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Wst^p do wydania polskiego
Szanowni Pahstwo,
Oddajemy w Pahstwa r§ce publikacj§, ktor^ mozna uznac za wyj^tkowq, Po pierwsze dlatego, ze dotyczy osob i sytuacji z ktorymi mozemy spotkac si§ na co dzieh.
Po drugie dlatego, ze w sposob bardzo przyst^pny podpowiada, jak powinnismy
w takich sytuacjach si§ zachowac .
Ksi^zka ta zostala napisana i opublikowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pohiocnej
i jest adresowana zarowno do osob prywatnych jak tez do przedstawicieli roznych
instytucji i firm, ktorych klientami i pracownikami mog^byc osoby niepeinosprawne.
Autorka tej publikacji jest wybitnym ekspertem i znawc^ tematu z wieloletnim doswiadczeniem w dziedzinie mediacji w sprawach zwi^zanych z niepelnosprawnosci^.
Wydawc^ zas Stowarzyszenie maj^ce kilkudziesi^cioletni dorobek wynikaj^cy
z dziataii podejmowanych na rzecz osob niepeJnosprawnych i realizacji ich praw. Notki
0 Autorce oraz Stowarzyszeniu znajdziecie pahstwo na kohcu ksi^zki.
Decyduj^c si$ na przetlumaczenie i udost^pnienie polskiemu odbiorcy tej publikacji
zdawalismy sobie spraw^ z roznic, jakie wyst^puj^_ pomi^dzy naszymi krajami.
W niektorych przypadkach musielismy dokonac adaptacji tekstu i opisywanych sytuacji do warunkow polskich. W innych zmuszeni bylismy zrezygnowac z tiumaczenia
rozwi^zah, ktore nie s^stosowane w naszym kraju, dotyczy to na przyktad korzystania z powszechnej w Stanach Zjednoczonych uslugi telefonu tekstowego
(TTY/TTD). Mimo tego uznalismy, ze uniwersalne przeslanie tej publikacji, a takze
- moze nawet przede wszystkim - jej praktyczna uzytecznosc stanowi wystarczaj^ce
uzasadnienie dla jej szerokiego udost^pnienia w Polsce. Pragniemy tq drog^zlozyc
szczegolne podzi^kowania Stowarzyszeniu United Spinal Association, ktore zgodziio
si§ na jej przetlumaczenie na j§zyk polski, dokonanie niezb^dnych adaptacji i szerokie bezplatne rozpowszechnienie.
Wierzymy, ze lektura tej niewielkiej ksi^zeczki przyblizy wszystkim czytelnikom problemy, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mog^ napotykac osoby z roznymi rodzajami niepeJnosprawnosci oraz podpowie jak zachowac si§ w kontaktach z nimi
1 jak przyjsc im ze skuteczn^ i wlasciw^ pomoc^, gdy tego potrzebuj^.
Mamy tez nadziej^, ze publikacja ta stanie si^ obowi^zkow^ lektur^dla wszystkich,
ktorzy w zyciu zawodowym i prywatnym stykaj^si^ z osobami niepetnosprawnymi.
Bye moze stanie si§ ona takze inspiracj^dla opracowania praktycznego rodzimego
poradnika.
Petnomocnik Rz^du do Spraw
Osob Niepetnosprawnych
Jaroslaw Duda
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Nie musisz czuc si§ niezr^cznie w obecnosci osoby niepetnosprawnej.
Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe wskazowki na temat zachowania wobec tych osob. A jezeli kiedykolwiek b^dziesz mial w^tpliwosci, co do
tego, jak si^ zachowac czy tez co powiedziec takiej osobie - po prostu J3_
o tozapytaj!
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Podstawowe zasady
ZANIM POMOZESZ - ZAPYTAJ.
Sam fakt bycia niepetnosprawnym nie oznacza, ze dana osoba potrzebuje pomocy' Jezeli znajduje si? ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama da sobie swietnie rad?. Dorosli niepelnosprawni chc^ bye traktowani jak niezalezni
ludzie. Pomoc nalezy oferowac jedynie wowczas, gdy wydaje si?, ze dana
osoba moze jej potrzebowac. Jezeli tak jest w istocie, zapytaj zanim zacznieszjej udzielac.

B^DZ TAKTOWNY INICJUJ^C KONTAKT FIZYCZNY.
Niektore osoby niepelnosprawne utrzymuj^rownowag? dzi?ki swoim r?kom,
dlatego chwytanie ich za nie - nawet w celu udzielenia pomocy - moze t?
rownowag? zaklocic. Unikaj klepania takiej osoby po gtowie a takze dotykaniajej wozka, skuteraczy laski. Osoby niepelnosprawne uwazajqje za cz^sc
ich przestrzeni osobistej.
POMYSL ZANIM COS POWIESZ.
Zawsze zwracaj si§ bezposrednio do osoby niepelnosprawnej, nie do jej towarzysza, pomocnika, ani ttumaczaj^zyka migowego. Prowadzeniezwyklej
rozmowy z osob^ niepeinosprawnqjest fajne, po prostu zwracaj si? do niej
jak do kazdej innej osoby. Szanuj jej prywatnosc. Jezeli b^dziesz wypytywal
j^o jej przypadlosc, moze si§ ona poczuc jakbys sprowadzalj^wyl^cznie do
jej niepelnosprawnosci, a nie widziat w niej czlowieka (jednak wiele osob niepelnosprawnych nie ma nie przeciwko naturalnej ciekawosci dzieci i nie kr§odpowiadac na zadawane przez nie pytania).

Uwaga: Chcielibysmy, abyscie mysleli oosobach niepelnosprawnychjakojednostkach- waszychznajomych, wspolpracownikach, s^siadach - dlatego zamiast uzywac bezpostaciowego zaimka ,,oni"
w odniesienm do osob niepetnosprawnych, w tckscie staramy sie uzywac zaimkow ,,ona" lub ,,on".
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NIE ROB ZADNYCH ZALOZEN.
Osoby niepelnosprawne same najlepiej wiedz^co mog^zrobic a czego nie.
Nie podejmuj za nie decyzji co do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynnosci.
W zaleznosci od sytuacji, wykluczanie osob niepelnosprawnych z jakiegokolwiek dzialania na podstawie zatozeh o ich ograniczeniach moze stanowic
pogwateenie ich praw.

REAGUJ UPRZEJMIE NA PROSBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Jezeli osoby niepetnosprawne prosz^ci§ o dokonanie pewnych przystosowati
w twojej dzialalnosci, to nie jest to skarga. Swiadczy to o tym, ze czuj^ si^
w twoim lokalu na tyle swobodnie, aby mowic o swoich potrzebach. Jezeli
twoja reakcja b^dzie pozytywna, na pewno b§d^do ciebie wracac i powiedz^swoim znajomym, jak dobrze zostali obstuzeni.
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To Pawet od jesieni
bedzie w liceum?

