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STANDARDY OBSŁUGI TURYSTY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

CZYM JEST
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?
Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza „trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”.

EUROPEJSKA KLASYFIKACJA RODZAJÓW
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08-T – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N – choroby neurologiczne
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne,
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne
odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
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Bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami:
D architektoniczne (brak samodzielnego lub swobodnego poruszania się po
obiekcie ze względu na brak podjazdów, wind),
D społeczne (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, nieodpowiednie traktowanie ze strony innych osób),
D czynne (możliwość porozumiewania się, zdobywania i przekazywania
informacji),
D bierne (nieczytelne napisy, brak brajlowskich oznaczeń),
D względne (osoby napotykają na bariery i problemy, ale mogą je niwelować np. za pomocą specjalistycznych urządzeń),
D bezwzględne (bariery, których nie można samodzielnie pokonać).

Stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych:
D każda osoba niepełnosprawna potrzebuje naszej pomocy,
D wszystkie osoby głuche czytają z ruchu warg,
D do osoby głuchej trzeba mówić bardzo wolno,
D osoby z problemami z mową nie możemy prosić o powtórzenie,
D osoby z dysfunkcją wzroku mają bardziej wyczulony dotyk i lepszy słuch,
D osoby z niepełnosprawnością zawsze potrzebują przedstawiciela,
D osobie na wózku możemy kłaść na kolana lub wieszać na wózku
nasze zakupy itd.,
D osoby z niepełnosprawnością wstydzą się swojej dysfunkcji,
D osoby z niepełnosprawnością nie mogą korzystać z każdej sfery życia
społecznego i kulturalnego, nie mogą zdobywać wykształcenia na poziomie wyższym, uczyć się języków obcych czy przedmiotów ścisłych.
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Poprawne komunikowanie się
i udzielanie pomocy osobom
z różnymi niepełnosprawnościami
1. Podstawowe zasady w kontaktach
z osobami niepełnosprawnymi
Zanim podejmiesz kroki, żeby pomóc, zapytaj osobę
niepełnosprawną, czy potrzebuje pomocy.
Nie w każdej sytuacji osoby niepełnosprawne potrzebują pomocy. Jeżeli znajdują się
w znanym dla siebie otoczeniu, są samodzielne i dają sobie radę. Osoby z niepełnosprawnością chcą być traktowane jak niezależni ludzie. Pomoc oferujemy jedynie
w sytuacjach, kiedy dana osoba jej faktycznie potrzebuje. Jeżeli tak jest, zanim zaczniesz udzielać pomocy, zapytaj czy jej potrzebuje.

Zachowuj się taktownie.
Nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie szarp osób niepełnosprawnych, unikaj klepania
po ramieniu, brania pod ramię. Nie dotykaj wózka, skutera czy białej laski. Jest to
część przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Odpowiednio się komunikuj.
Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, nie do jej towarzysza,
pomocnika, ani tłumacza języka migowego. Zwracaj się do osoby niepełnosprawnej,
tak jak do innej osoby.
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Nie podejmuj decyzji za osoby niepełnosprawne.
Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą co mogą i chcą zrobić, a czego nie, np.
dokąd pójść, jaką książkę przeczytać. Nie podejmuj za nich decyzji.

Reaguj uprzejmie na prośby osób niepełnosprawnych.
Dotyczy różnego rodzaju próśb – pomocy w przejściu w dane miejsce, pokazania
czegoś, dostosowania pewnych elementów w otoczeniu.

Stawiaj osobę na pierwszym miejscu.
Mów „osoba niepełnosprawna”, a nie „niepełnosprawny”, „osoby niepełnosprawne”,
a nie „niepełnosprawni”. Unikaj określeń takich jak „upośledzony”, „kaleka”, „ślepy”,
„głuchy”. Zamiast „przykuty do wózka”, mów „osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego”. Całkowicie dopuszczalne jest żegnanie się z osobą niewidomą słowami „do
zobaczenia”, gdyż sama używa tego typu wyrażeń.

Bądź asertywny.
Nie spełniaj próśb osób niepełnosprawnych, które przekraczają Twoje kompetencje
lub które w jakiś sposób mogłyby zaszkodzić.
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2. Obsługa osób
z niepełnosprawnością ruchową
Niepełnosprawność ruchowa - stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych
możliwości motorycznych ciała. Zazwyczaj jest to związane z różnorakimi uszkodzeniami
kończyn. Niepełnosprawność może wynikać ze zmian rozwojowych w okresie płodowym,
chorób, wypadków oraz innych czynników mogących mieć wpływ na budowę ciała i działanie jego poszczególnych części. Osoby korzystające z wózka mogą mieć różne stopnie
niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości.

