
5 MAJA - DZIEŃ GODNOŚCI 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

 

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełno-

sprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością intelektualną. 

Święto to powstało, aby pokazać solidarność z osobami z zaburze-

niami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach 

tych osób oraz problemach, z jakimi przychodzi im się zmierzyć we 

współczesnym świecie. 

Co roku z tej okazji odbywały się marsze, sympozja i panele 

dyskusyjne, jednak w trosce o bezpieczeństwo w tym roku zrezygnowano 

z tradycyjnej formy na rzecz pokazania solidarności z osobami z niepełno-

sprawnością intelektualną oraz ich opiekunami w sieci, za pośrednictwem 

portali społecznościowych oraz różnych platform internetowych. 

5 maja ustanowiono również europejskie święto, jakim jest Dzień 

Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 



Celem tego święta jest pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji 

osób z niepełno sprawnościami w życiu codziennym, pracy i w urzędach. 

Tego dnia nawet w najdalszych zakątkach naszego kontynentu 

manifestowane są tolerancja i równouprawnienie osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie ma człowieka bez ułomności. Nie jego wolą czy winą jest 

ich posiadanie. Każde życie ma takie samo znaczenie, taką samą 

wartość. Nie ma życia lepszego lub gorszego. Może być życie 

trudniejsze, co nie znaczy gorsze. 

Chodzi o to, by każdy mimo napotykanych trudność 

wynikających z ograniczeń fizycznych lub intelektualnych mógł żyć 

godnie. 

Rolą państwa jest troska o swoich wszystkich obywateli. 

Naszą rolą jest troszczyć się o siebie wzajemnie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze, a wypadki niestety się 

zdarzają. Nigdy do końca nie wiemy co nas może spotkać. 

Życzmy więc sobie zdrowia, czego życzyć  tym, u których to 

zdrowie szwankuje? 

Niech każdy kolejny dzień życia 

dostarcza Wam  niezapomnianych wrażeń 

i pozwoli zapomnieć o troskach dnia 

codziennego. 

Życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości 

w przezwyciężaniu życiowych trudności, 

aby otaczający świat  był przyjazny, ciepły 

i bliski w kręgu otaczających życzliwych 

i przyjaznych ludzi. 

 

Do następnego razu, 

Ewa Nowikow  