Zwracaj si? J*"""
bezposrednio
do osoby
niepefnosprawnej,
nie do jej
towarzysza,
pomocnika
czy ttumacza
j^zyka migowego

To chyba ja
!
jestem Pawet )
[ijestem tutajj

To co, od jesieni
bedziesz w liceum?

kreci£ kd^kami, to do
wrzeSnia powinienem
dotrzed na miejsce.
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Wskazowki terminologiczne
STAWIAJ OSOB^ NA PIERWSZYM MIEJSCU. Mow ,,osoba niepetnosprawna" a nie ,,niepelnosprawny", ,,osoby niepelnosprawne" a nie ,,niepelnosprawni". Jesli chodzi o konkretne formy niepetnosprawnosci, bezpiecznie jest mowic ,,osoba z zespotem Tourette'a" lub ,,osoba z porazeniem
mozgowym". Zdarza si? jednak, ze poszczegolne osoby maj^swoje wtasne
preference, dlatego jesli nie masz pewnosci, jakich slow uzywac - zapytaj.
Unikaj przestarzatych okresleh takich jak ,,uposledzony" czy ..kaleka". Pami?taj
tez, ze wiele osob niepelnosprawnych nie lubi zargonowych, eufemistycznych
okresleh typu jnwalida narz^du ruchu" czy ,,sprawny inaczej".
Zamiast ,,przykuty do wozka inwalidzkiego" mow ,,osoba korzystajqca
z wozka". Wozek umozliwia osobie niepelnosprawnej poruszanie si? i petne
uczestnictwo w zyciu spolecznym, jest wi^c elementem wyzwalaj^cym a nie
,,przykuwaj^cym".
Unikaj negatywnych okresleh w stylu ,,cierpiqcy" czy ,,chory", mow ,,osoba
z AIDS" zamiast ,,osoba cierpi^ca na AIDS" czy ,,osoba chora na AIDS".
Rozmawiaj^c z osobami niepelnosprawnymi mozna swobodnie uzywac wyrazeh idiomatycznych. Calkowicie dopuszczalne jest zegnanie si? z osob^
niewidom^ stowami ,,dobrze byto ci? widziec" albo ,,do zobaczenia", gdyz niepelnosprawni sami cz?sto uzywaj^tego typu wyrazeh.
Osoby niesfysz^ce komunikuj^si? mi?dzy sob^za pomoc^j?zyka migowego,
uwazajqc si? za cztonkow mniejszosci kulturowej i j?zykowej. Nazywaj^siebie osobami Niestysz£[cymi przez duze N, a okreslenie ,,gtuchy" moze bye dla
tych osob obrazliwe. Niektorzy mog^. nie miec nie przeciwko niemu, ale bezpieczniej jest okreslac osoby, ktore cz?sciowo utraciiy sluch, lecz uzywajqj?zyka migowego, jako ,,niedostysz^ce" a osoby ze znaczn^ utrat^ stuchu jako
Nieslysz^ce lub niestysz^ce.
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Osoby korzystaj^ce z wozka lub niepelnosprawne ruchowo
OSOBY KORZYSTAJ^CE Z WOZKA mog^ miec rozne stopnie niepetnosprawnosci i zroznicowane mozliwosci. Niektore osoby uzywaj^do poruszania si?ramion i dtoni, inne mog^ wstaczwozka i przejsc krotki dystans same.
• Osoby korzystaj^ce z wozka s^ ludzmi a nie sprz?tami. Nie pochylaj si?
nad osob^ w wozku zeby uscisn^c komus dtoh ani nie pros takiej
osoby aby trzymala ptaszcze. W zadnym razie nie powinno si? stawiac
drinka na pulpicie przymocowanym do czyjegos wozka.
Nie pchaj, ani nie dotykaj czyjegos wozka, gdyz stanowi on cz?sc przestrzeni osobistej tej osoby. Jezeli rzucisz si? komus do pomocy w zjechaniu z kraw?znika, moze si? zdarzyc, ze wypadnie on z wozka. Elementy wozka mog^ si? urwac, jezeli podniesiesz go za r^czki lub
podnozek.
• Podjazdy i drzwi dost^pne dla osob niepetnosprawnych powinny bye
w twoim budynku zawsze otwarte i wolne od wszelkich przeszkod.
• Pami^taj, ze osoby korzystaj^ce z wozka nie mog^ wsz^dzie dosi^gn^c.
Staraj si? umiescicjak najwi?cej przedmiotowwzasi?gu ich rqk, upewnij si?, ze na drodze do potek i wieszakow nie ma zadnych przeszkod.
Rozmawiaj^c z osob^ korzystaj^c^z wozka wez krzesto i usi^dz na jej
poziomie. Jezeli nie jest to mozliwe, stah w niewielkiej odlegtosci, zeby nie
musiala ona nadwyr?zac szyi, aby nawi^zac z tobq_ kontakt wzrokowy.
Jezeli kasa w miejscu twojej dzialalnosci jest zbyt wysoka, zeby osoba
korzystaj^ca z wozka mogia ci? widziec ponad ni^, wyjdz zza kasy,
zeby j^ obstuzyc. Jezeli wi^ze si? to z wypetnianiem formularzy
lub skladaniem podpisu, miej pod r?k^ podktadk? do pisania.
Jezeli w budynku, w ktorym miesci si? twoja firma, jest kilka alternatywnych drog, umiesc dla osob korzystaj^cych z wozka drogowskazy
aby tatwo mogly znalezc najlepsz^z nich. Osoby poruszaj^ce si? przy
pomocy laski lub kul rowniez b?d^chciaty skorzystac z najdogodniejszej drogi, lecz niekiedy schody s^dla nich latwiejsze do pokonania niz
podjazd. Dopilnuj, aby recepcjonistki i ochroniarze byli w stanie skierowac te osoby na najlepsz^dla nich drog? w budynku.
-10-
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• Jezeli najblizsza toaleta publiczna nie jest dostosowana dla potrzeb
osob niepelnosprawnych lub znajduje si? na pi?trze, ktore jest dla nich
niedost?pne, pozwol osobie na wozku skorzystac z toalety prywatnej
albo sluzbowej.
Osoby poruszaj^ce si? przy pomocy laski lub kul potrzebuj^ ramion,
aby utrzymywac rownowag?, wi?c nigdy ich za nie nie chwytaj. Osoby
majqce trudnosci z poruszaniem si? opieraj^ si? czasem o drzwi,
aby je otworzyc. Otwieranie im drzwi zza ich plecow lub otwieranie
ich znienacka moze spowodowac ich upadek. Nawet popychanie
lub wypychanie wozka moze przerodzic si? w problem, wi?c zanim zaoferujesz swoj^ pomoc, zawsze zapytaj, w jaki sposob to zrobic.
Jesli oferujesz osobie maj^cej trudnosci z poruszaniem si? miejsce siedz^ce, pami?taj, ze niektorym osobom moze bye tatwiej skorzystac
z siedzenia z podtokietnikami lub z wyzszym siedziskiem.
• Duzym problemem, z jakim musz^zmagac si? osoby maj^ce trudnosci z poruszaniem si?, s^upadki. Pami?taj, aby zawsze umieszczac odpowiedni^ ilosc znakow ostrzegawczych na mokrych podtogach,
a kiedy pada deszcz lub snieg wytoz wycieraczki, zeby podtogi pozostaty suche (dopilnuj jednak, zeby nie byto ich za duzo, gdyz mogtoby
to utrudniac poruszanie si? osobom korzystaj^cym z wozka).
• Osoby, ktore na pierwszy rzut oka nie maj^problemow z poruszaniem
si?, rowniez mog^miec pewne szczegolne potrzeby w tej kwestii. Na
przyklad osoby ze schorzeniami uktadu oddechowego lub kr^zenia
mog^ nie bye w stanie pokonywac dtugich dystansow pieszo lub tez
szybko chodzic. Pami?taj, ze w muzeum, hotelu lub markecie powinna
znajdowac si? wystarczaj^ca ilosc tawek, na ktorych osoby takie mogtyby odpocz^c.
• Niektore osoby nie mog^w petni poruszac swoimi dtohmi, nadgarstkami
czy ramionami. B^dz przygotowany na to, aby udzielic im pomocy
przy si?ganiu, chwytaniu i podnoszeniu przedmiotow, otwieraniu drzwi
i gablot czy obslugiwaniu automatow i innego sprz?tu.
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Nie pros osoby
korzystaj^cej
z wozka
o potrzymanie
twoich rzeczy.
Szanuj
przestrzeh
osobist^ tej