Zasady pomocy i obsługa osób
z niepełnosprawnością ruchową
D Oferowanie pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo powinno zależeć od tego, w jaki
sposób sobie radzi. Należy pytać w jaki sposób i jakiego rodzaju pomoc możemy zaoferować (np. czy tylko otworzyć drzwi, czy może poprowadzić wózek do wybranego
miejsca).
D Osoby korzystające z wózka mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości.
D Rozmawiając z osobą korzystającą z wózka stań w niewielkiej odległości, żeby nie musiała ona nadwyrężać szyi, aby nawiązać kontakt wzrokowy, a jeśli to możliwe usiądź
na jej poziomie. Nie pochylaj się nad osobą w wózku, żeby uścisnąć komuś dłoń. Zasięg
pola jej widzenia to wysokość od 90 – 120 cm. Najbardziej komfortową sytuacją jest
zatem obsługa tej osoby przy stoliku. Jeżeli sytuacja wymaga, abyśmy stali, pamiętajmy, aby nie przysuwać się zbyt blisko.
D Szanuj przestrzeń osobistą osoby korzystającej z wózka. Nie proś o przytrzymanie rzeczy.
D Nie dotykaj wózka bez zgody osoby z niego korzystającej, gdyż stanowi on część przestrzeni osobistej tej osoby.
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D Podjazdy i drzwi dostępne dla osób niepełnosprawnych
powinny być zawsze otwarte i wolne od wszelkich przeszkód.
D Staraj się umieścić przedmioty w zasięgu rąk osób korzystających z wózka, ponieważ nie mogą one wszędzie
dosięgnąć.
D Jeżeli lada/biurko jest zbyt wysoka, żeby osoba korzystająca z wózka mogła Cię widzieć ponad nią, wyjdź zza niej,
żeby ją obsłużyć. Podaj podkładkę do pisania jeżeli wiąże
się to z wypełnianiem formularzy lub składaniem podpisu.
D Oznacz najłatwiejszą drogę do pokonania.
D Pozwól osobie na wózku skorzystać z toalety prywatnej
albo służbowej, jeżeli toaleta ogólnodostępna nie jest
dostępna dla osób niepełnosprawnych.
D Nigdy nie chwytaj za laskę lub kulę osób korzystających
z nich podczas chodzenia, ponieważ może to zachwiać
ich równowagę.
D Zawsze wyraźnie oznaczaj mokre powierzchnie, aby
uchronić osoby mające trudności z poruszaniem się
przed upadkiem.
D Nie u wszystkich osób niepełnosprawnych ruchowo
można dostrzec problemy z poruszaniem się. Np. osoby ze schorzeniami układu krążenia czy oddechowego
mogą nie być w stanie pokonywać długich dystansów
pieszo lub też szybko chodzić.
D Niektóre osoby nie mogą w pełni poruszać swoimi dłońmi,
czy ramionami. Bądź przygotowany na to, aby udzielić im
pomocy przy sięganiu i podnoszeniu przedmiotów, otwieraniu drzwi czy obsługiwaniu automatów i innego sprzętu.
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3. Obsługa osób
niewidomych i niedowidzących
Definicja niepełnosprawności wzrokowej
D Osoba niewidoma: to osoba, która całkowicie nie odbiera wrażeń wzrokowych. W czynnościach dnia codziennego posługuje się technikami bezwzrokowymi.
D Niewidomy od urodzenia: to osoba, która urodziła się niewidoma lub straciła wzrok
w wyniku urazu czy schorzenia w pierwszych 5 latach życia. W życiu dorosłym osoby
niewidome od urodzenia nie zachowują wrażeń wzrokowych z dzieciństwa. Osoba ta
funkcjonuje jak całkowicie niewidoma.
D Osoby ociemniałe: to osoby, które straciły wzrok powyżej 5-6 roku życia. Poziom funkcjonowania powyższych osób jest różny i zależy od wieku, w którym nastąpiła utrata
wzroku (tzn. zależy od doświadczeń nabytych z latami życia).
D Osoby z „poczuciem światła” – potrafią wskazać kierunek, z którego pochodzi światło,
mogą określić gdzie są okna, powiedzieć, czy jest zapalone światło.
D Osoby słabowidzące: mają ostrość widzenia między 0,06 a 0,3 według Snellena.
(tj. od osób, które widzą z 6 metrów to co dobrze widząca osoba widzi ze 100 metrów
po osoby, które widzą z 3 metrów to co dobrze widząca osoba z 10 metrów). W czytaniu
i pisaniu posługują się wzrokiem wspomaganym np. pomocami optycznymi.

