Bizim ayaklarımız engelli, kafamız değil.

=> Engelliye engel olma yardım et.

=> Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

=> Güzellikleri yalnız engelsizler için değil, engelliler için de isteyin.

=> Bedeni engelli, ruhu şampiyon.

=> Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz.

=> Engelli ne demek sen de öğren / Yürümek ne demek engelliden öğren!

=> Aramızda olup da aramıza gerçekten katılmak isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!!” çağrısına
kulaklarını tıkama.

=> Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

=> En büyük engel sevgisizliktir.

=> Engeller engeliler için aşılmıştır.

=> Bana acıyarak bakma bana küçümseyerek bakma bir bakarsın acınacak halde sen olursun.

=> Engelli olmak, engel değildir.

=> Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

=> Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

=> Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve
sevgi bekleyemezsin.

=> Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir.

=> Engelliler bir toplumun aynasıdır.

=> Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına
karşın daha engelli gibi davranıyoruz.

=> Engellilerin sabrına ve azmine hayran olmamak elde değildir.

=> Engelli olmak bir kusur değildir.

=> Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

=> Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

=> Engellilerle alaya etmeyin, bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz.

=> Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

=> Engellinin silahı sabırdır.

=> Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

=> Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

=> Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

=> Akraba evlilikleri felakettir, sakatlığa neden olur. Sakınınız.

=> Engelliye avuç açtırmayalım.

=> Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

=> Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

=> Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

=> Engeller aşılır, engelli de yaşanır. (Sevim)

=> Asıl körlük cehalettir.

=> Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

=> Engelli olmak suç değildir.

=> Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

=> Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

=> Engelliler fark edilmeyi bekler.

=> Engelliler de bizim bir parçamızdır, onlara sahip çıkalım.

=> Bir tedbir bin sakatlığı önler.

=> Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.

=> Her Engelli kendisine imkan verilirse topluma sağlamlar kadar yararlı olabilir.

=> Onlar da Bizlerden Biri, Yarının Size Ne Getireceğini Bilebilir misiniz?

=> Engelliyi eğitimsiz, işsiz, güçsüz (bilgi yelpazesi.net) bırakmayın.

=> Engelliler sadaka değil, ilgi ve iş beklemektedirler.

=> Engeller engellier için engel değildir.

=> Engellilere engelli gözüyle bakan kişi kendinden utansın (Elif ESLEM).

=> Biz özürlü değil engelliyiz.

=> Engelli olmak suç değil fakat biz onu suç sanıyoruz.

=> Engel bedende değil, beyindedir. (Sudenur)

=> Engelli olmak ayıp değildir. Bize engel olanlar insan değildir.

=> Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

=> Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

=> Engelliye acımak, ona yardım etmek suç değil; ama toplumların onları bünyesinden ayırması,
kenara itmesi suçtur.

=> Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

=> Engelliyi eğitip iş sahibi yaparak onu tüketici olmaktan kurtarmalı, üretici yaparak mutlu ve yararlı
duruma getirmeliyiz.

=> Karanlığa bürüneceğine bir ışık da sen yak!...

=> Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın! Bize Yeter.

=> Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir.

=> Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

=> Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

=> Engel için engel yoksa engelsiz insan da yoktur.

=> Engelli demek bedenen değil ruhen olur asıl.

=> Engel bedenlerde, aramızda engel yok.

=> Bugün neyim demeyeceksin, yarın nasıl olacağım diyeceksin. (Zeynep)

=> Engelli olmak kötü kötü bir şey değil engel olmak kötü bir şey. (Fatih Özan)

=> Engelli olmak kusur değildir.

=> Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü
geçmektir.

=> Biz bu engeli ucuz bulup da satın almadık!...

=> Engellilere engel olma, onlara destek ol!...

=> Onlar Bize “Özürlü” Diyor, Sizce Özürlü Kim?

=> Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz.

=> Karşılaştığımız engelliye hor bakmamalıyız. Onlar da bizden biri. Onları incitmemeliyiz.

=> Engelli olmak mademki zor. O zaman biz de zorluğa engel oluruz.

=> Engelliler engelli değil engelli olan biziz.

=> Engelli insanlar da bizim insanımızdır.

=> Bize “Engel” Olmayın! İyi Yaşamı Herkes Hak Ediyor.

=> Ben de bir engelliyim kendimi sizde buluyorum.

=> Güzellikleri yalnız kendiniz için değil, bizim için de isteyin.

=> En büyük engel, engellenmektir.

=> Asıl engel, engellileri görmemektir.

=> Her insan, bir engelli adayıdır.

=> Engelli olmak suç değil, onlara acımak suçtur.

