
1. Używaj odpowiedniej formy r zecznościowej.

W stosunku do osób z niepełnosprawnościami zawsze używaj zwrotu

Dzień 
dobry

Unikaj zwrotu

Cześć

Nie przechodź na „Ty” bez
wyraźnego sygnału,że otrzymałeś

zgodę na tę bezpośredniość. Stosuj tę
zasadę nawet jeśli osoba, z którą
rozmawiasz mówi do Ciebie na „Ty”, być
może nie potrafi ona inaczej wyrazić

swojego zdania.

W kontaktach z innymi osobami na- by z niektórymi rodzajami niepełno- często może tylko potęgować poczucie
leży używać form grzecznościowych sprawności mogą sprawiać wrażenie, niepełnowartościowości i niesamodziel-
– to stwierdzenie wydaje się oczywiste. że należy zwracać się do nich w sposób ności.
Czasem jednak, nawet mając dobre in- bezpośredni, nawet w sytuacjach ofic-
tencje, rezygnujemy z ich użycia. Oso- jalnych. To błąd. Taka bezpośredniość

Poczuj
się pewnie

w rozmowie.
Savoir-vivre

wobec osób 

z niepełnosprawnościami.



1. Używaj odpowiedniej formy r zecznościowej.

Dzień 
dobry

W stosunku do osób z niepełnosprawnościami zawsze
używaj zwrotu. Unikaj zwrotu:

Ty

Nie przechodź na „Ty”bez
wyraźnego sygnału,że
otrzymałeś zgodę na tę
bezpośredniość. Stosuj
tę zasadę nawet jeśli osoba,
z którą rozmawiasz mówi
do Ciebie na „Ty”,być może
nie potrafi ona inaczej
wyrazić swojego zdania.

Cześć



2. Zwracaj się bezpośrednio.

Nie ignoruj osoby z niepełnosprawnością,
zwracaj się bezpośrednio do niej.

Kiedy osoba z niepełnosprawnością korzysta z pomocy kogoś 
bliskiego lub tłumacza języka migowego, nie kieruj swoich słów do
pośrednika. Zwracaj się wprost do osoby,która przyszła załatwić swoją
sprawę. Jeśli ktoś Cię nie słyszy,nie widzi lub jest na wózku nie znaczy,
że Cię nie rozumie.

Unikaj:

Niech Pan
go zapyta,

jak się
czuje



osoba 
niska

osoba
z niepełnosprawnością

osoba
słabosłysząca

osoba 
Głucha

osoba poruszająca
się na wózku

Nie mów:

kulawy

chory

cierpiący

osoba
z dysfunkcją
wzroku

3. Słowa są ważne.

Mów:

Te słowa są obraźliwe lub mogą zostać odebrane
jako nieuprzejme i krzywdzące.



4. Używaj proste o języka.

Unikaj 
języka

specjali-
stycznego,
hermety-
cznego.

Staraj się
mówić zro-
zumiałym
językiem.

Mów krótkimi
zdaniami.

Poszukaj prostszych zamien-
ników dla trudnych słów.

Nie obawiaj
się używać 
zwyczajowych
zwrotów:

do osoby niewidzącej
możesz powiedzieć
„do widzenia”.

do osoby na wózku, możesz
powiedzieć „proszę przejść do
drugiego pokoju”,



Nie traktuj
jej jak
bohatera.

Nie lituj się
nad nią.

Nie decyduj, 
jak powinna
czuć się ze 
swoją
niepełno-
sprawnością.

Traktuj osobę z niepełnosprawnością,
jak każdego innego człowieka.

5. Bądź neutralny.



w – możesz
sprawić wrażenie, że traktujesz ją
z wyższością, protekcjonalnie.

poch – to postawa
kojarząca się z rozmową z dzieckiem,
może zostać odebrana, jako
protekcjonalna.

w
p
– to może zmusić rozmówcę do
niewygodnego wyginania szyi.

c w
– to nie jest miejsce do odkładania
dokumentów.

Swoją postawą pomagasz łamać bariery
komunikacyjne. Podczas rozmowy z osobą
niską lub poruszającą się na wózku:

Staraj się rozmawiać
twarzą w twarz.

Miej przygotowaną podkładkę do pisania, jeżeli
trzeba będzie wypełnić dokumenty.

Wyjdź
zza lady.

Stań dwa kroki dalej lub usiądź
obok niej – wtedy poczuje się
w Twoim towarzystwie komfortowo.



Nie zakładaj z góry,że osoba z niepełnosprawnością nie będzie czegoś w stanie zrobić.

Bądź gotowy do udzielenia wsparcia.

7. Zapytaj, jak pomóc.

Jeżeli widzisz, że coś sprawia
trudność – zapytaj czy nie
potrzeba pomocy.