Ogólne zasady
D Bądź przygotowany, aby pomóc, np. przeczytać coś, kiedy o to poprosi. Nie bójmy
się też pomagać – podejść, porozmawiać, zapytać, w czym możemy pomóc. (Często
mamy wrażenie, że jeżeli ktoś nas nie widzi, to w zasadzie tak jakby nas nie było w danym miejscu, a jest to nieprawdą).
D Zwracaj się bezpośrednio do osoby niewidomej.
D Kiedy osoba niewidoma idzie pewnym krokiem, wtedy chęć niesienia pomocy może
stać się niepotrzebnym utrudnieniem.
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D Nie dotykaj białej laski ani psa przewodnika osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie
może się rozpraszać. Laska stanowi część przestrzeni osobistej danej osoby. Jeśli
osoba niewidoma położy gdzieś laskę, nie przekładaj jej, uprzedzaj jedynie wtedy, jeśli
może stanowić przeszkodę.
D Opowiadając o przestrzeni, dotarciu do konkretnego miejsca, czy ułożeniu przedmiotów, możesz używać orientacji według zegara (godzina 12 znajduje się najdalej od niej,
a 6 najbliżej, po lewej stronie mamy 9, a po prawej 3).
D Jeżeli wskazujesz osobie niewidomej drogę, podaj jej konkretne wskazówki niewymagające orientacji wzrokowej. Zamiast powiedzieć „skręć w prawo przy półce”, powiedz
„idź prosto do końca alejki, a potem skręć w prawo”, gdyż osoba niewidoma może nie
wiedzieć gdzie jest półka.
D Nie należy obawiać się używania w stosunku do osoby niewidomej sformułowań „popatrz”, „zobacz”, „widzisz to?” Osoby niewidome uczestniczą w życiu, kulturze i języku
osób widzących, stąd posługują się zwrotami popularnymi w społeczeństwie.
D Dopilnuj, aby na drodze, jaką poruszają się osoby z dysfunkcją wzroku nie było okazjonalnych przeszkód, np. krzeseł na środku, kartonów.

Prowadzenie osoby niewidomej
D Należy zapytać, czy potrzebna jest nasza pomoc jako przewodników, czy też wystarczą
wskazówki słowne.
D Przewodnik osoby niewidomej zgłasza swoją gotowość – podaje łokieć lub dotyka zewnętrznej części dłoni osobie niewidomej. Niewidomy chwyta przewodnika za ramię,
tuż powyżej łokcia. To łokieć informuje, czy będziemy wchodzić na stopień, skręcać,
czy pochylać się. Przewodnik idzie jako pierwszy, pół kroku przed osobą niewidomą zapewnia to bezpieczeństwo.
D Przewodnik powinien informować osobę niewidomą dokąd i którędy idą, a także informować o zbliżających się przeszkodach np. schody w górę, w dół, dziura, winda, drzwi obrotowe, otwarte drzwiczki, przedmioty wystające ze ścian na poziomie głowy, np. lampy.
D Jeżeli wchodzimy lub schodzimy ze schodów, informujemy o tym czy są to schody ruchome
czy zwykłe, czy prowadzą w górę czy w dół. Przy schodach można położyć rękę na poręczy.
11
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D Przechodząc przez drzwi osoba niewidoma powinna iść od strony zawiasów, ułatwi to
przechodzenie i uniknie wejścia na framugę.
D Idąc wąskim przejściem obracamy się w bok. Osoba niewidoma czując nasz ruch, trzymając się powyżej łokcia, zrobi to samo.
D Jeśli musisz iść i pozostawisz osobę niewidomą w jakimś miejscu samą, powiedz jej
o tym, opisz jej drogę do wyjścia, a następnie pozostaw ją blisko ściany, stołu lub w jakimś innym konkretnym miejscu. Pozostawiając osobę niewidomą na środku pomieszczenia sprawisz jej duży kłopot.
D Jeżeli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w konkretny sposób. Sam okrzyk „uważaj”
nie pozwoli jej się zorientować, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy przeskoczyć.
D Jeżeli chcesz wskazać krzesło, podejdź do niej, należy położyć swoją rękę na oparciu
krzesła - osoba niewidoma powinna przesunąć dłonią po naszej ręce aż do oparcia.
Drugą metodą jest położenie dłoni osoby niewidomej na oparciu.

