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JAK WŁAŚCIWIE ZACHOWAĆ SIĘ W KONTAKCIE Z OSOBĄ
SŁABO WIDZĄCĄ LUB NIEWIDOMĄ
–OGÓLNE WSKAZÓWKI.
1. Należy przedstawić się osobie niewidomej, poinformować,
że jest się w pobliżu
2. Wchodząc do nieznanego miejsca, instytucji, należy
poinformować osobę niewidomą, jakie osoby się tam znajdują i
opowiedzieć o topografii pomieszczania
3. Pytamy, czy dana osoba potrzebuje pomocy, nie pomagamy
na siłę, nie szarpiemy
4. Gesty opisujemy słowami np. poprawię Ci sweter, bo się
wykrzywił
5. Idąc, informujemy o przeszkodach, nie mówimy : tam, tu,
przy tym kwadratowym kwietniku, ale dokładnie określamy
kierunek, dwa kroki w prawo, po lewej stronie, prosto przed
siebie
6. nie sadzamy osoby niewidomej na siłę na krześle, należy jej
rękę położyć na oparciu, wtedy poradzi sobie sama, podobnie
naprowadzamy rękę na poręcz w tramwaju itp.
7. Podczas posiłków informujemy o położeniu pr
oduktów i potraw na talerzu, posługując się wyobrażeniem
tarczy zegara, np. kotlet leży na godzinie 12.00
8. Banknoty w portfelu układamy osobie niewidomej wg.
nominałów
9. W mieszkaniu należy domykać drzwi, szuflady, szafy,
informować osobę niewidomą o otwarciu okna , przedmioty
powinny mieć stałe miejsca, których nie należy zmieniać
10. Prowadząc osobę niewidomą, należy pamiętać o tym, aby
to ona trzymała się nas, wyczuwa wtedy ruchy naszego ciała,
zatrzymanie się, schodzenie w dół lub podchodzenie wyżej –
jest bardziej bezpieczna
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11. Dla osoby słabo widzącej można niebezpieczne lub ważne
miejsca w mieszkaniu, domu, okleić jaskrawą taśmą, ułatwi to
niepełnosprawnemu szybkie znalezienie klamki, nie potykanie
się o pierwszy stopień schodów itp.
12. Zwracamy się do osoby niewidomej, a nie do jej
przewodnika

NIEWIDOMY – NIE ZNACZY UPOŚLEDZONY, NIE GRYZIE
TO , ŻE NIE WIDZI NIE OZNACZA, ŻE NIE POTRAFI
MÓWIĆ I DECYDOWAĆ O SOBIE
Pamiętajmy, że osoba ociemniała potrzebuje fachowej
rehabilitacji, nauki pisma punktowego, orientacji przestrzennej,
odpowiednich przyrządów pomagających jej w życiu. Należy
zwrócić się do instytucji wspomagających osoby niewidome,
np. Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodka Pomocy
Społecznej, aby uzyskać informację, gdzie należy się zwrócić .
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MIESZKANIE, WIZYTA U NIEWIDOMEGO
Jeśli nie wiesz jak masz się zachować, najlepiej zachowuj się
naturalnie i taktownie.W razie wątpliwości zapytaj niewidomego
jak mu pomóc i w czym, ponieważ to on zna swoje potrzeby lub
ma swoje oczekiwania.
Poznawanie mieszkania dobrze jest zrobić w obecności osoby
którą podopieczny już zna, tak by zaoszczędzić mu stresu i
innych negatywnych emocji. Będzie miał wtedy czas by
zapoznać się z Tobą Twoim głosem i
nauczyć się ciebie identyfikować.
Zwróć uwagę na organizację ogólną
domu, mieszkania, pokoju
niewidomego.
Mieszkanie i pokój w którym przebywa
osoba z wadą wzroku, powinno być
przystosowane przede wszystkim pod
względem bezpieczeństwa. Pamiętać
należy jednak, że to przystosowanie
nie powinno zaburzać znacząco
istniejącego wcześniej porządku, gdyż
niewidomy może nie tolerować daleko
idących zmian, a te z kolei wzbudzą
niekorzystne emocje, przede wszystkim lęk i strach o własne
bezpieczeństwo. Dlatego warto wcześniej razem z tą osobą
zastanowić się nad wprowadzaniem zmian.
Zwyczajowe ciągi komunikacyjne są i powinny być puste i
drożne, by nie stanowiły przeszkody. Nie powinno się
zostawiać uchylonych drzwiczek szafek, niedomkniętych
szuflad, uchylonych drzwi do kuchni lub do łazienki. Drzwi
powinny być stale „do końca otwarte” lub „do końca
zamknięte”, pomyłka może niewidomego drogo kosztować;
nabity guz jest najlżejszym skutkiem, bo może skończyć się
szyciem, wybiciem zębów, złamaniem lub czymś jeszcze
gorszym. Należy zlikwidować wszystkie dywaniki , chodniczki
które się ślizgają i podwijają. W przypadku przestawienia
czegoś choćby na chwilę należy o tym powiadomić
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niewidomego, bo może zdarzyć się tak, że przesunięcie
czegoś zasłoni „światło” ciągu komunikacyjnego. Widząc
przeszkodę na drodze to poinformuj o go tym.
Należyzadbać by wszystkie gniazdka, kontakty i wyłączniki były
zabezpieczone. Wszystkie przedmioty: jak pilot do telewizora
telefon, klucze do mieszkania, dokumenty, portfel, powinny
mieć zawsze swoje stałe miejsce;należy zadbać by zostały
odłożone w to samo miejsce bo w przeciwnym razie
podopieczny może szukać ich do następnej wizyty opiekuna.
Należy zwrócić uwagę na ergonomię ustawienia przedmiotów;
jest to istotne dla podopiecznego i jego przyzwyczajeń.
Mieszkanie winno być urządzone ergonomicznie dla osoby w
nim zamieszkałej nie dla opiekuna.Niewidomy po swoim
pokoju czy mieszkaniu sam będzie się doskonale poruszał „na
ślepo” bo przecież zna na pamięć gdzie ma swoje ulubione
miejsce gdzie stoi łóżko gdzie jest fotel, stół telewizor czy
krzesło. Rozpoczynając sprzątanie, niezależnie od
pomieszczenia, czy to kuchnia łazienka korytarz czy pokój
należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie, rozłożenie
elementów umeblowania i wyposażenia, po to by po
zakończonym sprzątaniu wszystko wróciło na swoje miejsce.
Jeżeli opiekun zmuszony wprowadzić zmianę ustawienia
należy poinformować o tym niewidomego.
W miarę możliwości telefon czy pilot powinien mieć
powiększone klawisze.
Niejednokrotnie zdarzy się tak, że podopieczny będzie chciał
sam poustawiać meble bo przecież na co dzień wykonuje wiele
czynności samodzielnie.
Należy zwrócić szczególną uwagę by przestrzeń, w której ta
osoba mieszka była niezmienna i bezpieczna, by nie musiała
potykać lub "obijać „o cokolwiek”, by najprostszy ciąg
komunikacyjny od fotela do drzwi był prostą i łatwą do
przebycia drogą a nie torem przeszkód.
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KUCHNIA I ŁAZIENKA
W kuchni panują złote zasady podobne do tych jak w całym
mieszkaniu.
Należy zwrócić uwagę by czajnik był
elektryczny bezprzewodowy bo się sam
wyłączy, by kuchenka była indukcyjna bo
nie poparzy. Jeżeli nie ma,należy
porozmawiać z podopiecznym by je
zorganizować. W miarę możliwości zadbaj
by pozyskać zmywarkę, jest prościej przy
zmywaniu (nie chlapie na zewnątrz), to
wycierać podłogi i szafek nie będzie
trzeba.
Możliwe jest, w przypadku osób
niewidomych i słabo widzących,
otrzymanie odpowiednich środków
finansowych na likwidację barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się ze środków PFRON;
dotyczy to także odpowiedniego oświetlenia. Warto zadbać by
użyte garnki, naczynia i elementy zastawy stołowej lądowały
zawsze w zmywarce albo np. w komorze zlewozmywaka co
wprowadza od razu na bieżąco segregację na brudne czyste i
eliminuje problem z miejscem do przechowywania.
Tak w kuchni jak i w innych
pomieszczeniach nie powinno się
pozostawiać sztućców, bo niewidomy
może je niechcący strącić lub się
skaleczyć. To samo dotyczy szklanek i
kubków pozostawionych przy krawędzi
szafek stołów czyli miejsc z których
mogły by zostać strącone i pokaleczyć
podopiecznego.
Przyprawy najczęściej sprzedawane są
w torebkach i saszetkach. Należy zwróci
uwagę by zorganizować plastikowe bądź nietłukące się
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pojemniki ,które będzie można opisać
zgodnie z zaleceniami niewidomego,
może pismem wypukłym, może
nakleić specjalne kształty, lub tanie
tyflografiki możliwe do pozyskania w
Kołach i Okręgach PZN.
Wskazane jest by niewidomy używał
nietłukących się naczyń.
Należy zwrócić uwagę jak
podopieczny nalewa kubek wody, jak
parzy kubek herbaty. Powinno to tylko
być ¾ objętości, by nie rozlać. Jest to
wygodne i praktyczne, dolać zawsze można. Podobnie w
przypadku gotowania - nigdy nie nalewa się naczyń do końca;
można użyć odpowiednich czujników,
które zapobiegają przelaniu zawartości
naczynia.
Łazienka ze względu na swoją funkcję
oraz budowę powinna być oazą
bezpieczeństwa. Niewidomy bądź
niedowidzący będzie poruszał się po
niej na pamięć, ale w przypadku
dokonania reorganizacji, potrzebne
będzie nowe opisanie lokalizacji
przedmiotów i kierunków. Pożyteczne
będzie zastosowanie antypoślizgowej
maty do wanny lub pod prysznic i
ewentualnie w inne potrzebne miejsca,
W przypadku konieczności
zastosowania poręczy bezpieczeństwa
należy ustalić dokładnie ich ilość i
wielkość, ponieważ te sprzęty montuje się tylko jednorazowo.
Przydatne będzie zainstalowanie krzesełka prysznicowego lub
wannowego, albo ławeczki.
Należy zadbać by wszystkie gniazda elektryczne znajdowały
się odpowiednio wysoko by nie groziło im zalanie wodą i
porażenie niewidomego prądem.
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URZĄD I BIURO
Problemy w kontaktach osób niewidomych z urzędami i biurami
wynikają najczęściej z niskiej elastyczności niektórych ich
pracowników - niechęci do podjęcia wysiłku, by wyjść poza swą
rutynę i na niestandardową sprawę niestandardowego
interesanta zareagować elastycznie.
A przecież można nasze problemy
rozwiązywać w zgodzie z procedurami,
a jednocześnie uwzględniając nasze
ograniczenia — wystarczy poszukać
sposobu.
Zrozumiałe jest, że dla osób, które mają
trudności w przemieszczaniu się i
odczytywaniu dokumentów, załatwianie
spraw przez telefon ma ogromne zalety.
Czy Pani urząd/firma posiada centrum
obsługi telefonicznej? jakie sprawy
można załatwić przez telefon? Czy
osoby niewidome mogą przez telefon
lub korespondencyjnie wykonać
również takie czynności, po które
zwykle jeździ się do urzędu/firmy? Czy
pracownicy telecentrum są przeszkoleni
z obsługi osób niepełnosprawnych i wykazują zrozumienie dla
ich specyficznych ograniczeń?
jeśli Pani urząd/firma wysyła mi do domu dokumenty (które np.
mam podpisać i odesłać), proszę umożliwić mi otrzymanie tych
samych dokumentów e-mailem, bym mogła się z nimi
zapoznać w łatwy sposób i przed wizytą kuriera.
Strony internetowe umożliwiają nam dziś uzyskanie wielu
informacji, a nawet wykonanie wielu czynności z domu. Ale
muszą być dostępne. Czy strona Pani urzędu/firmy spełnia
standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych? Np. czy
dokumenty do ściągnięcia są dostępne w formatach
przyjaźniejszych, niż ten męczący PDF? Czy testowała to
jakakolwiek osoba niewidoma? To szczególnie ważne w
przypadku instytucji publicznych, których obowiązkiem jest