Mozesz
potrzymai
I mi pi

osoby.
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Osoby niewidome lub niedowidz^ce
OSOBY NIEWIDOME umiej^ orientowac si§ w terenie i poruszac si§ po ulicach.
• Osoby te s^w stanie same podrozowac, choc czasem korzystaj^z laski
lub z pomocy psa przewodnika. Niektore osoby mog^ miec problemy
ze wzrokiem, ktore nie s^ widoczne. Bgdz przygotowany aby udzielic takiej osobie pomocy - na przyktad przeczytac jej cos - kiedy ci§ o to poprosi.
• Zanim nawi^zesz kontakt fizyczny, uprzedz o tym osob§ niewidomq. Wymieh swoje imi§, a jesli jest to stosowne - rowniez funkcj§, jak^ petnisz,
np. ochroniarz, bileter, opiekun spoteczny, recepcjonistka czy kolega
z wydzialu. Powinienes tez przedstawic osob§ niewidom^wszystkim
osobom z grupy, aby nie poczuta si§ ona wykluczona.
Jezeli nowy klient lub pracownik jest osob^ niewidom^ lub niedowioprowadzj^po wszystkich pomieszczeniach.
Osoby niewidome korzystaj^ze swoich rqk do utrzymywania rownowagi,
wi§c jesli chcesz tak^osob^ poprowadzic, zaproponuj jej swoje rami§, zamiast chwytac j^za r§k§ (mozna jednak poprowadzic r§k§ osoby niewidomej do por^czy lub oparcia krzesta, jesli chce ona wejsc na schody lub
usi^sc).
Jezeli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idz
po przeciwnej stronie niz pies. Id^c opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody (,,w gor§" lub ,,w dol") albo dziur§ w chodniku. Inne
zagrozenia to: drzwi obrotowe, otwarte drzwiczki szafy i przedmioty wystaj^ce ze scian na poziomie gtowy, takie jak rosliny czy lampy Jesli
chcesz ostrzec osob§ niewidom^, zrob to w sposob konkretny. Sam
okrzyk ,,uwazaj!" nie pozwoli jej zorientowac si§, czy ma si§ zatrzymac,
uciekac, pochylic czy cos przeskoczyc.
Jezeli wskazujesz osobie niewidomej drog§, podaj jej konkretne wskazowki niewymagaj^ce orientacji wzrokowej. Zamiast powiedziec ,,skr§c
w prawo przy polce z materialami biurowymi" powiedz Jdz prosto do
kohca alejki a potem skr§c w prawo", gdyz osoba ta moze nie wiedziec,
gdzie znajduj^si§ materiaty biurowe.
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• Jesli musisz juz isc i pozostawiasz osob§ niewidom^ w jakims miejscu
samq, powiedz jej o tym, opisz jej drog§ do wyjscia a nast^pnie pozostaw
J3_blisko sciany, stdu lub w jakims innym konkretnym miejscu. Pozostawiajg|c tak^osob§ na srodku pomieszczenia sprawiasz jej duzy ktopot.
1

Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie moze
si§ rozpraszac, laska stanowi czesc przestrzeni osobistej danej osoby
Jesli osoba niewidoma potozy gdzies lask$, nie przektadaj jej, uprzedzaj jedynie wtedy jesli moze stanowic ona przeszkod§.
Proponuj niewidomym klientom odczytanie informacji podanych w formie pisemnej, np. karty dan, etykiet na produktach albo wyci^gu
z konta. Odlicz reszt§ na gtos, aby mogli oni zapami^tac, jakie otrzymali banknoty.

• Jesli serwujesz osobie niewidomej positek, opisz jej dokladnie zawartosc talerza postuguj^c si§ orientacj^wg zegara (godzina 12 znajduje
si§ najdalej od niej a 6 najblizej). Usuh z talerza przybranie i wszystkie elementy, ktore nie nadaj^si^dojedzenia. Niektorzy goscie mog^
poprosic ci§ o pokrojenie potrawy na kawalki, mozesz to zrobic
w kuchni przed jej podaniem.
• Osoby niedowidz^ce mog^przeczytac jedynie informacje wydrukowane
duz^czcionk^. Rodzaj czcionki i odpowiednie odst^py s^rownie wazne,
jak jej rozmiar. Etykiety i oznaczenia powinny bye napisane wyraznymi
literami kontrastuj^cymi z tlem. Osobom niedowidz^cym najtatwiej
jest przeczytac tekst napisany wielkimi biatymi literami na czarnym tie.
Bardzo waznym elementem jest dobre oswietlenie, lecz nie powinno ono
bye zbyt jasne. Swiatto odbijaj^ce si§ od btyszcz^cej tapety moze razic
w oczy.
Dopilnuj, aby na drodze, jak^ poruszaj^ si§ osoby niewidome i niedowidz^ce, nie byto zadnych przeszkod. Jezeli osoby te s^twoimi regularnymi klientami lub tez pracownikami, informuj je o wszelkich zmianach, np. o przestawionych meblach, sprz^tach i innych przedmiotach.
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Podaj^c
wskazowki
osobie
niewidz^cej lub
niedowidz^cej,
z dokfadny.