Obsługa osób z dysfunkcją wzroku
D Zanim nawiążesz kontakt, uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień funkcję jaką pełnisz, np. ochroniarz, obsługa czytelnika, bibliotekarz.
D Jeżeli jest taka potrzeba i możliwość – oprowadź po wszystkich pomieszczeniach.
D Proponuj niewidomym osobom odczytywanie informacji podanych w pisemnej formie.
D Osoby niedowidzące mogą przeczytać jedynie informacje wydrukowane dużą czcionką
(16-18). Etykiety i oznaczenia powinny być napisane wyraźnymi literami kontrastującymi z tłem. Należy unikać kursywy, czcionek ozdobnych i symulujących pismo ręczne,
podkreśleń.
D Osoba niewidoma jest w stanie złożyć własnoręczny podpis. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, należy wskazać miejsce, gdzie powinien znaleźć się podpis, np. poprzez wzięcie ręki i postawienie długopisu we właściwym miejscu. Cały czas jednak
należy informować o czynnościach, które zamierzamy wykonać.
Tekst: Fundacja Szansa dla Niewidomych
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4. Obsługa osób
niesłyszących i niedosłyszących
W Polsce żyje ok. 800 tys. osób z uszkodzonym słuchem w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Wśród nich wyróżnia się grupa ok. 50 tys. osób z uszkodzonym
słuchem w stopniu umiarkowanym i znacznym od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa,
zanim nauczyły się mówić. (Szczepankowski 1999, s. 46). Są to osoby potocznie nazywane
głuchymi i głuchoniemymi, niesłyszącymi. Ich słuch jest uszkodzony w takim stopniu, że
np. nie słyszą krzyku innej osoby z odległości 1 metra. Te właśnie osoby do komunikowania
się z innymi w życiu codziennym używają języka migowego. Na świecie, w odniesieniu do
nich, używa się określenia społeczność głuchych, mniejszość językowa, mniejszość kulturowa (Périer 1992, Lane 1996, Hynes 1997, Szczepankowski 1999, Tomaszewski, Garncarek, Rosik, Jaromin 2009), której podstawową cechą wyróżniającą jest posługiwanie się
odmiennym sposobem komunikowania – językiem migowym. Dla wielu tych osób jest to
podstawowy a czasami i jedyny sposób komunikowania się.
Z powodu trudności w komunikowaniu się ze słyszącymi, barier we wzajemnym rozumieniu, osoby głuche funkcjonują na marginesie społeczeństwa, spędzając czas głównie we
własnym gronie. Można powiedzieć, że stworzyły one społeczność alternatywną, istniejąca
obok „świata słyszących” często zwaną „światem ciszy”.
Należy jednak zauważyć, że osoby niesłyszące są niepełnosprawne tylko w środowisku słyszących. Zetknięcie się z osobą słyszącą, nie znającą języka migowego, powoduje
zaistnienie bariery komunikacyjnej. Identycznie jest z osobą słyszącą, nieznającą języka
migowego, która znajdzie się wśród głuchych. Wtedy to ona jest osobą niepełnosprawną,
która nie potrafi porozumieć się z innymi, to ona nie potrafi z nimi rozmawiać, wymieniać
informacji. W obrębie społeczności osób głuchych kalectwo nie istnieje (Périer 1992, s. 94).
Osoby głuche nie powinny być pozbawione możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, a tym bardziej uzyskania pomocy od służb specjalistycznych w sytuacji zagrożenia.
Wyrazem zrozumienia, że głuchoniemi są zwartą społecznością i z powodu posługiwania się językiem migowym stanowią mniejszość językową, a nawet kulturową oraz, że mają
takie same prawa do pomocy ze strony Państwa w codziennym życiu są np. przyjęte przez
ONZ, Parlament Europejski, a także Parlament Republiki Słowackiej dokumenty.
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Organizacja Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1993 roku przyjęła Rezolucję nr 48/96
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych1. Jest to podstawowy
dokument międzynarodowy, który zawiera kierunki praktycznych działań mających zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z tych samych praw i obowiązków,
które przysługują innym obywatelom oraz szanse równego i pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym (Szczepankowski 1999, s. 355).
Kolejnym organem międzynarodowym, który zaakceptował społeczność niesłyszących
jako mniejszość językową jest Parlament Europejski. Uchwalił on 17 czerwca 1988 roku
Rezolucję w sprawie języków migowych głuchych (Doc. A-2-302/87) (Szczepankowski
1999, s. 396-3982). Została ona przyjęta jako wyraz poparcia integracji głuchych ze społeczeństwem ludzi słyszących oraz poglądu, że:
D we wspólnocie europejskiej żyje pół miliona osób głęboko głuchych i kilka razy tyle
osób częściowo słyszących lub ogłuchłych,
D większość osób głuchych nie opanuje języka mówionego,
D język migowy i tłumaczenie na język migowy są podobnie jak czytanie i telewizja
jednym ze środków zapewniających głuchym dostęp do informacji koniecznych
w życiu codziennym.
Przykładem podmiotowego traktowania społeczności niesłyszących na szczeblu władzy
krajowej jest Ustawa Parlamentu Republiki Słowackiej z dnia 26 czerwca 1995 roku w sprawie języka migowego osób niesłyszących (Szczepankowski 1999, s. 399-400). Regulacja
statusu języka migowego zapewniła słowackim niesłyszącym dostęp do usług tłumaczy
języka migowego w każdej życiowej sytuacji i jednocześnie wykluczyła uznaniowość decyzji
urzędnika państwowego w tej sprawie.
W Polsce, uznając podmiotowość osób niesłyszących, w roku 2011 parlament przyjął
ustawę o języku migowym i innych sposobach komunikowania się3. Pomimo tego, że była
„milowym krokiem” przyczyniającym się do inicjowania zmian w świadomości społecznej,
nie objęła ona swoim zasięgiem szeroko rozumianej „branży turystycznej”.
Jak każdy człowiek osoby głuche także znajdują się czasami w sytuacji bycia uczestnikiem wydarzenia turystycznego. W sytuacji kontaktu pracowników szeroko rozumianej branży
1. Pełny tekst Rezolucji został opublikowany w Problemach Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 1996, nr 1(147), s. 5-37.
2. Tekst Rezolucji można również znaleźć w: Wybrane materiały zagraniczne dotyczące języka migowego.
3. Dz.U. 2011, nr 209, poz. 1243.