7

zapewnić równy dostęp wszystkim obywatelom.
Czy ten budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych?
Czy jest tu informacja brajlowska lub dźwiękowa, jak poruszać
się po nim? Czy tabliczki przy drzwiach mają też wersje
brajlowskie? Czy windy mówią?
Czy zaraz po wejściu do budynku będę miała kogo poprosić o
pomoc? Czy ktoś z pracowników się mną zainteresuje?
Czy w Pani urzędzie/firmie jest wyznaczona osoba, która w
razie potrzeby pomaga niepełnosprawnemu interesantowi?
Czy Pani urząd/firma przeszkoliła Panią z obsługi osób z
różnymi niepełnosprawnościami? Odwieczny problem kolejek
W wielu urzędach i firmach czeka się w kolejkach. Sprawiają
mi one sporo problemów. Po pierwsze, trzeba znaleźć koniec.
Jak? — ano "trąbiąc" wszem i wobec, kto ostatni? Potem
trzeba w kolejce stać i się z nią przesuwać. Ale jak? Trzymać
poprzednią osobę za kołnierz? Macać przed sobą laską,
stukając jej ciągle po piętach? Jak zostawię przed sobą za
dużą dziurę, jeszcze się ktoś wepchnie. Kolejki siedzące to też
problem: bo kiedy moja kolej? Można prosić osobę przed
sobą, żeby mi powiedziała, gdy sama skończy sprawę. Ale
może pójdzie do innego okienka, niż ja? To może poprosić
osobę za mną? Kolejny problem to kolejki regulowane, z
numerkami. Jak mam sama znaleźć ten automat numerkowy?
Jak go obsłużyć? Skąd mam wiedzieć, który numer dostałam?
Jeśli numery są wyświetlane, a nie mówione, to skąd będę
wiedziała, że już moja kolej? I gdzie jest to stanowisko, do
którego mam podejść? Nie ma co się rozwodzić: dla
niewidomych kolejki to skrępowanie.niezręczność,
zażenowanie i frustracja. Jak pomóc?
Dobra opcja wygląda tak: ja, wchodząc, nie szukam końca
kolejki, tylko od razu podchodzę do pierwszego okienka, gdzie
spotykam Panią. Proszę wtedy ustalić, za kim jestem, jaki
mam numerek, odstawić mnie gdzieś na bok, żebym nie stała
w ogonku, i powiedzieć mi, kiedy nadejdzie moja kolej — tak
będzie najprościej dla wszystkich.
Niektóre urzędy i firmy przyjmują zasadę, że osoba
niepełnosprawna obsługiwana jest poza kolejnością. To
bardzo miłe! Trzeba jednak pamiętać, że są osoby, które będą
się czuły skrępowane i nie będą chciały z tego ułatwienia
skorzystać. Będę wdzięczna, jeśli Pani najpierw mnie o to
zapyta?