Pomagaj tylko
wtedy,kiedy
uzyskasz zgo-
dę na działanie.

Reaguj od razu tylko
wtedy, kiedy pomoc
powinna być natych-
miastowa.



8. Osoba Głucha lub słabosłysząca
– jak się porozumieć.

Nie zasłaniaj ust, nie podpieraj
brody,nie jedz, nie żuj gumy – to
może zniekształcić przekaz.

Nie używaj zdrobnień, unikaj
metafor,niedomówień
i żartów.

?
Nie przytakuj, jeśli nie rozumiesz,
co Twój rozmówca mówi.

Nie krzycz – to wprowadza ner-
wową atmosferę i może znie-
kształcić komunikat.

nie

Nie stawaj bokiem lub tyłem
do rozmówcy,ani „pod światło”,
nie chodź po pokoju – żeby
zrozumieć,co mówisz, osoby
z osłabionym słuchem
muszą dobrze widzieć usta.



Zadbaj o odpowiednie warunki:
wyłącz radio,przejdź do pomiesz-
czenia, gdzie nie słychać innych
rozmów,zapewnij dobre oświe-
tlenie.

Bądź cierpliwy, nie przerywaj, nie
kończ za kogoś – łatwiej się
skupić,kiedy czujemy się kom-
fortowo.

Najważniejsze informacje zapisz
na kartce papieru, najlepiej w for-
mie instrukcji „krok po kroku”.
Zapisz pytanie w inny sposób
jeśli osoba Głucha nie rozumie
treści.

Upewnij się, że oso-
ba Głucha na Ciebie
patrzy. Możesz
pomachać ręką,
to zwróci jej uwagę.

A B C

tak

Mów spokojnie,w naturalnym
tempie,bezpośrednio,wyraźnie,
twarz skieruj na rozmówcę.

Układaj krótkie, jednoznaczne
zdania, używaj prostych sfor-
mułowań.

Rób krótkie przerwy w wypowie-
dzi – czytanie z ust jest bardzo
męczące.

OFF



9. Osoba z dysfunkcją wzroku
– jak się porozumieć.

Nie łap za rękę, kiedy ktoś
zbliża się do schodów lub
innego niebezpiecznego
miejsca. Nie pokazuj kierunków.

Nie używaj zwrotów „tam”
i „tu”.

A!!!

Nie ostrzegaj krzykiem.
Nie wołaj, nie zaczepiaj,
nie głaszcz psów przewod-
ników – mają do wykonania
ważne zadanie i nie można
ich rozpraszać.

nie

tam tu



Użyj tzw. opisu
tarczy zegara, np.:
„krzesło znajduje
się na godzinie
dwunastej, proszę
usiąść”.

Dotknij ramienia osoby
z dysfunkcją wzroku,do
której mówisz – będzie
wiedziała, że zwracasz
się właśnie do niej.

Puknij we wskazywany
przedmiot, żeby poka-
zać w jakiej odległości
się znajduje.

Kiedy osoba niewidząca 
prosi o zaprowadzenie
w konkretne miejsce,
podaj jej swoje ramię
i idź pół kroku przed nią

tak

Proszę
uważać,
schody po
lewej stronie.

Ostrzegaj spokojnym
głosem, precyzując
położenie i rodzaj 
niebezpieczeństwa.

stuk!

Kiedy musisz zostawić
osobę z dysfunkcją
wzroku samą, wskaż jej
punkt podparcia
i orientacji (np. ścianę),
opisz drogę do wyjścia.



Nie dotykaj wózka, laski, kul ani
innych sprzętów,które pomagają 
osobom z niepełnosprawnościa-
mi się poruszać – to integralna
część ciała ich właściciela.

Nigdy niczego nie
wieszaj na wózku, ani
nie kładź na kolanach
osoby nim jadącej.

Nie chwytaj za ręce osób poruszają-
cych się przy pomocy laski lub kul
– potrzebują ich, żeby utrzymać 
równowagę.

Bez wyraźnej zgody nie popychaj
wózka – osoba na nim siedząca 
może stracić poczucie balansu
i wózek może się przewrócić.

Bez wyraźnej zgody nie pomagaj
przy otwieraniu drzwi – osoby
z niepełnosprawnością ruchową 
często przenoszą na nie swój ciężar
– niezapowiedziana ingerencja w tę
czynność może spowodować upadek.

Zanim spróbujesz
pomóc, zawsze zapytaj, jak
to możesz zrobić i za co
powinieneś chwycić.

Jeżeli chcesz pomóc osobie z dysfunkcją
wzroku,możesz dotknąć jej ramienia
w delikatny,nie natarczywy sposób – dzięki
temu będzie wiedziała, że mówisz do niej.

10. Pamiętaj o zachowaniu
fizycznej strefy komfortu.



R

Dziękuję za uwagę