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turystycznej z osobą głuchą, posługująca się głównie językiem migowym, pojawia się bariera komunikacyjna, która może być czynnikiem powodującym dyskomfort i poczucie obniżenia jakości życia.
Osoby niesłyszące, podczas wieloletniej rehabilitacji uczą się odczytywania mowy z ust.
Efektywne odczytywanie z ust wymaga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze konieczna
jest możliwość obserwacji ust mówiącego (np. dobre oświetlenie, usta w zasięgu wzroku,
brak zarostu zasłaniającego usta mówiącego, odpowiednia odległość pozwalająca rozróżnić
i zidentyfikować poszczególne układy artykulacyjne). Po drugie wyraźna artykulacja mówiącego, brak wad wymowy. Po trzecie używanie przez mówiącego słów, których obrazy artykulacyjne są znane osobie odczytującej. Niestety nie zawsze można je wszystkie spełnić.
Efektem edukacji szkolnej osób głuchych jest także umiejętność czytania i pisania.
Pismo jest także sposobem komunikowania możliwym do wykorzystania. Wymaga ono
jednak możliwości odczytania zapisanego tekstu oraz udzielenia odpowiedzi w tej samej
formie. Pomimo wieloletniej nauki znajomość języka polskiego przez osoby głuche jest
ograniczona i dużo mniejsza niż niż osób słyszących. Powodem trudności jest słaba znajomość zasad gramatyki języka polskiego oraz mały zasób wyrazów, którymi posługują się
osoby głuche. To z kolei powoduje, że osoby głuche mają trudności ze zrozumieniem tekstu
pisanego. Efektem może być błędne zrozumienie, a czasami nawet brak zrozumienia przez
osobę głuchą czytanego komunikatu.
Najbardziej adekwatnym, dającym najpełniejsze zrozumienie, a także pozwalającym na
zredukowanie dodatkowego stresu spowodowanego trudnością w porozumieniu się jest
komunikat w Polskim Języku Migowym.
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Jak przełamywać bariery w komunikowaniu się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi?
Należy okazywać dużo cierpliwości i zrozumienia podczas rozmowy:
D jeśli głuchy Cię nie rozumie, nie powtarzaj tego samego – ujmij treść w inny sposób,
D podczas rozmowy, możesz pytać czy jesteś rozumiany (byle nie po każdym zdaniu),
D jeśli nie rozumiesz, sygnalizuj, proś o powtórzenie,
D pokaż otwartość, zainteresowanie, uśmiechnij się – to bardzo ważne w Kulturze Głuchych,
D gdy nie ma pod ręką kartki, krótkie komunikaty można napisać w telefonie.
Ponadto aby instytucje, placówki i miejsca atrakcyjne turystycznie były dostępne dla
osób niesłyszących, oprócz tradycyjnych, wszędzie obecnych „tabliczek informacyjnych”,
zapewnić dostępność osobom głuchym można przy pomocy nowoczesnych technologii:
D wyposażyć atrakcje turystyczne w tablety z migową wersją audioprzewodników (patrz
praktyka Zamku w Malborku),
D posiadać stały dostęp do tłumacza języka migowego on-line, który na bieżąco będzie
udzielał wsparcia niesłyszącemu migającemu turyście.
Jak zwrócić na siebie uwagę osoby niesłyszącej, z którą chcę porozmawiać?
D Machanie ręką wykonujemy wyłącznie ruchem pionowym dłoni w celu zwrócenia uwagi
osoby znajdującej się w pewnej odległości lub stojącej bokiem do rozmówcy.
D Lekkie klepnięcie w obszarze rąk lub ramion rozmówcy jest sygnałem zwrócenia uwagi.
Klepnięcie w inną część ciała jest niestosowne i może prowadzić do innych reakcji niż
oczekiwana. Osoba głucha klepnięta w okolicach karku może odebrać takie zachowanie
za agresywne i obraźliwe.
D Lekkie uderzenie otwartą dłonią w stół jest metodą nawiązania kontaktu wzrokowego
w sytuacji, gdy rozmówca spożywa posiłek. To dzięki drganiom przenoszonym przez
uderzoną powierzchnię rozmówca orientuje się i odczytuje wibracje jako sygnał zwrócenia uwagi.
D Miganie światłem jest metodą skuteczną przy większej grupie osób. Czynność ta jednoznacznie identyfikowana jest przez osoby Głuche jako forma zwrócenia uwagi.
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D Poproszenie kogoś o zawołanie innej osoby i tym samym zwrócenie jej uwagi jest dobrym sposobem na zawołanie kogoś, kto znajduje się w pewnej odległości. Na zasadzie
„łańcuszka” można zwrócić się do osoby stojącej bliżej, jeśli udało się podchwycić jej
spojrzenie, aby wezwała osobę znajdująca się w jej sąsiedztwie.
Jakie mogą być przeszkody w komunikowaniu się z osobami głuchymi? Przerwanie
kontaktu wzrokowego w komunikacji osób słyszących nie prowadzi bezpośrednio do jej
zerwania, ale może być odebrane jako forma lekceważenia. Natomiast wśród osób głuchych
brak kontaktu wzrokowego prowadzi do blokady komunikacyjnej z ich strony. Stąd czynniki
zewnętrzne takie jak: osoba przechodząca między rozmówcami albo miganie pod światło
w sposób jednoznaczny szkodzą komunikacji.
Poniżej znajdują się dwa przykłady nietaktownych zachowań, jakie mogą mieć miejsce
podczas komunikacji wizualnej, szczególnie wtedy gdy wykonywane są świadomie:
D zajmowanie wzroku inną czynnością np. pisaniem, czytaniem, bądź „błądzenie” wzrokiem wokół nie zwracając uwagi na osobę, która stara się rozpocząć dialog,
D śledzenie wzrokiem dłoni rozmówcy zamiast patrzenia mu w oczy. Oczy oraz twarz rozmówcy niosą za sobą ogromne znaczenie gramatyczne, które decydują niejednokrotnie
o sensie wypowiedzi. Osoby rozpoczynające naukę języka migowego często popełniają
ten błąd.
Literatura „Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoffmann B., Rewalidacja niesłyszących. Warszawa 1979.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475).
Lane H., Maska dobroczynności, Warszawa 1996.
Materiały zagraniczne na temat języka migowego. Tłumaczenie i opr. K. Diehl. Warszawa 1995.
Périer O., Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa 1992.
Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1996, nr 1.
7. Szczepankowski B., Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa 1999.
8. Tomaszewski P. Garncarek M., Rosik P., Jaromin M., Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących
o niedosłyszących i głuchych, Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa 2009.

