
  

 

„ABC empatii – bo wszyscy jesteśmy tacy sami.” 

 

      „ABC empatii – bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, to ogólnopolski projekt, który ma za zadanie 

likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę 

myślenia i negatywnych postaw. Ponadto celem projektu jest budowanie świadomości społecznej 

i uwrażliwianie dzieci (w wieku 5-10 lat) i ich rodziców na to czym jest niepełnosprawność, czym różnią 

się poszczególne rodzaje niepełnosprawności i dysfunkcji, na wzbudzanie empatii i zwracanie uwagi na 

różne potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz włączanie ich do aktywności i niezależności 

społecznej. Ponadto projekt zakłada wyposażenie nauczycieli, wychowawców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych  w materiały edukacyjne i narzędzia do rozmowy z dziećmi, a organizacje i fundacje 

działające w obszarze niepełnosprawności do długofalowej i efektywnej współpracy. Autorem projektu 

jest CFF (Czepczyński Family Foundation), a ambasadorem na Śląsku - Senator Marek Plura, który sam 

będąc osobą z niepełnosprawnościami, aktywnie uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy na tematy 

dotyczące niepełnosprawności. Program „ABC empatii – bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, składa się 

z cyklu 12 warsztatów z edukacji włączającej oraz książki z 12 opowiadaniami, której bohaterowie Zosia 

i Maks doświadczają niecodziennych sytuacji, z których wynoszą ważne życiowe lekcje. Poznają 



kolegów i koleżanki z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkacjami, a nowe relacje uczą ich 

zrozumienia, tolerancji i empatii. Dodatkowo w skład projektu wchodzi poradnik metodyczny dla 

nauczyciela, zawierający praktyczne wskazówki, propozycje zabaw grupowych, karty pracy ucznia, 

czy językowy savoir vivre związany z danym schorzeniem. Wszystkie narzędzia zostały skonsultowane 

i przygotowane we współpracy z organizacjami społecznymi, specjalizującymi się w konkretnych 

niepełnosprawnościach i schorzeniach m.in. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja 

AVALON, Fundacja Autyzm UP, Polski Związek Niewidomych. 

      Miasto Świętochłowice włączyło się w tę inicjatywę, a Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Świętochłowicach została wytypowana jako placówka nadzorująca jej realizację. Zgodnie 

z ustaleniami we wszystkich szkołach podstawowych zostali wybrani nauczyciele klas pierwszych, 

którzy przeprowadzą warsztaty u siebie w placówkach. Realizacja będzie przebiegała w roku szkolnym 

2022/23 oraz 2023/24. W ramach projektu „ABC empatii – bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, odbędą się 

spotkania warsztatowe w klasach pierwszych, na których omówione zostaną zagadnienia związane ze 

słabym widzeniem (niedowidzeniem), słabym słyszeniem (niedosłyszeniem), cukrzycą, astmą, ADHD 

(zespół nadpobudliwości psychoruchowej), białaczką, Zespołem Downa, Autyzmem, zespołem 

Aspergera,  niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością ruchową. Poza zajęciami 

warsztatowymi, przewidziane są imprezy towarzyszące, takie jak: wyjścia klasowe w miejsca, gdzie 

można będzie spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i poznać „ich świat”, wystawa prac 

plastycznych o pomaganiu osobom niepełnosprawnym, spotkanie z ambasadorem projektu, piknik 

integracyjny, itp.  Przygotowany zostanie również praktyczny poradnik dla rodziców dzieci 

z niepełnosprawnościami zawierający informacje, gdzie mogą szukać pomocy diagnostycznej 

i terapeutycznej dla swoich podopiecznych oraz o możliwościach, sposobach i miejscach otrzymania 

wsparcia w trudnych dla siebie momentach. 

 

 

 

 
 
 
  