8

Ponieważ poruszanie się po obcym budynku jest dla mnie
trudne, będę wdzięczna, jeśli moją sprawę będziemy mogli
załatwić na jednym stanowisku i nie będę musiała przechodzić z
pokoju do pokoju, jeśli przejście do innego pokoju jest
nieuniknione, proszę o zaprowadzenie mnie tam.
Bardzo mi Pani pomoże, jeśli moją sprawę uda nam się załatwić
"za jednym przyjściem". Każdy kolejny dojazd to dla mnie
wyprawa.
Proszę o odczytywanie mi każdego dokumentu, którego nie
mogę sama przeczytać. Odnosi się to zarówno do osób
niewidomych, jak i niedowidzących.
Wersje elektroniczne dokumentów są dla mnie ogromnym
ułatwieniem, jeśli przekazuje mi Pani jakiś dokument lub omawia
przepis, który ma Pani w wersji elektronicznej, proszę zawsze
zapytać mnie, czy wysłać mi to samo na mój adres e-mailowy.
To duża pomoc! - dzięki temu, wróciwszy do domu, będę mogła
łatwo wszystko sama przeczytać i nie będę musiała używać
skanera.
Zapewne moja sprawa zajmie Pani nieco więcej czasu, niż inne.
Mam trudniejszy dostęp do informacji (np. zamieszczanych w
internecie), więc moja wiedza w temacie może być niższa i będę
wymagała więcej wyjaśnień. Z tego samego powodu proszę o
cierpliwe wytłumaczenie mi zagadnienia, a nie odsyłanie mnie
do przepisu czy instrukcji, które musiałabym szukać w internecie
czy skanować z papierowych wersji.
W przeciwieństwie do osób widzących, nie mogę korzystać z
własnych notatek i przyniesionych dokumentów, więc trudniej mi
wszystko na raz pamiętać i częściej potrzebuję Pani
przypomnień i powtórzeń.
Czy dla osoby niedowidzącej będzie można wydrukować
dokument większą czcionką lub zrobić powiększoną odbitkę?
Czy którekolwiek z Państwa dokumentów są jeszcze drukowane
czcionką tak małą, że utrudnia swobodne czytanie?
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Kiedy osoba niewidoma przychodzi z osobą towarzyszącą,
zdarza się, że urzędnik rozmawia z przewodnikiem, a nie z
niewidomym. Odebrałabym to jako bardzo niestosowne. Budzi
to jednoznaczne skojarzenia z lekceważącym traktowaniem
dzieci i osób ubezwłasnowolnionych.
Formularze i druki często chciałabym wypełnić na miejscu, z
Pani pomocą. W ten sposób nie muszę przyjeżdżać jeszcze
raz. Proszę, by Pani wpisywała dane, a ja będę je podawać.
Proszę się nie obawiać i nie odmawiać mi mówiąc "Ale ja nie
mam prawa", bo żaden przepis tego Pani nie zakazuje. Po
pierwsze, to ja własnoręcznym podpisem biorę
odpowiedzialność za podane informacje, po drugie w razie
wątpliwości możemy poprosić Pani przełożoną lub koleżankę,
by odczytała mi wypisany przez Panią formularz przed
podpisaniem - proste. Podpisywanie też jest proste: wystarczy,
że poda mi Pani długopis, ujmie moją dłoń i postawi koniec
długopisu we właściwym miejscu. Pomagają w tym również
tzw. "okienka", czyli ramki z prostokątnym otworem,
przykładane w miejscu na podpis - powinny one być w każdym
urzędzie i biurze.
Zapytanie mnie, czy umiem się podpisać, jest w dzisiejszych

czasach, delikatnie mówiąc, nietaktowne. Nie muszę też mieć
żadnego pełnomocnika. W razie wątpliwości możemy poprosić
drugą pracowniczkę, by potwierdziła autentyczność mojego
podpisu.
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Jeśli wykonuje Pani jakąś czynność w moim domu, np.
instalację dekodera kablówki, wymianę licznika, proszę nie
kończyć, póki wszystkiego Pani nie podłączy, nie sprawdzi,
nie przetestuje i nie uporządkuje - bo ja tego potem sama nie
zrobię. I oczekuję, że mi Pani wszystko wytłumaczy i upewni
się, czy rozumiem. Nie jestem standardowym klientem, nie
doczytam sobie wszystkiego w instrukcji, nie poprawię czegoś
za Panią. Wymawianie się normą czasu na klienta czy niską
stawką za montaż jest raczej nie na miejscu.
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NA ULICY
Poruszanie się w terenie może odbywać się z przewodnikiem
jest w miarę proste bo niewidomy ma do dyspozycji „drugą
parę oczu” oraz dodatkową stabilizację przewodnikiem, której
nie ma w przypadku psa przewodnika.
Może się ono odbywać samodzielnie - jeżeli niewidomy czuje
się na wystarczająco silny fizycznie, a także za pomocą
komunikacji miejskiej a także przy
pomocy taksówek i prywatnych
samochodów.
Pierwsza i podstawowa zasada:
należy pozwolić by niewidomy
wybrał metodę prowadzenia. Samo
spacerowanie jest proste.
Niewidomy zdecyduje czy ujmie
przewodnika za łokieć ramię czy za
przedramię, i w ten sposób tenże
będzieszedł pół kroku przed nim,
chroniąc go i dając mu oparcie.
Tempo przemieszczania powinno
być dostosowane do niepełnosprawnego. Niewidomy wyczuje
na łokciu czy ramieniu tempo przewodnika, a także zmianę
kierunku poruszania się, a przy
wąskich przejściach będzie mógł
schować się za niego. Proszę
pamiętać by uprzedzać niewidomego
o krawężnikach i schodach,
koniecznie zaznaczając zmianę
kierunku… góra, dół. Pomyłka może
się skończyć się upadkiem. Należy też
Informować podopiecznego o
wszystkich innych typowych czy też
nietypowych przeszkodach jak słupy
reklamy, drzewa samochody, kałuże,
dziury i występy w chodniku lub ulicy,
osłony piwnic, zsypy węglowe i klatki
schodowe, filary, występy w murze,
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występy w płocie, słupki, śmietniki, i inne potykacze, które
uprzykrzają życie osobom niewidomym.
Kiedy przewodnik chce odejść na bok musi powiadomić o tym
podopiecznego, lub pożegnać go by nie mówił do pustej
przestrzeni, a w przypadku pozostawienia go samego na
drodze upewnić się czy wie gdzie jest i dokąd ma iść. Nigdy nie
należy łapać swojego podopiecznego za dłoń w której trzyma
laskę lub za samą laskę. To jest jego narzędzie kontaktu ze
światem i odbierania sygnałów, nie należy zagłuszać ich bo to
wprowadza dezorientację.
Pies - przewodnik ma prawo wejść ze swoim panem wszędzie.
Jeżeli niewidomy korzysta z pomocy psa należy iść po
przeciwnej stronie niż pies i nie odwracać jego uwagi, nie
głaskać nie zabawiać on jest w pracy.