uwaza6.
podfoga jest
mokra.
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Osoby niestysz^ce lub niedoslysz^ce
POLSKI JE^ZYK MIGOWY to zupetnie inny j?zyk niz polski mowiony, charakteryzuje si? on zupetnie inn^sktadniq. Czytanie z ruchu warg jest dla osob
niestysz^cych bardzo trudne, jesli ich pierwszym j?zykiem jest j?zyk migowy, gdyz wi?kszosc dzwi?kow powstaje wewn^trz jamy ustnej - trudno jest
czytac z ruchu warg w drugim j?zyku.
Osoby niedostyszqce porozumiewaj^si? jednak wj?zyku polskim. Stysz^c
w ograniczonym stopniu, wspomagaj^ si? aparatami stuchowymi i/lub patrz^na usta swojego rozmowcy, aby utatwic sobie komunikacj?.
Istnieje wiele sposobow i stylow komunikowania si? stosowanych przez
osoby z utraty stuchu, ktorych nie sposob krotko opisac. Nalezy wspomniec,
ze wi?kszosc dorostych, ktorzy niedawno utracili stuch, nie postuguje si? j?zykiem migowym, lecz polskim i w komunikacji wspomaga si? urz^dzeniami
do pisania lub wspomagaj^cymi stuch. Osoby z implantami slimakowymi, tak
samo jak osoby z innymi formami utraty stuchu, informuj^zwykle swoich rozmowcow jak najlepiej si? z nimi porozumiewac.
• Jezeli wymiana informacji ma bye skomplikowana, np. podczas rozmowy
w sprawie pracy, wizyty u lekarza czy powiadamiania o podejrzeniu popetnienia przest?pstwa, najskuteczniejszym sposobem komunikowania
si? z osob^ postuguj^c^ si? j?zykiem migowym jako pierwszym j?zykiem jest pomoc wykwalifikowanego ttumacza tego j?zyka. W prostych
interakcjach, takich jak sktadanie zamowienia w restauracji czy wynajmowanie pokoju hotelowego, zwykle wystarczy pisanie komunikatow
na kartce.
• Aby dowiedziec si?, czy dana osoba chce porozumiewac si? w j?zyku
migowym, za pomoc^gestow, pisz^c czy mowi^c, obserwuj jakie daje
ci sygnaty. Jezeli nie rozumiesz, co mowi osoba niestysz^ca lub niedostysz^ca, poinformuj jq o tym.
• Jezeli podczas rozmowy obecny jest ttumacz j?zyka migowego, patrz
na osob? niestysz^c^ i utrzymuj z ni^ kontakt wzrokowy Zwracaj
si? bezposrednio do niej (,,czego si? napijesz?"), a nie do ttumacza
(,,spytaj czego si? napije").
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Nie podejmuj decyzji za osoby niestyszqce, nalezy je wtqczac w proces
podejmowania decyzji ich dotycz^cych.
Zanim zaczniesz mowic do osoby niestysz^cej lub niedoslysz^cej,
upewnij si§ ze na ciebie patrzy. W zaleznosci od sytuacji mozesz zamachac r§k^, dotkn^c jej ramienia lub wl^czyc i wyt^czyc swiatto.
Jezeli osoba niestysz^ca lub niedostysz^ca nie zrozumie ktoregos zdania, nie powtarzaj go a ujmij to, co chcesz powiedziec inaczej.
Mowztwarz^zwrocon^w kierunku rozmowcy. Cichy, dobrze oswietlony
pokoj jest najlepszy do skutecznej komunikacji. Jesli stoisz przy zrodle
swiatta, np. przy oknie, i jestes zwrocony do niego plecami, blask moze
spowodowac, ze twoja twarz b^dzie niewyrazna, co uniemozliwi osobie
niedoslysz^cej czytanie z ruchu warg.
Mow wyraznie. Wi^kszosc osob niedostyszqpych pomaga sobie w zrozumieniu wypowiedzi patrzqc na usta rozmowcy Gdy mowisz
nie zuj gumy, nie pal papierosow ani nie zastaniaj ust.
Nie musisz krzyczec do osoby niestysz^cej lub niedoslysz^cej. Jesli
osoba ta uzywa aparatu stuchowego, jest on na pewno dostosowany
do normalnego poziomu gtosu i twoj krzyk b§dzie przez to znieksztatcony
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Osoby z zaburzeniami mowy
OSOBA, KTORA DOZNALA UDARU ma powazne zaburzenia stuchu, korzysta z protezy gtosu, jq_ka si§ lub ma inne zaburzenia mowy, ktore utrudniajqjej zrozumienie.
Poswi^c takiej osobie petn^ uwag§. Nie przerywaj jej, ani nie kohcz
za ni^ zdah. Jezeli masz trudnosci z jej zrozumieniem, nie przytakuj.
Po prostu popros o powtorzenie. W wi§kszosci przypadkow osoba
ta nie b^dzie miata nie przeciwko powtorzeniu i doceni twoj wysitek
w wysluchanie tego, co ma do powiedzenia.
• Jezeli nie jestes pewien czy dobrze zrozumiates, dla sprawdzenia mozesz powtorzyc informacj?.
Jezeli pomimo prob nadal nie mozesz zrozumiec danej osoby, popros
j^ o napisanie na kartce tego, co chce powiedziec, lub zaproponuj inny
sposob utatwienia komunikacji.
• Ciche otoczenie ulatwia komunikacj§.
Nie dokuczaj, ani nie wysmiewaj si§ z osoby z zaburzeniami mowy. Mozliwosc skutecznego komunikowania si§ oraz powazne traktowanie
jest wazne dla nas wszystkich.
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Osoby niskiego wzrostu
ZDIAGNOZOWANYCH ZOSTALO 200 RODZAJOW ZABURZEN ZWI/\
ZANYCH ZE WZROSTEM, ktore wywotuj^ kartowatosc, przejawiajqcsi si§
tym, ze dana osoba mierzy 140 cm wzrostu lub mniej. Osoby sredniego
wzrostu czesto zanizaj^umiej§tnosci kartow. Traktowanie dorostej osoby jak
urocze dziecko moze stanowic trudn^do pokonania przeszkod§.
• Zadbaj o to, aby wszystkie niezb^dne przedmioty w mozliwie jak najwi§kszym stopniu znajdowaty si? w zasi^gu osoby
Miej swiadomosc tego, ze osoby niskiego wzrostu licz^ na to, ze
mogty korzystac ze wszelkich urz^dzeh dostosowanych do swojego
wzrostu. Zwracaj uwag§ na to, aby nie korzystac z zamocowanych na
nizszym poziomie telefonow, okienek bankowych oraz pisuarow, jezeli
ich liczbajest ograniczona.
Podobnie jak w przypadku osob z innymi rodzajami niepetnosprawnosci, nigdy nie gtaszcz po gtowie, ani nie catuj w ni^ osoby niskiego
wzrostu.
Komunikacja moze bye tatwiejsza, jezeli rozmowcy znajdujc[si? na tym
samym poziomie. Osoby niskiego wzrostu maj^ rozne preference.
Mozesz przykl^kn^c, aby znalezc si§ na poziomie osoby, z ktor^ rozmawiasz, odsun^c si?, aby umozliwic kontakt wzrokowy, a twoj rozmowca nie musiat zadzierac gtowy (moze bye to trudne w pomieszczeniu, w ktorym przebywa duza liczba osob) lub usi^sc na krzesle.
Zachowuj si? naturalnie i reaguj na wskazowki ze strony rozmowcy.
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Osoby z porazeniem mozgowym
W WYNIKU USZKODZENIA CENTRALNEGO UKLADU NERWOWEGO
osoby z porazeniem mozgowym maj^ trudnosci z kontrolowaniem swoich

