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W czwartek - 3 grudnia 2020 r. - przypada Międzynarodowy Dzień 

Osób z Niepełnosprawnościami. 

Celem corocznych obchodów jest zwiększenie świadomości 

publicznej o ograniczeniach, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne 

m. in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, 

trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie 

niepełnosprawnych jako osoby niezaradne życiowo czy potrzeba 

konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. 

Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) święto wyznacza cykl corocznych 

podsumowań w krajach członkowskich i nakreślenie planu działania, który 

umożliwi włączenie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu 

społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym 

występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, które wynikają 

z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie 

i funkcjonowaniu organizmu. 



Osoby niepełnosprawne stanowią 15 proc. światowej populacji. 

Najczęstszymi przyczynami są choroby narządów ruchów, układów 

krążenia oraz schorzenia neurologiczne. 

Natomiast w Polsce z danych zawartych w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz z Europejskiego Ankietowego 

Badania Zdrowia w Polsce osób z niepełnosprawnościami wynika, 

że prawne potwierdzenie niepełnosprawności ma ponad 3 mln osób. 

W rzeczywistości jest ich około - od 4 do 7 mln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Raport o Niepełnosprawności sporządzony przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) rekomenduje rządom państw 

członkowskich podjęcie następujących działań w celu sprostaniu likwidacji 

ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. 

Wśród zaleceń WHO należy wymienić: 

 umożliwienie dostępu do wszystkich podstawowych polityk, systemów 

i świadczeń, 

 zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełno-

sprawności, przyjęcie Narodowej Strategii i Planu Działania w sprawie 

Niepełnosprawności, 



 zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełno-

sprawności, 

 zwiększenie badań nad niepełnosprawnością, 

 polepszenie zbierania danych oraz inwestowanie w konkretne programy 

i świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. 

 

W 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję Praw 

Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej regulacje, 

które mają chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności 

i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony 

zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz 

udziału w życiu politycznym i kulturalnym. 

Od 19 września 2019 r. wdrażany jest w Polsce program Dostępność 

Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług 

oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób 

o szczególnych potrzebach. Program jest skoncentrowany na dosto-

sowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów 

do wymagań wszystkich obywateli dla poprawy komfortu życia 

codziennego. 

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina 

nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu 

na kategorię sprawności oraz  uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie 

płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. 

Życie w czasie pandemii jest trudne dla wszystkich, tym trudniejsze 

dla osób z niepełnosprawnościami. Izolacja społeczna dotyka ich 

w znacznie większym stopniu. Zamknięte zostały Domy Dziennego Pobytu, 

w których osoby niepełnosprawne mogły spotykać się i realizować swoje 

zainteresowania. 

I oczywiście dotyczą ich te same ograniczenia, które dotyczą 

pozostałą część społeczeństwa. Na szczęście rozwój technologii pozwala 

na wirtualny kontakt, nawet osobom głuchoniemym. Dzięki kamerkom 

mogą korzystać z telefonów i komputerów. 



Osoby z uszkodzonym narządem wzroku również korzystają 

z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych wykorzystując technologie 

wspomagające (programy powiększające, odczytujące zawartość ekranu, 

czy też monitory brajlowskie podłączane przewodowo lub bezprzewodowo 

do komputera lub urządzenia mobilnego). 

Tym samym wyżej wymienione rozwiązania udostępniają treści 

na ekranie osobie niewidomej i słabowidzącej. 

Do przemyślenia przekazuje Wam 
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