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Co roku 3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w
1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Każdy chce być możliwie
samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby
niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem.
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- Powinniśmy pamiętać o tym przez cały rok, ale dzisiejsze święto to dobra okazja, by powiedzieć wyraźnie
– społeczeństwo tworzymy my wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia czy
sprawności – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas zeszłorocznych
obchodów.
Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu
człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu
organizmu. Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane choroby układu krążenia,
narządów ruchu i schorzenia neurologiczne oraz uszkodzenia narządów słuchu, wzroku, upośledzenia i choroby
psychiczne.
Celem obchodów tego święta jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się
osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. Tak naprawdę
niepełnosprawnością jest otoczenie, które jest dla osób niepełnosprawnych niedostosowane.
Za drzwiami domu dla wielu z nas niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami zaczynają się schody: barierki,
wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne, wiadomości bez lektora języka
migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe czy zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka
oraz często jeszcze pojawiające się stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo
czy niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.
Może dla osób pełnosprawnych takie sytuacje jakie wymieniłem wcześniej nie robią żadnych kłopotów i zazwyczaj
tego nie zauważają ale dla nas jest to bardzo ważne, czujemy się bezpieczniejszymi i potrzebnymi. Osoby z
niepełnosprawnością bez względu na swoją dysfunkcję przy zapewnionych odpowiednich warunkach potrafią
realizować swój potencjał w taki sam sposób, jak osoby sprawne.
Wszelkie bariery i utrudnienia są w miarę możliwości usuwane, obiekty modernizowane, komunikaty głosowe
pojawiają się w budynkach użyteczności publicznej, autobusach itp., a osoby niepełnosprawne otrzymują częściej
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Za takie działania należą się od nas słowa pochwały ale nadal trzeba o tym
mówić bo jest jeszcze wiele miejsc czy działań do poprawy.
Pamiętajmy nie tylko 3 grudnia o osobach z niepełnosprawnościami bo nie wiadomo czy kiedyś nie znajdziemy się
po tej ciemnej stronie czego nikomu nie życzę.
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