Post^puj wedlug zamieszczonych powyzej wskazowek dotyczqcych
porozumiewania si§ z osobami z zaburzeniami mowy.
Wiele osob z porazeniem mozgowym mowi w sposob niewyrazny wykonuj^c przy tym mimowolne ruchy ciala. Twoim pierwszym odruchem
moze bye zlekcewazenie tego, co osoby te chcq_ powiedziec z powodu
ich powierzchownosci. Kontroluj swoje reakcje i rozmawiaj z dan^
osob^w taki sam sposob, jakbys rozmawialz kimkolwiek innym.
Osoba, ktora moze wydawac si^ pijana, chora lub wymagac natychmiastowej pomocy medycznej, moze miec w rzeczywistosci porazenie
mozgowe lub posiadac inny rodzaj niepelnosprawnosci. Zanim zaczniesz dziatac na podstawie pierwszego wrazenia, zdob^dz niezb^dne informacje niezaleznie od tego, czy dana sytuacja ma charakter biznesowy, spoteczny czy prawny.
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Zespol Tourette'a
OSOBY Z ZESPOLEM TOURETTE'A mog^ wydawac dzwi^ki lub wykonywac gesty, tiki, ktorych nie s^w stanie kontrolowac. Niewielki odsetek osob
z zespolem Tourette'a mimowolnie wypowiada przeklehstwa, obelgi lub nieprzyzwoite stowa. W przypadku pracownika lub innej osoby z zespolem Tourette'a dobre skutki przynosi zrozumienie i akceptacja ze strony wspotpracownikow oraz innych osob.
Jezeli u osoby z zespolem Tourette'a podczas rozmowy pojawiaj^
tiki wokalne, po prostu poczekaj, az min^, a nast^pnie spokojnie kon
tynuuj rozmowy.
Im usilniej osoba ta probuje je powstrzymac, tym bardziej atak si§ na
sila. Pomoc moze zapewnienie osobie z zespolem Tourette'a mozliwo
sci opuszczenia na chwil§ spotkania lub rozmowy, aby w odosobnie
niu przeczekala atak.
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Osoby o odmiennym wygl^dzie
PROBLEM ODMIENNOSCI dotyczy osob, ktore mog^nie posiadac ograniczeh odnosz^cych si? do ich codziennej aktywnosci, ale z powodu swojego
wygl^du s^ traktowane jak gdyby byty niepelnosprawne. Osoby ze zmianami
na twarzy, takimi jak rozszczep wargi lub podniebienia, deformacje czaszkowo-twarzowe lub zmiany skorne; osoby o ponadprzeci?tnie niskim lub wysokim wzroscie lub wadze; osoby, u ktorych mog^ bye widoczne skutki
przyjmowania lekow, np. drzenie - krotko mowi^c, osoby o odmiennym wygl^dzie - cz?sto spotykaj^si? z tym, ze ludzie przygl^dajq_si? im, odwracaj^ wzrok lub patrz^ na nie w taki sposob, jakby byty niewidoczne.
Wszyscy odczuwaj^ potrzeb? pozytywnego obrazu wtasnej osoby, aby
czuc si? w pelni aktywnym cztonkiem spoteczeiistwa. Upewnij si?,
ze nie przyczyniasz si? do pi?tnowania osob o odmiennym wygl^dzie.
Jezeli widzisz osob? odpowiadaj^c^ takiemu opisowi, po prostu
usmiechnij si? do niej.
Jezeli sytuacja temu sprzyja, zacznij rozmow? i wt^cz t? osob? do
wszelkich tocz^cych si? aktualnie wydarzeh, tak samo, jakbys uczynil
to w przypadku osoby o ,,przeci?tnym wygl^dzie".
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Ukryta niepelnosprawnosc
NIE KAZDY RODZAJ NIEPELNOSPRAWNOSCI JEST WIDOCZNY Pewne
osoby mog^ prosic ci§ o cos lub zachowywac si§ w sposob, ktory wydaje ci
si§ dziwny. Taka prosba lub zachowanie moze miec zwi^zek z niepetnosprawnosci^tej osoby.
Na przyktad, mozesz udzielac komus na pozor prostych wskazowek stownych, ale osoba ta prosi ci§ o zapisanie tych informacji. Moze miec ona trudnosci z przyswajaniem informacji i komunikacja w formie pisemnej jest dla
niej tatwiejsza. Albo na pozor zdrowa osoba moze poprosic w kolejce
o miejsce siedz^ce, a nie stoj^ce. Osoba ta moze odczuwac zm§czenie
zwi^zane ze swoim stanem zdrowia, na przyktad chorob^ nowotworowq_ lub
moze odczuwac skutki zazywania lekow.
Pomimo, iz ukryta, niepetnosprawnosc jest w tych przypadkach prawdziwa.
W miar§ mozliwosci szanuj potrzeby i prosby takiej osoby
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Epilepsja (padaczka)
EPILEPSJA TO STAN NEUROLOGICZNY, charakteryzuj^cy si? napadami
padaczkowymi pojawiajqcymi si? w przypadku zaburzeh czynnosci mozgu
w postaci wyladowah bioelektrycznych. Napady padaczkowe mog^ miec
gwaltowny przebieg lub moze wydawac si?, ze dana osoba znajduje si?
w transie. Podczas napadow cz?sciowych zlozonych, osoba, ktora jest nimi
dotkni?ta moze chodzic lub wykonywac inne ruchy, chociaz w rzeczywistosci jest ona nieprzytomna.
Jezeli ktos dostaje ataku padaczki, nic nie mozna zrobic, aby go powstrzymac. Jezeli osoba ta przewrocita si?, upewnij si?, ze jej gtowa jest
bezpieczna i czekaj, az atak minie.
Kiedy atak ustqpi, osoba ta moze czuc si? zdezorientowana i zawstydzona. Sprobuj zapewnicjej odosobnione miejsce, aby mogta si? uspokoic.
Miej swiadomosc tego, ze u niektorych osob napady padaczkowe
wywotywac pagery i swiatlo stroboskopowe.
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Wieloczynnikowa nadwrazliwosc chemiczna
(ang. Multiple Chemical Sensitivity)
oraz zaburzenia uktadu oddechowego
OSOBY Z MCS ORAZ ZABURZENIAMI UKLADU ODDECHOWEGO, takimi
jak astma lub rozedma ptuc, reaguj^ na znajduj^ce si§ w powietrzu toksyny.
Siln^ reakcjQ moze wywotac zaduch, opary srodkow czyszcz^cych, perfum,
srodkow do prania dywanow, odswiezaczy powietrza, czy nawet opary markerow.
- Staraj si§ unikac czyszczenia stotow, okien lub innych powierzchni
srodkami w sprayu, jezeli w twoim miejscu pracy przebywaj^ inne
osoby. Jezeli musisz uzyc produktu w sprayu, rozpylaj lub rozlewaj go
bezposrednio natkanin§, a nie w powietrze. W miar§ mozliwosci uzywaj produktow z mniejsz^zawartosci^toksyn. Popros pracownikow, ktorzy maj^ kontakt z klientami, aby z umiarem stosowali perfumowane
srodki do piel^gnacji ciata, takie jak wody kolohskie, lakiery do wtosow,
balsamy do r^k oraz ptyny po goleniu.
.:•:•. Na utrzymywaniu dobrej wentylacji oraz ogolnej dobrej jakosci powietrza wewnqtrz pomieszczeh skorzystaj^ nie tylko twoi klienci z MCS
lub zaburzeniami uktedu oddechowego, ale pomoze to rowniez tobie
i twoim pracownikom zachowac lepsze zdrowie i sprawnosc umyslow^.
Szczegolnie szkodliwe dla osob z MCS lub zaburzeniami uktadu oddechowego moze bye bierne palenie. Stosuj i egzekwuj stosowanie
przepisow antynikotynowych, rowniez w toaletach i na klatkach schodowych. Przekonaj osoby aby nie gromadzity si§ przy wejsciu do twojej firmy. Jezeli jest to konieczne, wyznacz oddzieln^ palarni§, ktorej
drzwi s^zawsze zamkni^te, a powietrze wentylowane na zewn^trz.
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HIV & AIDS
NOSICIELE LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOSCI (HIV) lub
choruje|ce na zespol nabytego niedoboru odpornosci (AIDS) maj^oslabiony
uklad odpornosciowy, co oznacza, ze ich organizmy maj^trudnosci ze zwalczaniem infekcji.
Wirusem HIV nie mozna zarazic si? przez zwykty kontakt, na przyktad
przez podanie r?ki, a zatem nie obawiaj si? dotykac lub bye dotykanym
przez osob?z AIDS.
• Osoba z wirusem HIV lub AIDS jest szczegolnie narazona na infekcje
przenoszone przez powietrze. Uwazaj, aby nie narazac innych osob. Jezeli masz infekcj? drog oddechowych lub inn^ iatwo przenosz^c^
si? chorob?, pomysl o wszystkich swoich klientach i pracownikach i jezeli jest to mozliwe, zostah w domu.
Wiele osob z AIDS czuje si? napi?tnowanych. Poprzez zwykle powitanie lub podanie r?ki dasz im odczuc, zes^akceptowani. Matodla nich
bardzo duze znaczenie.