Tekst: Jarosław Duszak, Polski Związek Głuchych, Oddział Opolski
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Część II
DOSTOSOWANIE / TWORZENIE OFERTY
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie podróżujemy, aby uciec
przed życiem, ale aby życie
nie uciekło z nas.
Ludzie podróżują bez względu na wiek, niepełnosprawność i warunki zdrowotne. Chcą
podróżować i poczuć świat, czerpać przyjemność z poznawania nowych miejsc oraz wszelkich aktywności związanych z podróżowaniem.
Dla osób pełnosprawnych podróżowanie ma głównie walory turystyczne. Dla osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności to coś więcej. To przełamywanie wszelkich barier
i oporów związanych z wyjściem z domu, sprawdzeniem swoich możliwości fizycznych
i psychicznych. Jest również formą rehabilitacji i terapii społecznej, dzięki której osoby zapominają o swojej niepełnosprawności oraz mogą się poczuć pełnowartościowymi turystami.
Turystyka dostępna inaczej „Turystyka Dla Wszystkich” opiera się na filozofii uniwersalnego
projektowania, która zakłada stworzenie środowiska, miejsc i usług, które są dogodne dla
wszystkich rodzajów klientów w tym osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi
dziećmi i wielu innych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej większy nacisk kładzie się na
rozwój turystyki dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
Na przełomie ostatnich lat został zrobiony „ krok do przodu” jeżeli chodzi o dostępność
usług turystycznych i transportowych dla osób z niepełnosprawnością. Nadal jednak występuje wiele barier o charakterze legislacyjnym, społecznym, informacyjnym i architektonicznym. Powstaje bardzo dużo inicjatyw, norm prawnych na skalę światową i europejską,
brakuje jednak ISO standardów dostępności, rozwiązań systemowych. W Europie, tak jak
i w innych częściach świata, wciąż istnieją duże rozbieżności pomiędzy ilością potrzeb
a zakresem usług oferowanych osobom niepełnosprawnym.
Organizacja ENAT (Europejska Sieć Dostępnej Turystyki)– międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit przodujące w badaniu, promowaniu i realizowaniu Turystyki Dostępnej dla wszelkich grup ludności, bez względu na ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością lub zaawansowanym wiekiem jest zaangażowana w pracę nad wprowadzaniem ISO
standardów dla Turystyki.
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Najważniejsze elementy turystyki dostosowanej

