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SBSK powstało, gdy byłem nauczycielem dla uczniów 
niepełnosprawnych. Pierwotnie projekt ten miał być 
książką napisaną przez moich uczniów, SBSK wkrótce 
przekształcił się jednak w wywiady wideo z osobami 

niepełnosprawnymi w każdym wieku i z różnymi 
diagnozami.

Od początku naszego istnienia w 2015 roku
przeprowadziłem wywiady z setkami ludzi na całym 

świecie, jednocześnie przekazując ponad 1 300 000 $
osobom prezentowanym na tym kanale poprzez 

połączenie dotacji i zbiórek pieniędzy.

Od 2016 r. SBSK jest organizacją charytatywną, która 
stara się normalizować różnorodność kondycji 
ludzkiej kierując się wartościami uczciwości, 

szacunku, uważności, pozytywności i współpracy. Ten 
multimedialny ruch wspiera akceptację i włączenie 

wszystkich członków społeczności 
neuroróżnorodnych/niepełnosprawnych, bez 

względu na diagnozę, wiek, rasę, religię, dochód, 
orientację seksualną, płeć lub ekspresję płciową.

-Chris



CELE

1. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa na 
temat życia osób z niepełnosprawnością
2. Zwrócenie uwagi na perspektywę tego, 
jak osoby niepełnosprawne są postrzegane 
przez innych i jak doświadczają swojej 
niepełnosprawności
3. Łamanie stereotypów społecznych
4. Poznanie świata oczami osób 
niepełnosprawnych
5. Kształtowanie otwartości na ludzi 
z niepełnosprawnością



Warunki 
realizacji 
projektu 
i przebieg 
realizacji

◦ Stworzenie kwestionariusza jako 

podstawy wywiadu z ON

◦ Trudności z "naborem" gości do 

projektu

◦ Zmiana formy realizacji

◦ Konstruowanie grafik na bieżąco 

wraz z ich publikacją na 

Instagramie



Efekty zamierzone 
i osiągnięte

1. Udało się zrealizować postawione sobie cele- na 

tyle, na ile jesteśmy w stanie to zweryfikować.

• Dzięki postom opublikowanym na stronie 

rozpowszechniliśmy informacje na temat 

zaburzeń, potrzeb i trudności osób nimi 
dotkniętych, co przyczyniło się do łamania 

stereotypów na temat niepełnosprawności.

2. Udało się nawiązać relacje z szerszym kręgiem 

osób (osoby udzielające wywiadów)

• Dzięki tym pouczającym rozmowom sami 
odkryliśmy jak wygląda życie osób z 

zaburzeniami psychicznymi, wiele nas to 

nauczyło. Nawiązaliśmy relacje, które okazały się 

wyjątkowo ciekawe i wartościowe.



Efekty zamierzone 
i osiągnięte

3. Nie udało się zrealizować projektu w pierwotnej 

koncepcji.

• Grafiki pierwotnie miały być większe i bogatsze 

treściowo, jednak przybrały one krótszą formę, 

bo było to ułatwieniem dla osób udzielających 
wywiadów.

4. Strona w mediach społecznościowych powstała 

później niż planowaliśmy.

• Przez to opóźnienie zasięg projektu jest mniejszy 

niż pierwotnie planowano, jednak mamy w 
planach go kontynuować z nadzieją, że wraz z 

pojawianiem się nowych postów zasięgi będą 

się zwiększać.



Nowa wiedza 
i umiejętności

◦ Pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń 

psychicznych

◦ Poznanie zaburzeń "oczami" osób, które ich 

doświadczają

◦ Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych

◦ Możliwość zobaczenia realnych efektów 

terapii

◦ Doświadczenie w kontakcie z ON



UPOWSZECHNIENIE
PROJEKTU
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