KILKA SLOW NA TEMAT POUFNOSCI:
Mozesz naprawd? troszczyc si? o osob? niepetnosprawnq, ktora przechodzi
kryzys, nagle choruje lub z niewyjasnionych powodow nie przychodzi do
pracy b^dz tez wyrazac zwyk^ciekawosc na jej temat. Pomimo swoich obaw,
szanuj prywatnosc tej osoby Pozwol jej mowic o swojej sytuacji, jezeli i kiedy
jej to nie kr?puje.
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Zaburzenia psychiczne
OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI mog^ miec czasami trudnosci
z radzeniem sobie z zadaniami i kontaktami codziennego zycia. Ich zaburzenia mog^zaklocac ich zdolnosc odczuwania, myslenia lub wspotzycia
z innymi. Wi^kszosc osob z zaburzeniami psychiatrycznymi nie jest agresywna. Jedn^ z gtownych przeszkod, jakie napotykajqjest nastawienie osob
w swoim otoczeniu. W zwiazku z tym, ze zaburzenia te maj^charakter ukryty,
moze zdarzyc si§, ze nawet nie zorientujesz si§, ze dana osoba ma problemy
zwi^zane ze stanem umystowym.
• Stres moze wptywac na zdolnosc funkcjonowania takiej osoby Sprobuj ograniczyc do minimum napi^cie towarzysz^ce danej sytuacji.
• Osoby z zaburzeniami psychicznymi maj^ rozne osobowosci i rozne
sposoby radzenia sobie ze swoj^ niepelnosprawnosci^. Niektorzy mog^
miec trudnosci z rozumieniem znakow spotecznych, podczas gdy inni
mogq_ bye nadwrazliwi. Jedna osoba moze bye pelna energii, a inna
moze wydawac si§ niemrawa. Traktuj kazd^osob§ jako indywidualn^
jednostk^. Zapytaj, co sprawi, ze poczuje si? swobodnie i w mozliwie jak
najwi^kszym zakresie szanuj jej potrzeby
• W sytuacji kryzysowej zachowaj spokoj i udziel wsparcia w taki sam
sposob, jak w przypadku kazdej innej osoby Zapytaj, jak mozesz pomoc i dowiedz si§, czy osoba ta posiada swojego asystenta, po ktorego
mozna poslac. Jezeli sytuacja tego wymaga, mozesz zapytac, czy
osoba ta ma ze sob^ lekarstwa, ktore musi zazyc.
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Zaburzenia poznawcze:
OSOBY Z UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM (czasami okreslanym jako
zaburzenia rozwojowe) wolno si? ucz^. Maj^trudnosci z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiej?tnosci oraz z zastosowaniem ich w roznych miejscach
i sytuacjach.
• Zwracaj si? do takiej osoby uzywaj^c jasno sformutowanych zdah, prostych slow i raczej konkretnych, a nie abstrakcyjnych poj?c. Pomoz jej
zrozumiec ztozonq. koncepcj?, dziel^c jq. na mniejsze cz?sci.
Nie uzywaj j?zyka dzieci?cego, ani nie traktuj protekcjonalnie osob
z uposledzeniem umystowym. Dostosuj tempo, stopieh zlozonosci
i stownictwo twojej wypowiedzi do osoby, z ktor^ rozmawiasz.
Pami?taj, ze maszdoczynienia zosob^dorost^, ktora sama moze podejmowac decyzje, chyba, ze poinformowano ci?, ze jest inaczej.
Osoby z uposledzeniem umystowym mog^starac si? za wszelk^cen?
zadowolic rozmowc?. Podczas rozmowy taka osoba moze mowic ci to,
co jej zdaniem chcesz uslyszec. W niektorych sytuacjach, takich
jak egzekwowanie prawa czy badanie lekarskie, moze miec to swoje
powazne konsekwencje, jezeli stosowana przez ciebie technika rozmowy nie jest skuteczna. Pytania powinny bye formutowane w neutralny sposob, aby uzyskac doktadne informacje. Zweryfikuj odpowiedzi, powtarzaj^c kazde pytanie w inny sposob.
Osoby z uposledzeniem umystowym mog^ miec trudnosci z podejmowaniem szybkich decyzji. B^dz cierpliwy i daj twojemu rozmowcy wystarczaj^c^ ilosc czasu.
Przejrzyste oznakowanie z piktogramami moze pomoc osobie z uposledzeniem umystowym znalezc drog? na terenie obiektu.
Osoby z uposledzeniem umystowym dziataj^w pracy i w codziennym
zyciu wedtug ustalonego i znajomego porz^dku. Miej swiadomosc tego,
ze zmiana otoczenia lub ustalonego porzqdku moze wymagac pewnej
uwagi i czasu na dostosowanie si?.
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Zaburzenia poznawcze:
Trudnosci z przyswajaniem wiedzy
TRUDNOSCI Z PRZYSWAJANIEM WIEDZY TO ZABURZENIA UTRZYMUJACE Sl^ PRZEZ CALE ZYCIE, ktore ograniczaj^zdolnosc danej osoby
do pozyskiwania, przekazywania lub przetwarzania informacji. Wi^kszosc
osob z trudnosciami z przyswajaniem wiedzy, chociaz dotykajqje pewne
ograniczenia, ma przeci^tn^ lub ponadprzeci^tn^ inteligencj^. Mozesz nie
zdawac sobie sprawy z tego, ze dana osoba ma trudnosci z przyswajaniem
wiedzy, poniewaz tak dobrze radzi sobie ze wszystkim. Albo tez nie za bardzo mozesz zrozumiec, dlaczego tak dobrze radz^ca sobie ze wszystkim
osoba ma problemy z jednym aspektem swojej pracy.
• Osoby z dysleksj^ lub maj^ce innego rodzaju trudnosci w czytaniu,
maj^ problemy z odczytywaniem informacji na pismie. Udziel takim osobom ustnych wyjasnien i zapewnij dodatkowy czas na przeczytanie informacji.
' Nie wyrazaj zdziwienia w sytuacji, kiedy udzielasz komus prostych instrukcji, a osoba ta prosi ci§ o ich zapisanie. Osoba maj^ca trudnosci
z przyswajaniem wiedzy na przyktad z zaburzeniami percepcji stuchowej, moze potrzebowac, aby informacje zostaty jej zademonstrowane lub przekazane na pismie, poniewaz informacje ustne ,,mieszaj^
" jej, kiedy slucha.
Zapytaj takq^ osob^ o najlepszy sposob przekazania jej informacji.
Niech twoj przekaz b^dzie bezposredni. Osoba maj^ca trudnosci
z przyswajaniem wiedzy moze miec trudnosci z wychwytywaniem subtelnosci.
Takiej osobie moze bye tatwiej funkcjonowac w cichym otoczeniu, ktorego nie zaktoca na przyktad wl^czone radio, przechodz^ce osoby
czy zastonyz jaskrawymi wzorami.
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Zaburzenia poznawcze:
Urazowe (lub nabyte) uszkodzenie mozgu
OSOBY Z URAZOWYM USZKODZENIEM MOZGU odniosty obrazenia
mozgu, zwykle w nast^pstwie urazu, na przyklad podczas wypadku lub w wyniku udaru.
W przypadku osob z urazowym uszkodzeniem mozgu zastosowanie
maj^ rowniez niektore czynniki wptywajqpe na osoby maj^ce trudnosci
z przyswajaniem wiedzy. Osoby z uszkodzeniem mozgu mog^ nie
miec kontroli nad mi^sniami lub nie mog^wykonywac pewnych ruchow,
co moze nie bye oczywiste. Na przyktad, dana osoba moze nie bye
w stanie napisac swojego nazwiska, chociaz moze poruszac
Osoba z uszkodzeniem mozgu moze miec stab^ kontrol§ nad impulsami. Taka osoba moze czynic nieodpowiednie uwagi i nie rozumiec
znakow spotecznych, albo nie ,,wychwytywac" oznak tego, ze kogos obrazita. W swojej frustracji, aby zrozumiec, lub aby przekazac swoje opinie, moze wydawac si^ natarczywa. Wszystkie tego typu zachowania
wynikiem odniesionych obrazeh.
Osoba z uszkodzeniem mozgu moze nie bye w stanie postQpowac
wedtug wskazowek z powodu stabej pami^ci krotkoterminowej, albo stabej orientacji kierunkowej. Moze poprosic o to, aby jej towarzyszyc lub
moze korzystac z pomocy psa przewodnika dla orientacji, chociaz nie
wydaje si§ miec trudnosci z poruszaniem.
Jezeli nie jestes pewien, czy osoba, z ktor^ rozmawiasz ci§ rozumie, zapytaj, czy chcialaby zebys zapisal jej to, co mowisz.
Osoba ta moze miec trudnosci z koncentracj^ lub uporz^dkowaniem
mysli, w szczegolnosci w otoczeniu, w ktorym oddzialuje duza ilosc
bodzcow, na przyklad w zatloczonym kinie lub na dworcu. B^dz cierpliwy. Mozesz zaproponowac przejscie w inne miejsce, w ktorym dziala
mniej czynnikow rozpraszaj^cych.