INFORMACJA

TRANSPORT

poszukiwania, rezerwacje, strony internetowe,
aplikacje, targi, przewodniki, reklama

środki transportu, dworce,
transfery, serwis

INFRASTRUKTURA

USŁUGI

zakwaterowanie, restauracje,
ulice, plaże, atrakcje turystyczne

gościnność, pakiety, przewodnictwo, wycieczki,
diety, asystenci, sprzęt rehabilitacyjny

Podróżni z niepełnosprawnością spotykają się z ciągłym wyzwaniem, jakim jest znalezienie informacji na temat dostępności infrastruktury turystycznej we wszystkich publikowanych nośnikach: strony internetowe, katalogi, przewodniki. Im więcej rzetelnych, aktualnych i konkretnych informacji zamieścimy w jej treści, tym mniej pytań lub wątpliwości
może mieć potencjalny klient. Dobrą praktyką w przekazywaniu istotnych informacji jest
stosowanie piktogramów przy opisie obiektów hotelowych, tras turystycznych, usług. Czytelne oznaczenie ułatwi korzystanie z nich wszystkim.
Turyści z niepełnosprawnością wzrokową stanowią coraz bardziej aktywną grupę. Podając
informacje lub reklamując swój produkt na stronach internetowych musimy pamiętać, aby również mogły z niej korzystać. Dla osób niewidomych i słabo widzących postać graficzna może
być niedostępna. Dostępność strony można zapewnić poprzez przestrzeganie standardów Web
Content Accessibility Guidelines, które zostały opracowane przez World Wide Web Consortium.
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Alternatywą do materiałów wizualnych będzie opis na żywo, informacja w alfabecie Braille’a, grafika wypukła, sygnalizacja dźwiękowa wskazująca dodatkowo np. drogę ewakuacji, dostosowane kolorystycznie, elementy kontrastowe. Coraz więcej ekspozycji w znanych muzeach
takich jak Luwr w Paryżu lub Muzeum Prado w Madrycie można oglądać metodą dotykową.
Dla osób niesłyszących lub słabo słyszących ważna jest czytelna informacja wizualna,
Dlatego należy zadbać o audiodeskrypcję i zapewnić tłumaczenia na język migowy.
Większość sektora turystycznego w Europie nie jest właściwie przygotowana do obsługi klienta niepełnosprawnego. Tylko 9 % Europejskich dostawców proponuje „dostępne”
oferty. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy na temat rynku turystów ze specjalnymi
potrzebami. Brak znajomości savoir-vivre w odniesieniu do tych osób powoduje, że czasami
trochę się ich boi i wpływa na ich negatywne podejście do nich.
Osoby z niepełnosprawnością są takimi samymi klientami jak wszyscy inni i oczekują
profesjonalnej obsługi i realizacji usługi. Warunkiem pozyskania i zachęcenia klienta do
skorzystania z usług turystycznych, rekreacyjnych, czy hotelowych jest odpowiednio przygotowana oferta. Osoby z rozległą niepełnosprawnością mają mniejszy wybór kierunków
i produktów.

Turystyka dostępna nie znaczy „Turystyka specjalna”,
ale stanowi część każdej oferty związanej z:
D zakwaterowaniem,
D kulturą,
D gastronomią,
D konferencjami i targami turystycznymi,

D wyjazdami z dziećmi,
D wyjazdami typu City Break,
D wyjazdami o charakterze religijnym,
D wydarzeniami sportowymi i festiwalami.