Niewidomy czy niedowidzący będzie chodził zupełnie innymi
trasami niż osoby widząca, trzyma się on linii…, która ustalana
jest na podstawie rozpoznania krawężnika, ściany, budynku czy
płotu. Możemy pomóc podopiecznemu tłumacząc mu trasę
właśnie w ten sposób, wzdłuż chodnika wzdłuż ściany. Otwarte
przestrzenie to pustynia bez kierunku… tłumaczenie że należy
iść prosto wzdłuż zielonego budynku a za rogiem jest placyk,
jest chybionym tłumaczeniem i pomocą nieprzydatną, wręcz
irytującą, takie tłumaczenie powinno zawierać określenia: w
prawo w lewo (ale w lewo niewidomego), przed siebie 50
metrów. Używanie określeń tutaj tam, bliżej dalej, w połowie
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kompletnie nie na miejscu. Wygodniej będzie wyjaśnić
niewidomemu że przy lewym chodniku, po 50 metrach, będzie
przejście przez jezdnię z sygnalizatorami. Po lewej stronie, lub
za drugą przecznicą na rogu po prawej w ścianie budynku stoi
bankomat, albo stoi samodzielne pudło bankomatu. Mądrzej
jest użyć określenia by niewidomy skręcił na trzynastą niż
„odbił” trochę w prawo. Jeżeli na ulicy jest hałas, świszczący
wiatr, jeżeli ulica jest pełna samochodów w padającym deszczu,
to każdy niewidomy będzie czuł się zdezorientowany jak we
mgle.
Chodzenie po budynkach wygląda podobnie jak chodzenie po
otwartej przestrzeni. O ile niewidomy swój budynek może znać
już na pamięć, w nowym czyli nowym środowisku, trzeba
dodatkowo uważać na progi, kolumny, występy ścian, skrzynki
tablice, gabloty, gaśnice oraz inne niespodzianki. W
przypadku kiedy napotykamy schody a podopieczny jest na
tyle władny by samemu po nich wejść, niejednokrotnie
wystarczy że położymy jego rękę na poręczy tak by miał
oparcie i zabezpieczenie czucia schodów, zostaje nam
określenie niewidomemu kierunku schodów góra albo dół, a
także określenie „pierwszy stopień, schodek”, „ostatni stopień,
schodek”
W przypadku napotkania drzwi należy poinformować
niewidomego czy otwierają się „do siebie” czy „od siebie”, czyli
czy „do środka” czy „na zewnątrz” i określić wysokość progu
lub jego brak. Jeżeli drzwi otwierają się na zewnątrz, opiekun
powinien je otworzyć i wprowadzić do środka podopiecznego
przytrzymując zamykające się drzwi. .
W przypadku gdy drzwi otwierają się do wewnątrz naturalnym
jest by opiekun otworzył je i wszedł do środka pierwszy i
wprowadził niewidomego przytrzymując drzwi. Oczywiście od
tej zasady może być wyjątek uwarunkowany preferencjami
podopiecznego.
Przy drzwiach obrotowych i przy drzwiach kurtynowych metodę
komunikacji należy ustalić wspólnie z podopiecznym, ponieważ
ten rodzaj drzwi często wyposażony jest w fotokomórkę i jest to
chyba największa przeszkodą dla niewidomego ponieważ
drzwi zadziałają zanim tenże z białą laską podejdzie do nich.
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SKLEP
W pracy z osobą z deficytem wzroku zdarza się że niewidomy
będzie chciał wyjść na zakupy. Najczęściej będą to sklepy w
bezpośrednim otoczeniu miejsca jego zamieszkania, w wielu
wypadkach, podopieczny będzie tą drogę do sklepu już znał na
pamięć.
W przypadku nowych ociemniałych, nie zaznajomionych
jeszcze z samodzielnym robieniem zakupów czy też robieniem
zakupów z opiekunem, należy nauczyć niewidomego że w
przypadku samodzielnych zakupów wchodząc do sklepu

dobrze byłoby aby odszukał koniec kolejki, prostą informacją
czyli pytaniem „gdzie jest koniec kolejki”. Z końcem kolejki
wiąże się kilka problemów ponieważ kolejka się przesuwa a
niewidomy bądź niedowidzący nie będzie stał na końcu kolejki
trzymając ostatnią osobą osobę za ramię by się z tą kolejką
przesuwać do przodu. W tym przypadku niewidomy powinien
użyć laski, trzymając ją przed sobą, kiedy poczuje na niej opór
zatrzymuje się.
W wielu sklepach spotkamy się z sytuacją w której ekspedient
bądź ekspedientka zobaczywszy klienta z białą laską poprosi
niewidomego do obsługi poza kolejnością. Tak bywa w sklepach
które niewidomi odwiedzają często i są znani obsłudze. W
nowych sklepach można poprosić o obsługę poza kolejnością
(o ile jest tam kolejka). Najczęściej w tym przypadku większość
klientów stojących w kolejce nie będzie oponować.
Przewodnik powinien wyczulić podopiecznego na ryzyko
możliwości euforycznej pomocy ze strony kolejkowych klientów,
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którzy uważając się za specjalistów w tym zakresie będą
próbowali ustawić niewidomego lub pokierować go na siłę w
stronę kasy łapiąc za rękę łapiąc za ramię czy nawet obracając
w konkretnym kierunku i podprowadzając delikatnym
popychaniem do kasy, ale kompletnie zapominając a nawet nie
wiedząc o tym, że niewidomy ma swoje tempo marszu, tempo
obracania się, o tym że chodzi po linii i że pusta przestrzeń to
dzika dżungla.
Należy nauczyć niewidomego grzecznej kulturalnej
asertywności tak by zwrócił uwagę nieznajomemu specjaliście,
że takie zachowanie może grozić choćby upadkiem i i
podziękował za ofiarowaną pomoc.Zapewne Twój podopieczny
będzie miał swoje ulubione sklepy te w których jest
rozpoznawalny, niejednokrotnie w tych sklepach spotka tych
samych ludzi którzy też stoją w kolejce.
Do sklepów odzieżowych zwykle chodzi się z osobę
towarzyszącą, ale jeśli niewidomy musi pójść sam, należy
wykorzystać osobę obsługującą. Powiedzieć tejże, czego mniejwięcej szuka, następnie zrobić z nią obchód, oglądając ubrania,
wziąć kilka i pójść do przymierzalni. Po przymierzeniu pierwszej
partii niewidomy mógłby powiedzieć ekspedientowi/ce, co za
małe lub za duże, co mu nie odpowiada, albo z jakich ubrań
chciałaby znaleźć coś podobnego. Zostałaby już w
przymierzalni, a obsługa doniosłaby mu "drugi rzut".
Oczywiście niewidomy potrzebuje opisu kolorów i deseni, żeby
dopasować ciuchy do tych, które ma. Chce też wyrobić sobie
jakąś orientację i mieć wybór — zdarzają się panie, które
proponują jeden strój i zapewniają, że "to będzie dobre, to
będzie ładne, to najbardziej pasuje”. Ale po pierwsze, gusta
bywają różne, a po drugie — skąd niewidomy ma to wiedzieć,
skoro nie może rzutem oka przeczesać wieszaków?
Pomoc w samej przebieralni raczej nie jest potrzebna.
Ponieważ z definicji niewidomy nie widzi co się wokół niego
dzieje, szczególnie dba o swoją prywatność. Trudno wyobrazić
sobie, żeby bez jego zaproszenia ktoś wtykał głowę do
przebieralni albo do niej wchodził. Obsługa musi tego
dopilnować.
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RESTAURACJA
Wyjście do restauracji niewiele różni się
od wcześniejopisanychzasad.
Po wejściu do restauracji największym
problemem jest znalezienie
odpowiedniego stolika. W zależności od
klasy restauracji w przypadku rezerwacji
kelner albo szef sali informuje o
numerze lub położeniu stolika i prowadzi
do niego. W innych wypadkach zadanie
to należy do przewodnika. Tenże
prowadząc niewidomego do wybranego
stolika może nieznacznie torować
drogę przesuwając krzesła.W
przypadku gdy nie ma pustych stolików
poinformuj o tym niewidomego.
Doprowadzając go do wyznaczonego
stolika należy odsunąć krzesło i połóż rękę niewidomego na
poręczy by mógł usiąść sam.

Może zdarzyć się taka sytuacja kiedy niewidomy wybierze się
do restauracji sam i będzie musiał poprosić o pomoc przy
zamawianiu potraw. Niedowidzący senior może mieć trudności
z odczytaniem menu. W osoba obsługująca powinna
przeczytać mu główne działy z menu: czyli zupy drugie dania
przystawki napoje tak by mógł wybrać, z którego działu będzie
dokonywał zamówień.
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Przy zamawianiu, o ile w przypadku zupy nie powinno być
większych problemów, o tyle w przypadku drugiego dania,
ustal z niewidomym czy zrezygnować z dodatkowych dekoracji
które mogą być przeszkodą w spożywaniu potrawy.
Niewidomego albo niedowidzącego najczęściej nie interesuje
zdobienie potraw, które niejednokrotnie przeszkadza w
konsumpcji. Jeżeli jest taka możliwość poproś obsługę gdy
przygotowując danie nie zdobiła go dodatkowo ponieważ mogą
stwarzać one dodatkowe problem dla seniora przy jedzeniu.
Oczywiście jak wiele innych rzeczy opiekun powinien ustalić
tego typu zmiany z seniorem.

