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Fiszka dobrych praktyk 
 

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną jako przykład działań skierowanych na 

zmianę postaw społecznych wobec osób z 
niepełnosprawnościami. 

 
Część modułu: E 

 
1/ Kontekst 
Opisywana dobra praktyka jest działaniem mającym podnosić poziom świadomości 
społecznej, zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania 
sprawdzone w Polsce polegają na organizowaniu w maju każdego roku Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polegają one na organizowaniu imprez 
publicznych angażujących obywateli różnych miejscowości i całego kraju, władz 
miejscowych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, uczniów szkół i 
studentów, nauczycieli.  
Niepełnosprawność intelektualna jest tym rodzajem niepełnosprawności, który budzi 
najwięcej nieuzasadnionych obaw, braku tolerancji i akceptacji. Wynika to głównie z 
niewiedzy o tej niepełnosprawności, o tym jak należy się zachować mając kontakt z osobą z 
niepełnosprawnością intelektualną i z braku takich kontaktów. W 1998 we Francji Narodowa 
Unia Stowarzyszeń Rodziców i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Union 
nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis, anciennement : Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés - 
UNAPEI) zorganizowała w całej Francji marsz osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
ich przyjaciół pod hasłem „Rendez-vous de la Lignit” (Spotkanie z godnością). Za 
przykładem Francji ZG PSONI zorganizowało Dzień  Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną po raz pierwszy w Warszawie w dniu 5 maja 1999 roku, 
w dzień uznany za Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 
Obecnie Dni Godności wpisały się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w maju i 
czerwcu przez Koła Terenowe PSONI (lokalne organizacje PSONI) w wielu miastach w 
Polsce.  
W 2017 roku w około 70 miastach Polski zorganizowano Dni Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną.  
 
 
2/ Cele 
 
Celem organizowania Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:  

• podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności intelektualnej, 

• przełamanie funkcjonujących stereotypów o tym rodzaju niepełnosprawności, 

• zjednoczenie wokół problematyki godności i szans życiowych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, ogólnopolskich sił całego stowarzyszenia 
PSONI, profesjonalistów, wolontariuszy, samorządów lokalnych i innych organizacji 
działających  na rzecz osób z niepełno sprawnościami, 

• zaangażowanie samych osób z niepełnosprawnością intelektualną w działalność 
self-adwokatów, rzeczników własnych praw, 
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• stworzenie warunków do spotkania osób z niepełnosprawnością z innymi osobami, 
spoza rodziny i codziennego otoczenia,  

• propagowanie talentów twórczych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Zwrócenie uwagi wszystkich ludzi, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
wiele rzeczy potrafią poprzez prezentowanie w czasie Dni Godności wyrobów 
powstających w placówkach, prezentowanie występów zespołów tanecznych, 
wokalnych, teatralnych, sportowych i innych. 

• włączanie do udziału w imprezach i w marszach przez teren miasta, miasteczka 
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. 

 
Wymienić grupę lub grupy, których dotyczy opisywana dobra praktyka: 
Dobra praktyka dotyczy środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną, społeczności 
lokalnych i szerzej społeczeństwa. Działanie jest kierowane głównie do osób nie mających 
na co dzień kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. 
 
 
3/ Przebieg « dobrej praktyki » 
Imprezy są organizowane na szczeblu lokalnym (miejskim), ułatwia to dotarcie do większej 
liczby mieszkańców danego terenu.  
Opisać szczegółowo kroki postępowania: 

- Powołać zespół organizacyjny – 3 osoby (szef, pracownik merytoryczny, księgowy)   

- Opracować plan działania (przemarsz przez miasto z zaproszonymi 
przedstawicielami lokalnych władz; na scenie pokazy artystyczne – muzyczne, 
taneczne, teatralne; kiermasz rękodzieła produkowanego przez osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną; sprzedaż wyrobów gastronomicznych 
produkowane przez podmioty ekonomii społecznej); 

- Wyznaczyć miejsce i datę zorganizowania imprezy, zarejestrować przemarsz, 
wyznaczyć miejsce na scenę oraz kiermasz; opracować scenariusz wystąpień;  

- Zdobyć fundusze; 

- Wyszukiwać sponsorów gotowych włączyć się organizacyjnie i finansowo (np. 
pomoc  
w zapewnienie produktów na przygotowanie drobnych poczęstunków regionalnych 
dla uczestników pochodu, w zorganizowanie sceny dla prowadzących imprezę i 
wystąpienia mowców i zespołów. 

 
 
4/ Ewaluacja dobrej praktyki. 
Jakie kryteria potwierdzają trafność i skuteczność opisywanej praktyki? 
 
Koła PSONI nie prowadzą ewaluacji w formie ankiet lub badania postaw społecznych. 
Natomiast obserwujemy pozytywne efekty cyklicznego organizowania tego typu wydarzeń. 
Wśród nich wymienić możemy m.in.: 
- polepszenie współpracy z samorządem lokalnym, większe zrozumienie dla specyfiki 
potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
- podniesienie samooceny uczestników Dnia Godności – artystów, autorów rękodzieła itp. 
- nawiązywanie nowych kontaktów (np. zdobywanie nowych klientów dla usług podmiotów 
ekonomii społecznej) 
- większa rozpoznawalność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz działań 
Stowarzyszenia  w społeczności lokalnej; 
- z roku na rok coraz większa liczba uczestników. 
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Cześć fakultatywna (wykorzystać jeśli jest potrzeba) 
 
 
5/ Ograniczenia 
 
Jednym z ograniczeń są możliwości finansowe organizatorów, wielkość i atrakcyjność 
imprezy często zależy od zdobycia zewnętrznego finansowania (z samorządu, od 
sponsorów). Powodzenie imprezy zależy również od możliwości promocyjnych, od 
frekwencji, od ilości ludzi zgromadzonych w pochodzie, uznanych osobistości danego 
miasta, włączeniu się władz lokalnych w organizację i zamanifestowanie swoją obecnością 
poparcia dla idei organizowania Dni Godności.  
Ważne jest też wybranie daty, pogoda, atmosfera. 
 
 
6/ Perspektywy 
brak uwag 
 
 

 

 
 