Niestety branża turystyczna traktuje dostępną turystykę jako „problem” i rynek „niszowy”, który wymaga dużych nakładów finansowych, a nie dostrzega korzyści ze sprzedaży
usług i produktów dla osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskaniu nowych miejsc pracy
w biznesie lokalnym czy otwarciu się na nowe kierunki rynek ten również zarabia na siebie. Dużym atutem dla „Turystyki dla Wszystkich” jest brak konkurencji. Dlatego ci, którzy
rozumieją problem dostępności i podejmą działania, odniosą sukces w pozyskaniu rynku
oferującego usługi dostępne dla osób niepełnosprawnych i starszych.
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Sektor turystyczny powinien zadbać też o seniorów jako potencjalnych klientów. Wg
Światowej Organizacji Zdrowia jest wysoka korelacja pomiędzy starzeniem się, a niepełnosprawnością. Wraz z wiekiem niepełnosprawność zwiększa się. Starsi ludzie powyżej
65 roku życia, którzy nie są uważani jako niepełnosprawni często mają podobne trudności
w wykonywaniu codziennych czynności. Dlatego mówi się o nich, że też potrzebują dostosowania. 1/ 5 osób to osoby powyżej 60 roku życia, którzy nadal chcą korzystać z życia.
Seniorzy z Europy podróżują nawet 6 do 7 razy w roku. Osoby niepełnosprawne lub starsze
zwykle podróżują w towarzystwie 2 osób. To również znaczy więcej klientów i większy obrót.
Myśląc o ewentualnym kliencie z niepełnosprawnością, należy uwzględniać jego specyficzne potrzeby a tym samym szybko zidentyfikować rodzaj niepełnosprawności. Turystyka
dostępna to oferta „szyta na miarę”. Przygotowanie imprezy dla turystów z niepełnosprawnością wymaga dużej logistyki w trakcie organizacji zwłaszcza przy większych grupach.
Nie ma tutaj miejsca na improwizację typu „ na miejscu zobaczymy”. Należy przewidzieć
wszystkie możliwe sytuacje i zawsze mieć plan B. Musimy pamiętać o dostępności na
wszystkich etapach podróży. W szczególności turystom z chorobami narządu ruchu ze
względu na ograniczenia znacznie trudniej zmieniać trasę i program wyjazdu.
Planowanie podróży można porównać do tzw. łańcucha usług turystycznych. Jeżeli zapomnimy o jakimś ogniwie łańcucha zaplanowana impreza może lec w gruzach i nie być już
„wymarzonymi wakacjami”. Głównym wyzwaniem jest fakt, że aktywność turystyczna rozpoczyna się od decyzji odbycia podróży i kończy się powrotem do domu, skupiając ogromny
łańcuch produktów i usług pomiędzy, stąd tak ważna jest wiedza i przekaz informacji na
temat dostępności każdego elementu tego łańcucha.

Przykłady dobrych praktyk w turystyce
dostępnej dla osób niepełnosprawnych i starszych:
D tworzenie banku informacji turystycznych o dostępnych obiektach i usługach,
D projektowanie stron internetowych zgodnie ze standardami dostępności,
D wsparcia asystentów „Dostępnych Aniołów” w podróży, w trakcie zwiedzania,
D zastosowania racjonalnych usprawnień,
D serwis na lotniskach i dworcach kolejowych,
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D wprowadzanie interfejsów dostępnych dla osób z różnymi dysfunkcjami, np. windy z informacją głosową o kierunku poruszania się i zatrzymywaniu się,
D powołanie „access oficera” (osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o dostępności) w obiektach hotelowych, usługach np. muzeach, parkach narodowych,
D pomoc w restauracji,
D przygotowanie karty menu w alfabecie Braille’a,
D określenie sposobu ewakuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami sygnalizacja
ewakuacji – dźwiękowa i świetlna, emergency chair (krzesło ewakuacyjne dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich),
D możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózków inwalidzkich w hotelach, atrakcjach turystycznych,
D zniżki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w muzeach, parkach,
D T-Przewodnik: usługa przewodnika dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
D konkurs na miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym - Access City Award,
D przygotowanie ankiety ewaluacyjnej po wykonanej usłudze.
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STANDARDY OBSŁUGI TURYSTY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Jest wielka potrzeba wspierania rozwoju dostępnych usług i ich marketingu. Zacząć
trzeba od poprawienia umiejętności i kompetencji specjalistów z branży turystycznej na
wszystkich szczeblach organizacji i zarządzania turystyką. Ważne jest, aby przekonać ich do
zmiany sposobu myślenia o tym segmencie rynku, dać zachętę do tworzenia odpowiedniej
oferty turystycznej. Dlatego konieczne jest stałe pogłębianie świadomości wśród branży turystycznej w zakresie potrzeb i oczekiwań oraz szkolenie pilotów wycieczek i przewodników
do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Coraz więcej osób z niepełnosprawnością pracuje i zarabia pieniądze,
decydując się na wyjazd turystyczny chce również być dobrze obsłużonym.
Wszystkie podmioty z branży turystycznej powinny współpracować ze sobą
i mieć świadomość, że niepełnosprawni są takimi sam turystami jak wszyscy
pozostali turyści. Zatem kiedy będziemy świadczyć usługi turystyczne dla
takich osób wyobraźmy sobie jak byśmy sami chcieli być
traktowani gdybyśmy byli na ich miejscu.

Tekst: Małgorzata Tokarska - Accessible Poland Tours
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SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCi
CZĘŚĆ I
Obsługa osób z niepełnosprawnością
Rodzaje niepełnosprawności i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

3

Czym jest niepełnosprawność?

4

Poprawne komunikowanie się i udzielanie pomocy osobom
z różnymi niepełnosprawnościami

6

1. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
2. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową
3. Obsługa osób niewidomych i niedowidzących
4. Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

6
8
10
13

CZĘŚĆ II
Dostosowanie / tworzenie oferty do potrzeb osób niepełnosprawnych
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