Po podaniu dania opiekun powinien opowiedzieć o potrawie
informując niewidomegoo układzie potrawy na talerzu. Przykład
ziemniaki na 12:00 ryba na 3:00 surówka na 9:00.
Jeżeli są jakieś dodatkowe sosy, wypada zapytać czy chcę
żeby je rozlać na talerzu, sam może mieć z tym problem bo
przecież najpierw trzeba je na stole znaleźć. Dobre praktyki
mówią o nieprzesuwaniu w trakcie jedzenia niczego na
stole.Można także poprosić by drugie danie zostało podane w
talerzu głębokim a nie na płaskiej paterze.
Może zaistnieć taka sytuacja ,w której niewidomy będzie chciał
skorzystać z Toalety. Opiekun ma obowiązek odprowadzić go do
toalety, przedstawić i opisać jej organizację topograficzną jako
nowego pomieszczenia, ale także ma obowiązek poczekania na
niewidomego oraz przyprowadzenie go do stolika.
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KINO, TEATR I MUZEUM
W przypadku wspólnego wyjścia do teatru do kina czy do
filharmonii zasady komunikacyjne pozostają niezmienne.
Opiekun powinien zadbać o organizację całego wyjścia a
przede wszystkim o dopilnowanie i dostosowanie terminów z
wystarczającym zapasem czasu aby przybyć przed czasem,
tak by niewidomy miał wystarczająco dużo czasu aby się
rozebrać spokojnie, pobrać i założyć urządzenia do
audiodyskrypcji a także dotrzeć na salę, na swoje miejsce, by
nie musiał przeciskać się między siedzącymi już w rzędach
widzami.
Przybycie przed czasem pozwoli opiekunowi swobodnie
opisać salę, scenę i scenografię aby nie przeszkadzać innym
w trakcie oglądania.
Wprowadzając niepełnosprawnego na salę, w rzędy siedzeń,
do zajmowanego miejsca, opiekun powinien iść pierwszy
prowadząc niewidomego za rękę. W zależności od rodzaju
fotela należy położyć dłoń podopiecznego na oparciu lub na
krawędzi uchylnego siedziska tak by mógł usiąść sam.
W przypadku przybywania osób do waszego rzędu,
poinformuj go o konieczności ustąpienia przejścia choć przez
przesunięcie kolan a także o kierunku przechodzących - z
lewej albo z prawej.
Może zaistnieć taka sytuacja w której niewidomy będzie
chciał skorzystać z toalety. Opiekun ma obowiązek
odprowadzić podopiecznego do toalety, przedstawić i opisać
jej organizację topograficzną jako nowego pomieszczenia, a
także ma obowiązek poczekania na niepełnosprawnego io
dprowadzenie go do jego miejsca na widowni. Podobnie
wygląda sprawa skorzystania z bufetu.

19

W MUZEUM
W wielu muzeach można wypożyczyć audio-przewodniki — to
dla niepełnosprawnego duża pomoc, jeśli opisy wykonano
pamiętając o niewidomych. Niestety, często można się
dowiedzieć wielu ciekawych informacji o danym dziele, z
wyjątkiem porządnego opisu tego, jak ono właściwie wygląda.

Nic nie zastąpi kontaktu z człowiekiem: najlepszą dla
niewidomego formą zwiedzania muzeum czy wystawy jest
wcześniejsze umówienie się z pracownikiem, który może go po
nim oprowadzić.
Warto wcześniej dowiedzieć się czy w danym muzeum istnieje
możliwość skorzystania z indywidualnego przewodnika.
Osoba niedowidząca potrzebuje więcej czasu, by spokojnie
obejrzeć eksponat. Często też stoi on za daleko. Należy jej
pozwolić obejrzeć dzieło z bliska i dać czas na zrozumienie, co
właściwie widzi.
Zwiedzać można także dotykiem. Należałoby pozwolić
niewidomemu na dotykanie eksponatów, które na to
pozwalają — tych, którym nic się nie stanie, gdy się ich dotknie.
Wiele eksponatów nadaje się do tego, by dorobić do nich
miniaturki (np. wydruki 3D), które można wziąć do ręki, lub
tyflografiki (czyli wypukłe obrazy), które można obejrzeć
palcami. Budynki można też przedstawiać jako makiety.
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U LEKARZA
Temat opracowano z punktu widzenia osoby niewidomej.
Dojazd do przychodni jest dla mnie trudny. Będę wdzięczna za
możliwość
rejestracji telefonicznej. Wolałabym też nie jechać do
przychodni tylko po to, aby wręczyć np. skierowanie.
Kolejki są dla mnie utrudnieniem, bo ich nie widzę. Łatwiej mi
podejść do rejestracji i poprosić, by jej obsługa ustawiła mnie w
kolejce, zaopatrzyła w numerek, pomogła mi znaleźć miejsce
do oczekiwania, a potem dała znać, gdy przyjdzie moja kolej.

W poruszaniu się po placówce potrzebuję przewodnika, który
pomoże mi przy rejestracji, w przechodzeniu między
gabinetami, na badaniach, przy opuszczaniu budynku. Nie
chciałabym już więcej usłyszeć: "To niech pani zejdzie po kartę
do rejestracji", albo "Pani sobie teraz pójdzie na EKG, dobrze?”
Jeżeli korzystam z windy, a nie jest ona udźwiękowiona, będę
wdzięczna za pomoc w dojechaniu na właściwe piętro, bo nie
wiem, gdzie nacisnąć i gdzie wysiąść.
Jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w placówce służby
zdrowia, byłabym bardzo wdzięczna, aby najpierw sprawdzono,
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czy jest zdatna do użytku - gdy natykam się tam czasem na powiedzmy - niespodziankę, jest już za późno.
Po wejściu do gabinetu proszę, aby wskazano mi miejsce,
gdzie mam usiąść lub się położyć, i ułatwiono mi do niego
trafienie i powieszenie płaszcza czy laski. Kilka słów o tym,
gdzie co stoi, pomoże mi się oswoić z nowym miejscem.
Moją dokumentację medyczną chciałabym od odebrać co
najmniej tak uporządkowaną, jak ją wręczałam.
Proszę o podawanie mi recept, skierowań, terminów kolejnych
wizyt i innych druków pojedynczo i z wyjaśnieniem, co na nich
jest - muszę je sobie po swojemu poukładać. Przy większej ich
liczbie dobrze jest spinać osobno recepty, osobno skierowania,
a wszystko włożyć do foliowej koszulki.
Jeżeli jestem przewlekle chora i stale przyjmuję leki, ich brak i
zapotrzebowanie na receptę wolałabym zgłaszać przez telefon.
Bardzo pomocną instytucją może być dla mnie pielęgniarka
środowiskowa. To do niej mogę zgłaszać brak leków, to ona
może mi podrzucić receptę od lekarza, to ona może pomóc mi
planować wizyty i zabiegi, może też np. w moim domu pobrać
mi krew do badań.
Do tych, którzy psują środowisku opinię:
Dzień dobry, jestem Pani pacjentką. Nie wyrobem medycznym.
Obejmuje mnie w pełni każde prawo pacjenta.
Proszę po prostu ze mną rozmawiać.
Proszę, zrozumieć mój lęk i pomoże mi uniknąć kolejnej
przewlekłej dysfunkcji czy choroby — bardzo nie chcę utracić
choć tej samodzielności, którą mam dzisiaj.
Choroby wzroku bywają często powiązane z chorobami, z
którymi do Pani trafiamy. Czasem w nieoczywisty sposób.
Proszę spojrzeć na mój stan całościowo, nie traktować
schorzenia wycinkowo.
Mam pełne prawo do informacji o moim stanie zdrowia, ale
utrudniony dostęp do nich. Proszę mi je przekazać w takiej
formie, która jest dla mnie dostępna — czyli porządnie omówić.
Proszę o dostosowanie przekazu do mojego poziomu -
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pamiętając, że nie jestem lekarzem, ale nie jestem też chłopkiem
-roztropkiem, któremu wystarczą ogólniki. Pacjenci obciążeni
rzadkimi chorobami często wiedzą o nich zaskakująco dużo.
Przykład: diagnoza lekarza ogranicza się do jakichś niewyraźnych
"No, w zasadzie wszystko w porządku" albo "To nic poważnego" po czym daje mi on zlecenia na kolejne badania lub zabiegi.
Nawet niewidomy zauważy, że coś się nie zgadza. Dlatego
proszę o porządną interpretację wyników i diagnozę.
"To powie Pani tej osobie, która się panią opiekuje, żeby..."
Opiekunów mają dzieci i zwierzęta domowe, ja nie mam
opiekuna. Za to czasem potrzebuję przewodnika. Nie cierpię
traktowania mnie "z góry".
To ja jestem pacjentką, a nie mój przewodnik. Lekarzy kusi, żeby
mówić do przewodnika, jakby mnie tu w ogóle nie było. Jestem
niewidoma, a nie głucha.
Nie widzę Pani. Zanim wykona Pani jakąkolwiek czynność na
mnie, proszę mnie najpierw poinformować i zapytać o zgodę.
Przy pierwszej wizycie proszę mi też zapisać wszystkie telefony
kontaktowe — to dla mnie najbardziej dostępny kanał
komunikacji. Będę wdzięczna za zaoferowanie mi różnych opcji
odebrania wyników moich badań - włącznie z wysłaniem pocztą.
Osobiste odebranie to dla mnie najtrudniejsza możliwa opcja.
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KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Komunikacja miejska jest trudna sama w sobie, ponieważ
niewidomy musi nauczyć się lokalizować początek przystanku,
który w przypadku autobusów nie jest często oznaczony,
ciężko go znaleźć i nigdy nie wiadomo gdzie tak naprawdę
autobus się zatrzyma. Jeżeli przyjedzie jeden to pół biedy
można zapytać jaki to numer, ale jeżeli podjadą dwa jeden po
drugim tu może być problem ze zlokalizowaniem właściwego
autobusu, bo samo czoło kolumny nie będzie możliwe do
zlokalizowania i niepełnosprawny jest wstanie pomylić autobusy
i odjechać niewłaściwym. W normalnych warunkach było by
miło gdyby autobus zatrzymywał się naprzeciwko wiaty lub na
środku przystanku. Jeżeli autobus rozpędem podjedzie i
zatrzyma się praktycznie za przystankiem sprawi problem
seniorowi większy niż innym podróżnym, ponieważ ustalenie

