
OSOBY NIEWIDOME poruszaj¹ siê samodzielnie, pracuj¹ 
zawodowo, za³atwiaj¹ sprawy w urzêdach, robi¹ zakupy, 
korzystaj¹ ze œrodków lokomocji, z placówek kulturalnych  
i rekreacyjno - sportowych.
Wiele osób niewidomych z ³atwoœci¹ wykonuje ró¿ne czyn-
noœci i nie lubi,  ¿eby  im pomagaæ.

 

 

Bia³a laska, któr¹ osoba niewidoma pos³uguje siê przy cho-
dzeniu,  wysuwaj¹c j¹ nieco do przodu, powinna zwróciæ two-
j¹ uwagê. Nie  przechodŸ wówczas  obojêtnie. Przyjrzyj siê 
¿yczliwie cz³owiekowi, któremu niewielkim wysi³kiem mo-
¿esz pomóc. Sytuacja, w jakiej siê z nim spotkasz i jego za-
chowanie,  podsun¹ ci rodzaj i formê pomocy.

JE¯ELI NIE WIESZ JAK NALE¯Y POST¥PIÆ 
przede wszystkim staraj siê zachowaæ w sposób 
naturalny, unikaj okazywania  nadmiernego wspó³-
czucia i nie próbuj  pomagaæ wiêcej ni¿  trzeba. 

GDY SPOTKASZ 
OSOBÊ NIEWIDOM¥

Pomó¿ niewidomemu, gdy ciê o to poprosi, 
albo gdy zauwa¿ysz, ¿e czuje siê niepewnie 
lub jest zdezorientowany.

NA PRZYSTANKU.
zapytaj  niewidomego oczekuj¹cego  na tramwaj lub 
autobus o numer linii, na któr¹ czeka i poinformuj go, 
gdy podjedzie w³aœciwy pojazd.

ZAREAGUJ, GDY NIEWIDOMY PODCHODZI DO 
KRAWÊ¯NIKA PRZYSTANKU. 
Przystanki czy perony nie zawsze maj¹ wypuk³e 
oznaczenia na obrze¿ach. Oznakowanie ¿ó³tym, 
kontrastuj¹cym z pod³o¿em pasem, wa¿ne dla 
s³abowidz¹cych, jest dla ca³kowicie niewidomego 
informacj¹  niedostêpn¹. 
Istnieje zagro¿enie upadku na tory. 

GDY  POMAGASZ PRZY WCHODZENIU DO POJAZDU 
podaj ramiê osobie niewidomej i wejdŸ pierwszy. 
Mo¿esz te¿ podprowadziæ j¹ do drzwi pojazdu i po³o¿yæ 
jej rêkê na porêczy przy wejœciu.

UST¥P  MIEJSCA!
W œrodkach lokomocji osoba niewidoma jest 
bezpieczna, jeœli siedzi.  Gdy nie ma wolnego miejsca, 
lub podziêkuje za nie, naprowadŸ jej rêkê 
na uchwyt.

PRZY WYCHODZENIU ZE ŒRODKA KOMUNIKACJI 
zaoferuj swoje ramiê i wysiadaj pierwszy. Masz wtedy 
mo¿liwoœæ uchronienia niewidomego przed bolesnym 
zderzeniem z ewentualn¹ przeszkod¹, koszem 
na œmieci, s³upem czy œniegow¹ pryzm¹.

GDY MIJASZ ID¥C¥ OSOBÊ NIEWIDOM¥ 
ust¹p jej przejœcia. Ona ciebie nie widzi! Nie zachowuj siê
jednak tak „jakby ciê nie by³o”.  Odg³osy,  jakie 
powodujesz, pomagaj¹ jej w orientacji. 

PRZY UDZIELANIU WSKAZÓWEK
pamiêtaj, ¿e jeœli ktoœ nie widzi, to informacja np. 
„trzeba pójœæ tam, gdzie stoi bia³y dom” nic nie pomo¿e.      
Dobra wskazówka to:  „trzeba pójœæ 50 metrów prosto, 
po czym skrêciæ w prawo”.                                                                           

POMAGAJ¥C NIEWIDOMEMU W PRZEMIESZCZANIU 
SIÊ 
pozwól mu uj¹æ siê pod rêkê.  Wyczuwa  wtedy dobrze 
twoje ruchy i ³atwiej przewiduje przeszkodê ni¿ 
w przypadku, gdy ty trzymasz go pod ramiê. 
Jednoczeœnie staraj siê go nieznacznie wyprzedzaæ, 
zwalniaj¹c nieco  podczas  wchodzenia lub schodzenia 
z krawê¿nika, czy korzystaj¹c ze schodów. Po udzieleniu 
pomocy nie oddalaj siê w milczeniu. Zasygnalizuj jeœli 
chcesz odejœæ.

ZWRACAJ UWAGÊ NA PROBLEMY Z LOKALIZACJ¥.
Gdy zauwa¿ysz osobê niewidom¹ próbuj¹c¹ przejœæ 
przez jezdniê, popatrz czy  obra³a prawid³owy kierunek 
i nie zbacza z bezpiecznej drogi. Ostrze¿ j¹ przed 
ewentualnymi przeszkodami. Je¿eli bêdzie to 
konieczne, ujmij rêkê lub laskê niewidomego 
i wska¿ ni¹ kierunek. Postêpuj podobnie w innych 
miejscach, w których poruszanie siê osoby niewidomej 
mo¿e byæ utrudnione np. w parku czy na placu zabaw. 
Zwróæ uwagê na osoby niewidome, które nie wiedz¹c 
o tym, znalaz³y siê na œcie¿ce rowerowej.

