
DZIEŃ KOLOROWEJ
SKARPETKI 

czyli
 

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB 
Z ZESPOŁEM DOWNA

 



Stowarzyszenie "Bardziej Kochani" , które wspiera
osoby z Zespołem Downa zachęca  wszystkich do

udziału w akcji poprzez założenie tego dnia
kolorowych skarpetek "nie do pary". W ten sposób

okazujemy radość, tolerancję oraz solidarność z
osobami z Zespłem Downa.

Dlaczego "Dzień Kolorowej skarpetki"?



Akcja ma na celu
zachęcanie ludzi

do rozmów na
temat

różnorodności,
wyjątkowości,

integracji 
i akceptacji.



Dzień Osób z Zespołęm Downa
przypada na 21 dzień, 3 miesiąca

w roku, ponieważ to właśnie
dodatkowy , trzeci chromosom

w 21 parze składają się z
łąncuchów DNA chromosomów

w ludzkich komórkach
powoduje występowanie tej

wady genetycznej.

Data jest symboliczna

21 
MARCA



Jaka jest nazwa
zaburzenia ?

Zespół
Downa

TRISOMIA 21 



Czym jest
Zespół

Downa? 

Zespół Downa jest
odmiennością biologiczną
człowieka, którego natura
wyposażyła w dodatkową

informację genetyczną
zawartą w chromosomie 21.
To ona właśnie modyfikuje

rozwój i kształtuje cechy
wyróżniające daną osobę

pośród innych ludzi, w efekcie
dochodzi do zmian tempa

rozwoju tej osoby.



Jaki jest cel  Światowego Dnia
Zespołu Downa?

Światowy Dzień Zespołu Downa został
ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy
Stowarzyszenia Down Syndrome
International (DSI).
Celem tego święta jest budowanie
świadomości na temat tego, czym jest
Zespół Downa, a także tolerancji 
i wrażliwości na potrzeby osób nim
dotniętych.



6 zasad stworzonych przez
organizację Down Syndrome

International:
 

To, że któs ma zespół Downa nie
sprawia , że osoba jest

niezdrowa.

1.



 
2. Zespół Downa to wada

genetyczna, a nie choroba.



 
3. Osoby z zepołem Downa
mogą mieć różne problemy
ze zdrowiem - tak samo jak
my wszyscy i tak samo jak

my powinni mieć
rónoprawny dostęp do

opieki medycznej. 



 
4. Dzisiejsza medycyna

wyróżnia specyficzne dla
osóbz  z Zespołem Downa

problemy ze zdrowiem,
wszelkie  informacje 

i badania na ten temat są
ogólnie dostępne.



 
5. Lekarze, terapeuci 
i opiekunowie powinni
zapoznać się z tymi

charakterystycznymi
problemami zdrowotnymi. 



 

odmawianie udzielenia im pomocy lekarskiej,
tłumaczenie problemów zdrowotnych samym

branie pod uwagę tylko chorób
charakterystycznych dla osob z Zespołem
Downa.

6. Pracownicy służby zdrowia nie powinni
dyskryminować osób z Zespołem Downa poprzez :

 

 faktem posiadania przez pacjenta Zespołu Downa,

 



Skąd pochodzi nazwa?
 

Nazwa tej wady genetycznej pochodzi od
nazwiska angielskiego lekarza Jona

Langdona Downa, który w 1866r.
pierwszy opisał podobieństwo grupy

osób z odmiennym rozwojem, które nie
były ze sobą spokrewnione.



Dziękuję za uwagę
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