numeru, zlokalizowanie i nagłe podejście sprawią mu wielki
kłopot. Było by miłe by w takich sytuacjach kierowca był na tyle
wyczulony by zauważyć w lusterku niewidomego, by ten mógł
spokojnie podejść i wsiąść. Widzący może podbiec lub szybko
podejść, a niewidomy nie. Kierowcy autobusów powinni obniżać
próg robiąc „przyklęk”.
Jeżeli widzimy takiego niewidomego lub niedowidzącego na
przystanku warto podejść do niego przywitać się i zapytać czy
potrzebuje pomocy, na jaki autobus oczekuje, czy może
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sprawdzić coś dla niego w rozkładzie. Ktoś kto czeka na
przystanku i wygląda na osobę normalnie sprawną a zapyta o
numer autobusu, zapewne jest osobą niedowidzącą. W takich
sytuacjach należy stanąć obok niego i poinformować go jaki
numer nadjeżdża. Wypada nauczyć niewidomego by wsiadał
pierwszymi drzwiami gdyż wtedy ma bezpośredni kontakt z
kierowcą, drugie drzwi mają tę zaletę że są szerokie i w ich
pobliżu znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi
ostatnie także, choć w pobliżu silnika niewidomy może nie
usłyszeć komunikatu o przystankach.
Wbrew pozorom i utartemu stereotypowi, pomoc głosowa jest
o wiele bardziej potrzebna i przydatna niż pomoc fizyczna,
informacja: drzwi krok w prawo lub w lewo tak by stanąć obok
drzwi a nie naprzeciwko, by nie przeszkadzać i nie być
taranowanym przez wysiadających jest ze względu na
bezpieczeństwo niewidomego informacją lepszą aniżeli
szarpanie za rękaw lub łokieć aby się ustawił naprzeciwko
drzwi. W tłumie oczekujących może to być zgubne gdyż może
grozić upadkiem. Nie ma miejsca na posługiwanie się laską;
dotyczy to zarówno wsiadania jak i wysiadania. Przecież nikt
nie lubi być szarpany i przesuwany na siłę, ustawiany czy też
usadzany w konkretne miejsce bez pytania. Taka sytuacja
każdemu sprawi dyskomfort bez względu na to czy widzi, czy
ma jakikolwiek deficyt wzroku. Część niewidomych na
względnie, krótki dystansach przejazdu woli stać, część będzie
wolała usiąść, tu reguły nie ma, ale z pewnością nie zobaczą
oni wolnego miejsca. Wypada w takiej sytuacji zapytać
niewidomego czy chce usiąść, ewentualnie podać ramię do
przytrzymania i podprowadzić go do wolnego miejsca, a
następnie położyć jego dłoń na oparciu fotela. Tenże będzie
potrafił usiąść samodzielnie i nie trzeba go usadzać. Przy
wysiadaniu a także w chwili gdy niewidomy jedzie stojąc, należy
zadbać by tenże miał się czego, ze względów bezpieczeństwa
trzymać.
Podobnie jest z komunikacją tramwajową, ale jest tu kilka
istotnych różnic. Należy niewidomemu pomóc w wejściu na
przystanek tramwajowy lub wyjściu z niego, ponieważ
większość z nich znajduje się na środku ulic, są wąskie,
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częściowo ogrodzone i trzeba do nich przejść przez ulicę i tutaj
będzie on potrzebował pomocy. Tramwaje, coraz więcej
autobusów i trolejbusów posiadają drzwi otwierane przyciskiem,
co przy wsiadaniu może być kłopotliwe. Warto poinformować
inwalidę że wskażemy mu przycisk lub użyjemy za niego by nie
musiał brudzić dłoni szukając go na ścianie autobusu czy
tramwaju. Gorszym przypadkiem jest chwila w której jest pusty
przystanek. Jest to jest chwila w której kierowca lub motorniczy
powinien dojrzeć niewidomego i otworzyć mu drzwi.
Innym doświadczeniem jest korzystanie z kolejki elektrycznej
SKM. Samo dotarcie na stację, dojście do kasy, ewentualna
kolejka po bilet, odnalezienie kasownika, a potem dojście na
peron jest wyzwaniem samym w sobie; choć większość poręczy
przy wejściach i zejściach na peron i z peronu ma opisy
wypukłe. Na peronach i w przejściach podziemnych stoją
przeszkody komunikacyjne zwane automatami biletowymi
których elektroniczny ekran dotykowy nie jest obsługiwany
przez niewidomego. Ale są i drzwi kurtynowe i wahadłowe do
kas oraz w przejściach. Dobrze jest nauczyć niewidomego
poruszania się wzdłuż krawędzi peronu ponieważ będzie mógł
podejść do pierwszych drzwi kolejki gdzie jest platforma do
wsiadania dla osób niepełnosprawnych i można liczyć na
pomoc kierownika pociągu, można także kupić bądź
zalegalizować bilet u kierownika, niejako przy okazji. Wzdłuż
krawędzi peronu są chropowate płytki czyli tzw. pas uwagi,
dzięki któremu niewidomy będzie wiedział wzdłuż jakiej linii ma
iść na początek peronu, a po tej linii może iść prościej, niż
środkiem peronu, pomiędzy latarniami, ławkami i wiatami oraz
pomiędzy innymi uczestnikami ruchu. Przy wsiadaniu do
pociągu jest jak z autobusem. Wystarczy podprowadzić go w
odpowiednie miejsce, do krawędzi drzwi tak by mógł złapać za
uchwyt, wymierzyć laską odstęp schodek i wejść do pociągu. I
choć jest to operacja niebezpieczna łapanie na siłę za rękę
przestawianie lub podsadzanie będzie niewidomemu
przeszkadzało. Nie we wszystkich wagonach SKM tak jak i nie
we wszystkich autobusach są komunikaty głosowe o
następnych stacjach, dlatego wypada niewidomego nauczyć
koncentracji, oraz stacji tak by mógł je liczyć w pamięci.
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Korzystanie z komunikacji prywatnej i taksówkowej, wydaje się
być najprostszym rozwiązaniem, ponieważ zamówiony pojazd
podjedzie pod miejsce zamieszkania i zawiezie w miejsce
docelowe. Dobrze byłoby aby niewidomy lub niedowidzący
korzystał z usług kampanii transportowo taksówkowej
przystosowanej do obsługi niepełnosprawnych troszkę lepiej
niż tylko z nazwy. Wypada, by to był to troszkę większy
samochód, większe drzwi, troszkę szerszy fotel niż normalnie.
Dlatego warto aby opiekun i niewidomy wspólnie przetestowali
kompanie taksówkarskie by zorientować się w potrzebach
tegoż.
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APEL DO KIEROWCÓW I ROWERZYSTÓW
DO KIEROWCÓW
Proszę pamiętać: kierowca ma obowiązek zostawić 1,5 m
wolnego chodnika! Nic tak nie potrafi wkurzyć niewidomego, jak
samochód na chodniku. Przeszkadza on przejść. Jest pułapką,