Opracowanie:  Polski Zwi¹zek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel./fax  (0. 22) 635 52 84, tel. 887 95 09,  www.pzn.org.pl, e-mail: rehab.zg@pzn.org.pl

Publikacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego oraz Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
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WIDZ¥C NIEWIDOMEGO W URZÊDZIE
zapytaj  go, co chce za³atwiæ i staraj siê  w tym pomóc.  
Je¿eli oczekujesz razem z nim np. w poczekalni,
 to wska¿ mu wolne miejsce siedz¹ce, a nastêpnie 
zasygnalizuj, kiedy zbli¿a siê jego kolejka.

GDY POTRZEBNY JEST PODPIS OSOBY NIEWIDOMEJ
wska¿ miejsce podpisu, naprowadzaj¹c jej rêkê 
na okreœlony punkt na  dokumencie.

PRZY ZAKUPACH.
Je¿eli dostrze¿esz niepewnoœæ u spotkanego w sklepie 
niewidomego, podejdŸ i ¿yczliwie zapytaj co chcia³by 
kupiæ. 
Zale¿nie od proœby, podprowadŸ j¹ do w³aœciwego 
stoiska, czy kasy. Mo¿e byæ mu tak¿e potrzebna  pomoc 
w odczytaniu informacji  podanych na etykietach 
produktów. 
Nie denerwuj siê te¿, gdy pyta o to ekspedientkê, a ty 
czekasz w kolejce.

ILE TO KOSZTUJE?
Gdy ktoœ zada takie pytanie, nie odpowiadaj:  „przecie¿ 
widaæ”.  Mo¿e to byæ osoba maj¹ca powa¿ne problemy 
ze  wzrokiem.

GDY WRÊCZASZ NIEWIDOMEMU PIENI¥DZE 
podawaj  ka¿dy banknot lub monetê oddzielnie, 
okreœlaj¹c ich wartoœæ.

GDY NIEWIDOMY  KORZYSTA  Z  PSA  PRZEWODNIKA 
nie odwracaj uwagi pracuj¹cego psa od wykonywanych 
czynnoœci. Pe³ni on bardzo odpowiedzialn¹ funkcjê.

ROZMAWIAJ¥C Z OSOB¥ NIEWIDOM¥
pamiêtaj, ¿e jest takim samym cz³owiekiem jak ty, 
interesuje siê tym samym, czym inni ludzie. 
Nie musisz unikaæ tematu utraty wzroku, ale nie nale¿y 
rozmawiaæ tylko o tym. 
S³owa „widzieæ” u¿ywaj równie czêsto, jak w rozmowie 
z osob¹ widz¹c¹. Bêdzie to zupe³nie naturalne.
Kieruj wypowiedŸ wprost do niewidomego.
Nie traktuj towarzysz¹cej mu osoby jak t³umacza”. 
To, ¿e ktoœ nie widzi nie oznacza, ¿e nie rozumie tego,
co mówisz. 

GDY S£UCHASZ OSOBY NIEWIDOMEJ
potwierdzaj to w sposób werbalny,
wtr¹caj¹c np.  „tak”,  „rozumiem.”

WITAJ¥C SIÊ Z OSOB¥ NIEWIDOM¥ 
mo¿esz delikanie dotkn¹æ jej d³oni, 
mówi¹c np. „witam pana”. 

INFORMUJ DYSKRETNIE NIEWIDOMEGO CO SIÊ 
DZIEJE.
Wchodz¹c do pokoju, biura itp. powiedz mu, kto lub co 
siê w nim znajduje.

NIE ZOSTAWIAJ NA WPÓ£ OTWARTYCH DZWI. 
Je¿eli obcujesz z osob¹ niewidom¹, pamiêtaj, ¿e drzwi 
do pomieszczeñ musz¹ byæ zawsze dok³adnie zamkniête 
lub otwarte. Gdy zmienisz ustawienie mebli, 
nie odstawisz na miejsce krzes³a lub otworzysz okno, 
staraj siê j¹ o tym uprzedziæ. Nigdy nie pozostawiaj 
¿adnych przedmiotów na pod³odze (zw³aszcza szklanych,  
np. fili¿anki z kaw¹).

„

W CZASIE POSI£KU.
UprzedŸ osobê niewidom¹, gdy stawiasz przed ni¹ talerz  
z  zup¹, nape³nion¹ szklankê czy fili¿ankê,  (przypadkowy 
jej ruch rêk¹  mo¿e spowodowaæ  „katastrofê”).
Jeœli wyrazi takie ¿yczenie, poinformuj jak roz³o¿one jest 
nakrycie, czy u³o¿one potrawy na talerzu (najlepiej 
pos³ugiwaæ siê tarcz¹ zegara), np. ziemniaki znajduj¹ siê 
na godzinie 3, surówka na 6, kotlet na 9. 
Mo¿esz  nastêpnie zapytaæ, czy pokroiæ miêso, wsypaæ 
cukier do kawy itp.
Nigdy jednak nie rób tego bez  zgody niewidomego.

ZASYGNALIZUJ SWOJE 
PRZYBYCIE.
Przedstaw siê,  gdy wchodzisz
do pokoju,  w którym 
znajduje siê osoba niewidoma. 
UprzedŸ j¹ tak¿e jeœli siê
oddalasz.

PROPONUJ¥C ZAJÊCIE 
MIEJSCA
nie staraj siê posadziæ 
niewidomego na krzeœle. 
Wystarczy,  jeœli po³o¿ysz 
jego rêkê na oparciu.
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