-37-

Zwierz^ta pomagajqce osobom niepetnosprawnym
NIEKTORE OSOBY niestysz^ce, niewidome lub niedowidz^ce, lub osoby
z urazowym uszkodzeniem mozgu, padaczk^lub posiadaj^ce inne rodzaje
niepetnosprawnosci, mog^ korzystac z pomocy zwierz^t towarzysz^cych
im w codziennym zyciu.
• Kiedy ustalasz, czy dane zwierze pomaga osobie niepelnosprawnej,
osoba ta moze nie posiadac informacji potwierdzaj^cej jego funkcj?.
Oznacza to, ze zasadniczo b^dziesz musial dokonac modyfikacji polityki ,,zakazu wprowadzania zwierz^t", aby taka osoba mogta wejsc z towarzysz^cym jej zwierz^ciem.
• Zwierz^ta pomagaj^ce osobom niepetnosprawnym s^zazwyczaj bardzo dobrze wyszkolone i dobrze si§ zachowuj^. Jezeli dana osoba nie
moze zapanowac nad zwierz^ciem, mozesz poprosic o jego wyprowadzenie.
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Procedury ewakuacji w sytuacji awaryjnej
OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE muszat zostac uwzgl?dnione we wszystkich
planach ewakuacji z obiektu.
Przygotuj nieobowi^zkow^ list? osob z roznymi rodzajami niepetnosprawnosci, ktore regularnie przebywajq_w twoim obiekcie, na przyklad
pracownicy, studenci lub mieszkahcy. Przygotowuj^c takqjist?, powiadom te osoby o tym, ze chociaz mog^one nie uwazac si? za ,,niepetnosprawne", powinny zostac w niej uwzgl?dnione w przypadku, gdyby
potrzebowaty pomocy w sytuacji awaryjnej. Taka sytuacja moze dotyczyc na przyklad osoby, u ktorej stres lub dym moze wywotac astm?. Regularnie uaktualniaj t? list? w celu uwzgl?dnienia w niej osob, ktore tymczasowo nie s^ w petni sprawne, na przyktad kobieta w ci^zy lub osoba
ze ztaman^nog^.
• Porozmawiaj z kazd^osob^z listy, aby zaplanowac najbardziej efektywny sposob udzielenia jej pomocy w sytuacji awaryjnej. Na przyktad,
osoba z zaburzeniami poznawczymi moze bye zdezorientowana i potrzebowac pomocy, aby post?powac zgodnie ze wskazowkami. W sytuacji awaryjnej ktos b?dzie musial towarzyszyc osobie niewidomej, nawet jezeli zna ona drog? na terenie obiektu, w szczegolnosci, jezeli
dana sytuacja dotyczy duzej liczby osob.
Opracuj rowniez plan uwzgl?dniaj^cy nieobowi^zkowe wpisy na wypadek sytuacji awaryjnej, ktora moze dotyczyc osob niezwi^zanych
z obiektem, na przyktad klientow, widzow teatru, pacjentow lub innych
cztonkow spoteczehstwa.
Przecwicz procedury ewakuacji i regularnie uaktualniaj swoje plany.
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Zanqdzanie konfliktami
Czasami pojawiaj^si§ konflikty mi§dzy osobami niepetnosprawnymi a miejscami, ktore odwiedzaj^wcelach rozrywkowych, zawodowych, zdrowotnych
lub edukacyjnych. Konflikty te s^ zwykle wynikiem nieporozumienia lub
braku informacji. Czasami dochodzi do konfliktow mi§dzy osobami niepeinosprawnymi posiadaj^cymi sprzeczne potrzeby. Na przyklad, osoba z zaburzeniami stuchu nie styszy post^powania tocz^cego si§ przy otwartym
oknie, ale osoba z MCS potrzebuje otwartego okna, aby zapewnic doplyw
swiezego powietrza; osoba korzystaj^ca z pomocy psa moze popasc w konflikt z osob^z zaburzeniami l^kowymi i panicznym strachem przed psami.
Wszystkie te sytuacje wymagaj^ elastycznosci, cierpliwosci, kreatywnosci
i otwartej komunikacji - woli wystuchania punktu widzenia drugiej osoby i zdobycia wiedzy.
Czasami same wysitki podejmowane w dobrej wierze nie wystarcz^ i zaangazowane podmioty maj^trudnosci ze zrozumieniem swoich roznic. W takich
przypadkach rozwaz mozliwosc skorzystania z usiug wykwalifikowanego
mediatora.
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Uwagi koncowe
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE to osoby posiadaj^ce swoje rodziny prac<?,
zainteresowania, sympatie i antypatie, a takze problemy i radosci. Chociaz niepetnosprawnosc stanowi integraln^cz^sc tego, kim sq_, sama w sobie nie okresia tych osob. Nie zamieniaj ich w bohaterow lub ofiary niepetnosprawnosci. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki.