bo laska wjeżdża pod podwozie, a ja wpadam na maskę.
Samochód zasłania krawężnik, wzdłuż którego chciałbym iść.
Na przejściu dla pieszych bez świateł powinno być zasadą, że
kierowca, widząc mnie, zatrzymuje się i pozwala mi przejść.
Niech Pan nie czeka z hamowaniem na to, czy wejdę na
przejście - bo na pewno nie wejdę słysząc cokolwiek
przypominającego samochód. Proszę, niech to Pan się
zatrzyma i piknie klaksonem (tak, naprawdę - wtedy wiem, że
się rozumiemy, i dopiero wejdę na pasy).
NIEWIDOMY I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Przykład: szeroki chodnik, po lewej pas dla pieszych, wzdłuż
niego: drzwi sklepów, bramy, schodki, potykacze, stoliki,
śmietniki, nawet samochody. Po prawej ścieżka rowerowa,
wzdłuż niej krawężnik jak spod linijki. Zgadnie Pan, po której
stronie będę szedł? Ścieżka jest dla mnie bezpieczniejsza i
staram się jak najmniej przeszkadzać rowerzystom.
Przykład: Czy widzi Pan tą białą linię, którą oddzielono tzw.
"ścieżkę rowerową" od chodnika? A ja nie. Póki ścieżki nie będą
budowane porządnie i oddzielane od chodników, niestety, będę
na nie wchodził nawet nieświadomie.
Natomiast rowerzysta na chodniku dla pieszych obok
niewidomego to zagrożenie i dla mnie, i dla Pana - gdy
metalowa laska trafi w szprychy...
DO KIEROWCÓW AUTOBUSÓW I TROLEJBUSÓW
Gdy na przystanku stają dwa lub trzy autobusy na raz, zwykle
jestem w stanie znaleźć tylko ten pierwszy. Czy może Pan
poczekać na odjazd poprzednika, podjechać kawałek i dopiero
otwierać drzwi?
Czy może Pan stawać naprzeciw wiaty, lub chociaż na środku
przystanku? Stawaniem z rozpędu niemal za przystankiem
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sprawi mi Pan trzy razy większy problem, niż reszcie
podróżnych.
Proszę zauważyć mnie w lusterku i dać mi dość czasu: widzący
może podbiec, a niewidomy - tylko podejść.
Stawanie daleko od krawężnika jest dla mnie niebezpieczne,
zwłaszcza w deszczu lub śniegu. Proszę częściej obniżać próg
- to mi bardzo ułatwia wsiadanie.
Bardzo proszę, niech Pan nie zmusza mnie, bym usiadła, jeśli
nie chcę: to bardzo krępujące — zwłaszcza, gdy przegania Pan
kogoś z siedzenia, by mnie posadzić...
Komunikaty z głośniczków to dla mnie wielkie ułatwienie.
Ważne tylko, by były dobrze nastawione (np. czytały nazwę
przystanku przed nim, a nie już na nim). 1 przede wszystkim —
by były dość głośne!
JAK POMÓC NA PRZYSTANKU?
Osobę niewidomą na przystanku warto spytać, czy potrzebuje
pomocy, na jaki autobus czeka lub czy potrzebuje sprawdzić
coś na rozkładzie jazdy?
Dopóki Pan się do mnie nie odezwie, z reguły nie wiem nawet,
że Pan istnieje. Nie wiem też, czy jest Pan kobietą, czy
mężczyzną. Potem też zdarza mi się pomylić — głosy bywają
mylące! Bardzo mi ułatwi życie, jeśli postoi Pan razem ze mną i
będzie mi Pan mówił, jaki numer podjeżdża.
Ktoś, kto wygląda na pełnosprawnego, a prosi Pana o
sprawdzenie rozkładu czy pyta, jaki to numer, jest pewnie
osobą niedowidzącą.
Gdy podjeżdża autobus, jestem często zmuszona pytać na cały
głos : "Przepraszam, jaki to numer?" — bo nie widzę, kto wokół
mnie stoi. Proszę, niech mi Pan wtedy odpowie.
Najbezpieczniej jest mi wsiadać pierwszymi drzwiami, bo mam
bezpośredni kontakt z kierowcą. Drugie drzwi mają tę zaletę, że
są szerokie. Ostatnie drzwi też, ale ja wolę nie wsiadać z tyłu.
Po pierwsze, tam często są schodki, a po drugie, blisko silnika
jest hałas i nie słychać komunikatów o przystankach.
Przy wsiadaniu wystarczy mnie spytać, czy potrzebuje
pomocy? Wbrew pozorom pomoc słowna jest mi dużo
potrzebniejsza, niż fizyczna.
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Bardzo mi się przydaje informacja typu "Drzwi trochę w prawo /
w lewo", żebym mogła stanąć blisko nich, ale nie naprzeciw, bo
nie chcę przeszkadzać wysiadającym. I proszę mi powiedzieć,
czy już można wsiadać? Ech, nigdy nie wiem, ile osób wysiada czasem wsiadam za szybko, a czasem autobus próbuje
odjechać beze mnie!
Te dwie informacje z reguły wystarczą: laską znajdę próg wozu,
ręką chwycę krawędź drzwi i spokojnie wejdę. Ludzie mi nie
wierzą i próbują robić mnóstwo innych zabawnych lub
niebezpiecznych rzeczy — na przykład:
Ktoś mnie chwyta za rękę, łokieć, kurtkę i bez nawet jednego
słowa ciągnie do autobusu nie wiem, czy to pomoc, czy
porwanie?!Podsadzanie, wpychanie lub wciąganie — to bardzo
ryzykowne, bo tracę wtedy kontrolę nad własnym ciałem i mogę
się przewrócić.
Łapanie za rękę, w której mam białą laskę - lub za samą laskę!
To równie pomocne, co zerwanie widzącemu okularów. Laska to
narzędzie i muszę mieć nad nią pełną kontrolę. Poza tym mogę
niechcący ukłuć nią kogoś w...
Jest też drugi sposób wsiadania ze mną: zaoferować mi swój
łokieć — wtedy ja Pana ujmuję za łokieć, a Pan wsiada przede
mną, mówiąc w odpowiednim momencie "Stopień w górę" - to
też wygodne i bezpieczne.
Część z nas ma zdrowe nogi i w autobusie woli stać, a część
wolałaby usiąść - reguły nie ma. Jedno mamy wspólne: sami
nigdy nie zobaczymy wolnego miejsca i bez Pana jesteśmy
skazani na stanie. Dlatego będę bardzo wdzięczna, jeśli powie
mi Pan "Jest wolne miejsce, czy chciałaby Pani usiąść? "Wtedy
najchętniej chwyciłabym Pana za łokieć i podeszła tam.
Wystarczy, że położy Pan moją dłoń na oparciu, a z resztą sobie
poradzę Jeśli chce mnie Pan po pilotować "na odległość",
proszę mi mówić "w prawo, w lewo", a nie "tu, tam". A o
siedzeniu muszę wiedzieć, czy jest skierowane w przód, czy w
tył, i czy jest stopień?
Mało kto wie, że dla osób niewidomych przeznaczone są
miejsca tuż przy środkowych drzwiach. Bardzo rzadko pytam
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"Przepraszam, czy mogłabym tu usiąść?" — ale w sumie
miałabym prawo.
Kiedy stoję, muszę znaleźć porządny uchwyt do trzymania.
Proszę mi nie mieć za złe, gdy najpierw znajdę Pana rękę lub
nos!
Osoby niewidome i niedowidzące nie muszą kupować biletu,
więc odpada przynajmniej szukanie kasownika.
