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[Dla specjalistów PR]
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	 Brief
Jakie pojęcia związane z osobami niesłyszącymi warto znać? W jaki sposób 

przedstawiać niewidomych w materiałach prasowych? Za pomocą jakiej symboliki? 
Najlepsze sposoby na dotarcie do osób niewidomych? Na te i inne pytania znajda 
Państwo odpowiedzi w tym krótkim snapshocie dla specjalistów od PR.

	 Kilka	kluczowych	pojęć:

Osoba	 niewidoma – to osoba pozbawiona całkowicie lub częściowo wzroku 
od urodzenia lub w bardzo wczesnym dzieciństwie. Poznawanie optyczne świata ze-
wnętrznego jest zupełnie niemożliwe, do tego służą najczęściej wrażenia dotykowo-
-słuchowe. 

Osoba	ociemniała – to osoba pozbawiona wzroku po 5 roku życia, posiada pa-
mięć wzrokowego odbierania świata. 

Osoba	 słabowidząca – to osoba o poważnych zaburzeniach funkcji wzroko-
wych, które utrudniają w pełni odbieranie rzeczywistości tym zmysłem. Możemy tu 
zaliczyć wszystkie poważne wady wzroku.

Audiodeskrypcja – to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wi-
zualnych osobom niewidomym i słabowidzącym, wykorzystywany m.in. w teatrach, 
muzeach.

	 Osoba	niepełnosprawna	czy	osoba	z	niepełnosprawnością?

W trakcie realizacji niniejszego projektu badawczego zdecydowaliśmy się uży-
wać określenia „osoba z niepełnosprawnością”, zamiast „osoba niepełnosprawna”. 
Wynika to z coraz powszechniejszej opinii, że określenie „osoba niepełnosprawna” 
stygmatyzuje daną jednostkę jako nie w pełni wartościową. Określenie „osoba z nie-
pełnosprawnością” buduje wizerunek człowieka w pełni wartościowego, dla którego 
niepełnosprawność stanowi barierę utrudniającą, lub uniemożliwiającą wykonywa-
nie określonych czynności.
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	 Savoir	Vivre	względem	osób	niewidomych

1. Po pierwsze, jeśli będziesz mijał na ulicy osobę z białą laską, to staraj się 
nie wchodzić jej w drogę. Miej także na uwadze, że poruszanie się z laską 
sprawiać może w przestrzeni miejskiej spore trudności, jeśli zauważysz, że 
osoba z laską może mieć jakieś trudności, zaproponuj swoją pomoc (ale 
nigdy jej nie narzucaj!)

2. Życzliwość względem osób niewidomych wymaga, by unikać niektórych 
słów, takich jak „ułomność”, „kalectwo” czy „inwalidztwo”. Osoba niewi-
doma nie chce być traktowana jako ktoś ze specjalnymi potrzebami, tym 
bardziej, że pod względem intelektualnym nie odbiega w żaden sposób od 
osoby pełnosprawnej. 

3. Osoby niewidome chcą być traktowane normalnie. To tak jakbyś siadł 
w nocy, przy zgaszonym świetle i rozmawiał z kimś. Jest to takie właśnie 
uczucie. Nie widzisz tej osoby, ale mimo wszystko rozmawiasz z nią bez 
żadnych problemów i barier. Tak samo jest z osobami niewidomymi.

4. Osobom niewidomym często towarzyszy pies przewodnik. Nie wolno Ci 
tego psa rozpraszać ani drażnić. Nie zwracaj na niego większej uwagi. On 
potrzebuje się skupić, aby dobrze wykonać swoją pracę.

5. Nie pchaj się, żeby pomóc osobie niewidomej w wejściu po schodach czy 
przejściu przez ulicę, chyba że Cię o to sama poprosi. Możesz ewentualnie 
idąc obok nadzorować ją trochę, ale nigdy nie pomagaj na siłę.

6. Jeśli już występujesz w roli przewodnika musisz być bardzo precyzyjny. Do-
kładnie podawaj odległość do najbliższych schodów, najlepiej w krokach, 
podawaj ilość stopni, itd. Dzięki takim informacjom osoba niewidoma lepiej 
odnajdzie się w przestrzeni. Instrukcje typu zaraz będą schody w niczym nie 
pomogą, oprócz tego, że należy się ich spodziewać.

Przygotowano w oparciu o materiały ze strony: tipy.interia.pl

	 Międzynarodowy	Dzień	Białej	Laski

15 października od 1964 roku ustanowiony został Międzynarodowy Dzień Bia-
łej Laski, jest to powszechnie przyjęte święto osób niewidomych, również w Polsce. 
Dzień ten został ustanowiony, aby przypominać wszystkim o potrzebach osób nie-
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widomych i niedowidzących, którzy chcą być w pełni aktywni w życiu społecznych, 
kulturowym, zawodowym, na miarę swoich możliwości, bez koniecznego zdawania 
się na cudzą wrażliwość i współczucie.

Laska to po prostu zwykły kij, który był od dawna używany przez osoby niewi-
dome jako narzędzie poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewido-
mych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający 
w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem 
bardzo załamany, ale szczęśliwie dla niego spotkał on pewnego ociemniałego żoł-
nierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. 

Zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz stwierdził, 
że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla 
innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana 
przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była 
lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny 
i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.

Jak	docierać	do	społeczności	osób	niewidomych?

Przede wszystkim przez Internet, który jest głównym narzędziem komunikacji 
osób niewidomych. Wykorzystać można grupy na portalach społecznościowych, np. 
na facebooku. Niewidomi często używają też ogólnych portali informacyjnych, takich 
jak wp.pl, onet.pl czy tvn24, ale także dedykowanych portali dla osób niewidomych, 
m.in. stronę Polskiego Związku Niewidomych

Współpraca partnerska z organizacjami działającymi na rzecz osób niewido-
mych albo z instytucjami działającymi w ich interesie jest bardzo pomocna, bo moż-
na wtedy dotrzeć do dodatkowych osób niewidomych (np. metodą kuli śnieżnej), czy 
wykorzystać już posiadane bazy stałych uczestników.

Najważniejsze	informacje

1. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 500 tysięcy osób niewidomych lub z po-
ważnym ubytkiem wzroku, wśród nich ok 60 tysięcy może mieć całkowity 
ubytek wzroku

2. Znaczna liczba osób niewidomych to osoby 50+, które często straciły wzrok 
z wiekiem. Osoby, które straciły wzrok z wiekiem często w mniejszym stop-
niu są w stanie wykorzystywać rozwiązania technologiczne, ułatwiające 
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m.in. aktywność w życiu społecznym kulturalnym. Samodzielność takich 
osób jest też z reguły mniejsza.

3. Szczególna sytuacja osób niewidomych w świetle polskiego prawa, podob-
nie zresztą jak ma to miejsce w wielu innych krajach, wynika z faktu nadania 
im statusu osób niepełnosprawnych.

4. Pakiet rozwiązań prawnych określających prawa osób niepełnosprawnych 
wpływa w istotnym stopniu na sytuację osób niewidomych na rynku pracy, 
w sprawach edukacji i w innych sferach życia społecznego.
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