Oznakowanie
ZWROC UWAG^ NA DOST^PNOSC TWOJEJ FIRIWIY LUB PROGRAMU,
uzywaj^c ponizszych symboli w reklamach, ulotkach lub jako oznakowanie
miejsca swiadczenia uslug. Obok symboli zamieszczaj opis stowny. W przypadku oznakowania, powi^ksz symbol i umiesc go w najbardziej widocznym
miejscu.

DOST^P DLA WOZKOW INWALIDZK1CH

POMOC DLA OSOB Z ZABURZENIAMI SLUCHU

TLUMACZ J^ZYKA MIGOWEGO
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O AUTORZE
Judy Cohen jest dyrektorem wykonawczym Access Resources, firmy zajmuj^cej
si£ mediacjami oraz szkoleniami dla przedsiebiorstw, w zakresie poszukiwania rozwi^zari dla problemu domniemanej dyskryminacji, kwestii zwi^zanych z wydajnosci^ pracy oraz relacjami miedzyludzkimi. Jest rowniez krajowej slawy ekspertem
ds. mediacji w sprawach zwi^zanych z niepetnosprawnosci^, z bogatym doswiadczeniem w dziedzinie pracy i zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz sektora ustug publicznych. Dzieki dwudziestopiecioletniemu przygotowaniu z zakresu ksztatcenia dorosiych, Judy Cohen prowadzi praktyczne szkolenia z udzialem uczestnikow dla
agencji rzqdowych, przedsiebiorstw, organizacji non-profit oraz zwi^zkow zawodowych w duzej liczbie konfliktowych obszarow zarz^dzania, z uwzglednieniem
umiejetnosci rozwi^zywania sporow w miejscu pracy i na forum publicznym oraz negocjowania rozs^dnych porozumieri.
Judy Cohen byta czlonkiem Komisji do spraw niepetnosprawnosci fizycznej i umystowej Amerykahskiego Stowarzyszenia Prawnikow (ang. ABA Commission on
Mental and Physical Disability Law), a obecnie pelni funkcje koordynatora projektu
,,ADA Mediation Guidelines" w ramach realizowanego w Benjamin N. Cardozo
School of Law programu ,,Kukin Program for Conflict Resolution", jest redaktorem
strony poswieconej mediacjom ADA www.mediate.com/adamediation, a takze moderatorem forum mediacyjnego ADA i grupy dyskusyjnej na stronie http://webboard.mediate.com/~ada.
Informacje o United Spinal Association
Misja Stowarzyszenia
United Spinal Association jest organizacj^ non-profit, ktorej celemjest poprawajakosci zycia wszystkich obywateli Ameryki z uszkodzeniami lub chorobami rdzenia
kregowego.
O stowarzyszeniu
Od ponad 60 lat walczymy o prawa weteranow oraz prawa wszystkich osob niepelnosprawnych. Odegralismy istotn^ role w tworzeniu Ustawy o niepemosprawnych
(ang. Americans with Disabilities Act) i wnieslismy znacz^cy wklad w prace nad
ustaw^ wymagaj^c^ od wszystkich nowobudowanych domow wielorodzinnych adaptacji dla potrzeb osob niepetnosprawnych (ang. Fair Housing Amendments Act) oraz
nad ustaw^ w sprawie dostepu do przewozow lotniczych (ang. Air Carrier Access Act).
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Nasze inicjatywy w zakresie badari naukowych i edukacji, polityki rz^dowej i ustawodawstwa, praw obywatelskich i adwokatury, dostepnosci i projektow architektonicznych, a takze organizacji zawodow lekkoatletycznych, zapewniaj^ weteranom
oraz wszystkim Amerykanom z uszkodzeniami lub chorobami rdzenia kregowego
zdrowsze, bardziej niezalezne i produktywne zycie jako czlonkowie spotecznosci,
w ktorych
Publikacje
W celu bezptatnego pobrania naszych publikacji prosimy odwiedzic strone internetow^ www.unitedspinal.org (nalezy wejsc na zaktadke ,,publikacje" w gornej c/esci
strony). Wydruki mozna zamowic pisz^c na adres poczty elektronicznej publicationsfeunitedspinal.org lub dzwoni^c pod numer 1-800-444-0120.
Datki
United Spinal Association nie otrzymuje zadnego dofmansowania rz^dowego. Nasze programy s^ uzaleznione wyl^cznie od indywidualnych osob, takich jak Pahstwo,
oraz skladanych przez Panstwa datkow odliczanych od podatku. W rzeczywistosci,
bez Paristwa szczodrosci nasza organizacja oraz niniejsza praca me moglyby zaistniec.
Jezeli pragn^ Paristwo udzielic wsparcia finansowego dla naszych znaczijcych programow prosimy o odwiedzenie strony www.unitedspinal.org (nalezy wejsc w zakladke ,,zloz datek ?1 w gornej cz^sci strony) lub o telefon pod numer 1-800-4042899.

United Spinal
Association
Siedziba glowna
United Spinal Association

75-20 Astoria Blvd
Jackson Heights, NY, 11370-1177
Stany Zjednoczone Ameryki

(718)8033782

-44-