Wysiadanie jest prawie zawsze łatwiejsze i nie potrzebuję przy
nim pomocy.
TRAMWAJE, POCIĄGI, TAKSÓWKI
Przy jeździe tramwajem jest podobnie, choć jest też parę
różnic. Po pierwsze, będę Panu bardzo wdzięczna za pomoc w
dojściu lub wyjściu z przystanku — ich większość znajduje się
na środku ulic, między torami, są wąskie, częściowo
ogrodzone, trzeba do nich przejść przez ulice — pomoc bardzo
się przyda.
Po drugie, w części tramwajów (i autobusów też), drzwi otwiera
się na przycisk. Przy wsiadaniu to bardzo kłopotliwe — muszę
jeździć dłonią po brudnej ścianie pojazdu, przycisk jest czasem
na drzwiach, czasem obok nich. motorniczy, gdy mnie zobaczy,
sam powinien drzwi otworzyć — ale nie zawsze otwiera. Gdy
jest tłok, zawsze zrobi to kto inny, ale gdy jest pusto... Więc jeśli
zobaczy Pan, że próbuję wsiąść, proszę mi otworzyć. Przy
wysiadaniu problem jest mniejszy, ale przycisk też muszę
znaleźć — więc będę wdzięczna za pomoc.
Z namierzeniem przystanku też bywa problem: głośnik
wymawia jego nazwę, tramwaj staje, ja chcę wysiadać, a tu się
okazuje, że to tylko światła.
W kolejkach SKM znów mamy kilka różnic. Zaczyna się od
kupowania biletów. Pierwsza przeszkoda to kolejka do kasy —
ale wyjaśniam fenomen kolejek w dziale"W urzędzie i biurze"
Proszę tylko panie w kasach o wydanie mi biletu, którego już
nie muszę kasować — w ten sposób odpada szukanie
kasownika.
Część z nas idzie na początek peronu, bo w pierwszych
drzwiach kolejki jest platforma do łatwiejszego wsiadania, i
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mogę liczyć w razie czego na pomoc kierownika pociągu. A
czasem muszę u niego kupić bilet, bo na stacji nie ma kasy, a o
obsłużeniu automatu mogę zapomnieć. Mało kto wie, że jadąc
bez przewodnika mam prawo wsiąść bez biletu, usiąść
gdziekolwiek i kupić bilet od kontrolera, jeśli przyjdzie — ale nie
lubię z tego korzystać.
Te chropowate płytki wzdłuż krawędzi peronu to tzw. "pas uwagi"
— dzięki nim wiem, wzdłuż jakiej linii iść. Gdy ich nie ma, niech
Pan się nie boi, że spadnę - znajduję krawędź laskę i idę sobie
wzdłuż niej. Tędy łatwiej, niż środkiem peronu między ludźmi,
słupami, ławkami i koszami. Ale nigdy nie pogardzę podejściem
tego kawałka z Panem — to zawsze bezpieczniejsze.
Tylko żeby na początku peronu było takie wyraźne miejsce,
gdzie mogę stanąć i gdzie musiałyby się zatrzymać pierwsze
drzwi...
Przy wsiadaniu jest jak z autobusem: wystarczy mi
podprowadzenie i pomoc w znalezieniu uchwytu przy drzwiach
— potem sama łapię za uchwyt, laskę wymierzam odstęp i
stopień, jeden krok, drugi i jestem w środku. Wsiadanie do
pociągu jest dość niebezpieczne, i łapanie za rękę lub
podsadzanie raczej przeszkadza. Za to będę bardzo wdzięczna
za pomoc w znalezieniu miejsca do siedzenia.
Nie we wszystkich kolejkach są głosowe komunikaty o następnej
stacji - wtedy trzeba je liczyć w pamięci lub pytać. Gdy w
wagonie jest pustawo, muszę głośno pytać w przestrzeń, bo nie
wiem, czy ktoś siedzi w pobliżu. To krępujące , ale cóż
poradzić...
Z wysiadaniem jest tak samo, jak z wsiadaniem: wolę to zrobić
sama, tylko z podpowiedzią.
W pociągach dalekobieżnych jest podobnie, jak w kolejkach.
Więcej pomocy potrzebuję przy wsiadaniu: w znalezieniu drzwi,
w targaniu walizek (sama wsiądę bez zbytniego problemu) i
namierzeniu mojego miejsca. Będę też Panu wdzięczna za
pomoc w wysiadaniu, bo mechanizmy otwierania drzwi są różne
i można nie zdążyć wysiąść...
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Na dworcach zaczynają się pojawiać na podłodze listwy
prowadzące - to dla mnie bajeczne ułatwienie!
Czasem muszę skorzystać z taksówki. Zwykle to klient patrzy,
kiedy i gdzie podjeżdża zamówione auto. Ze mnę odwrotnie: od
razu przy zamawianiu mówię, że jestem osobę niewidomą i
proszę, żeby to kierowca mnie znalazł (z tę białą laską i w
okularach wyglądam na szczęście dość charakterystycznie).
Przy wsiadaniu potrzebuję w zasadzie tylko podprowadzenia do
samochodu (uwaga na krawężniki!) i położenia mojej ręki na
klamce lub otwartych drzwiach — z resztę sobie poradzę. Nie
trzeba mnie wciskać do środka ani łapać za głowę — nie
uderzę się. Proszę też o odebranie ode mnie nadmiaru bagażu.
O płaceniu napisałam dokładnie w dziale W sklepie. Wysiądę
sama, natomiast będę bardzo wdzięczna, jeśli doprowadzi mnie
Pan do szukanych drzwi lub zostawiając mnie dokładnie mi
opisze, gdzie jestem, żebym wiedziała, gdzie iść .
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PODSUMOWANIE
Kilka słów podsumowania.
Jeżeli jesteś osobą słabo widzącą lub niewidomą posiadającą
doświadczenie w obcowaniu z podobnymi ludźmi, zastanów
się, ile osób boryka się z takimi samymi problemami.
Jako osoba dotknięta dysfunkcją wzroku,pytaj nie tylko siebie
ale i innych, którym twoje doświadczenie już pomogło. Spotykaj
się z nimi nie tylko w ich domach ale i w innych miejscach. Nie
tyko twoja wiedza i doświadczenie, ale i podpowiedzi rodziny,
innych osób wspierających, i pracowników socjalnych,posłużą
do dopełnienia wiedzy przekazanej podczas szkolenia.
Zorganizuj spotkanie z przedstawicielami instytucji
informujących, wspomagających i wspierających organizowanie
wypoczynku oraz zakup sprzętu i przedmiotów ułatwiających
niewidomym funkcjonowanie w naturalnym środowisku;
wskazana jest na tym spotkaniu obecność psychologa
obeznanego z problematyką utraty wzroku.
Na każde spotkanie z niewidomi i staraj się zaprosić jak
najwięcej osób towarzyszących na co dzień niewidomemu. Nie
narzucaj się ze swoją wiedzą na temat tej niepełnosprawności.
Słuchaj i obserwuj, sam możesz się jeszcze czegoś nauczyć.
Opowiadaj (o wszystkim) niewidomemu nie zrażając się jego
zniechęceniem.
Nie traktuj tej instrukcji jako prawdy absolutnej. Możesz ją
rozwijać i modyfikować zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
inwalidów wzroku.
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