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Predgovor
Negativni stavovi prema osobama s oštećenjem vida vrlo često proizlaze iz nedovoljne
informiranosti o problematici koju donosi sljepoća, nedovoljnih iskustava i nedovoljnom broju
socijalnih kontakata sa slijepim osobama. Nerijetko se postojanje sljepoće povezuje s
negativnim stereotipima što potvrđuje postojanje predrasuda i straha od sljepoće. Neznanje
kako slijepa osoba funkcionira, zahtjevnost pristupa, nelagoda i netolerancija, često dovode do
njihove isključenosti.
Ova je brošura izdana u sklopu provedbe aktivnosti projekta “Videća asistencija - od
iskljućenosti prevencija” sufinanciranog od strane Europske unije kroz Europski socijalni fond i
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku kao posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
kao posredničkog tijela razine 2.
Ciljevi projekta usmjereni su na razvoj i širenje socijalnih usluga kroz Osiguranje
podrške videćeg pratitelja za osobe s oštećenjem vida koje su članovi Udruge slijepih
Varaždinske županije, omogućavanjem sudjelovanja u inače nedostupnim aktivnostima i
obogaćivanjem svakodnevnih sadržaja kako bi se povećala njihova socijalna uključenost i
unaprijedila kvaliteta njihovog života.
Želja nam je ovom brošurom dati podršku mogućnosti razumijevanja i aktivnog
sudjelovanja što je moguće većeg broja mladih u njihovoj privatnoj i profesionalnoj sferi kroz
prevladavanje komunikacijskih i pristupnih tehnika prema osobama s oštećenjem vida.
Nastojimo proširiti krug osoba koje će razumjeti i znati pristupiti i komunicirati sa slijepim
osobama bez straha, predrasuda i osjećaja nelagode da su u nečemu pogriješili.
Brošura je korisna svim dionicima u području pružanja različitih usluga kada su korisnici tih
usluga osobe s oštećenjem vida da ih dodatno ohrabri i potakne na pružanje kvalitetne
podrške i pomoći za povećanje samostalnosti i njihovo neovisno življenje u lokalnoj zajednici.
Iako vjerojatno nismo obuhvatili i predvidjeli sva područja i situacije koje se mogu
dogoditi, nastojali smo dati korisne savjete kako pristupiti slijepoj osobi, kako ju voditi, kako joj
olakšati svakodnevne aktivnosti a da pri tome slijepe osobe budu aktivni članovi zajednice.
Razumijevanjem i upućenošću u problematiku sljepoće, svi građani će se puno lakše odlučiti
na pristup i komunikaciju sa slijepim osobama, a svi koji pružaju usluge u javnom ili privatnom
sektoru i koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa slijepim osobama, pridružit će se
inicijativama i aktivnostima koje podržavaju aktivan i ravnopravan život slijepih osoba u
zajednici.
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I
Pristup slijepoj osobi
Kako prvi susret sa slijepom osobom
ne bi pamtili kao negativno iskustvo, potrebno
je biti upućen u neka osnovna pravila.
Kao i u svakoj drugoj komunikaciji, i u
komunikaciji
sa
slijepom
osobom,
nezaobilazan je i vrlo važan segment, prvi
kontakt. On mora biti prirodan i izravan.
Uvijek se obraćajte slijepoj osobi, a ne
videćem pratitelju!
Kada pristupate slijepoj osobi, najbolje
je upitati je možete li joj pomoći. Kako bi
slijepa osoba bila sigurna da se obraćate njoj,
možete joj lagano dodirnuti nadlanicu ili
rame.
Ukoliko slijepa osoba treba pomoć,
ona će to svakako i reći. Ako joj pomoć nije
potrebna u toj konkretnoj situaciji, ne znači
da joj neće biti potrebna u nekoj drugoj
situaciji ili da neće biti potrebna nekoj drugoj
slijepoj osobi.
Uvijek izverbalizirajte radnju koju činite,
npr. “Pružam ruku.”.

Ako slijepa osoba prihvati ponuđenu pomoć, stanemo pokraj njene slobodne ruke.
Slijepa osoba će pratiteljevu ruku uhvatiti odmah iznad lakta. Ruka videćeg pratitelja je
savijena u laktu ili opuštena kraj tijela. Ruka slijepe osobe je u tom položaju savijena u laktu i
na taj način je slijepa osoba pola koraka iza videćeg pratitelja.
Takav položaj joj omogućava da preko pratiteljeve ruke osjeti sve važne informacije o kretanju
i da ima dovoljno vremena da pravovremeno protumači te informacije.
Ovisno o razlici u visini slijepe osobe i videćeg pratitelja, slijepa osoba može
uhvatiti pratitelja za rame (ako je slijepa osoba izrazito visoka u odnosu na pratitelja)
iznad lakta (ako su slijepa osoba i videći pratitelj približno iste visine), te
iznad ručnog zgloba - zapešća (ako je slijepa osoba izrazito niska u odnosu pratitelja).
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Ove se modifikacije ponekad koriste u situacijama kretanja u kojima dolazi do promjena u
visini kretanja kao primjerice pri ulasku i izlasku iz sredstava javnog prijevoza hodanja po
stepenicama i drugo.
Najbolje je da slijepa osoba sama procijeni koja joj je varijanta najoptimalnija u pojedinoj
situaciji.

NIKADA nemojte slijepu osobu uhvatiti
za ruku ili rame i gurati ju ispred sebe ili vući iza sebe!

II
Kretanje s videćim pratiteljem
Slijepa osoba nalazi se pola koraka
iza pratitelja, što joj omogućava da
pravovremeno reagira na sve
situacije i promjene koje se mogu
dogoditi u toku kretanja.
Slijepa osoba i videći pratitelj
uskladit će tempo kretanja što
može biti zavisno od potreba i
mogućnosti svakog od njih, te će
iskomunicirat i je li potrebno da
videći pratitelj daje verbalne
informacije o preprekama, ali i i
zanimljivim i korisnim detaljima iz
okoline u kojoj se kreću.
Pitajte slijepu osobu želi li informacije o okolini, situacijama, osobama... Zasigurno i slijepu
osobu zanimaju informacije i situacije koje se mogu percipirati samo vizualno...
Budite strpljivi i slikovito opišite riječima osobe, predmete, situacije...
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III
Prolazak kroz uski prolaz
U nekim je situacijama neophodno hodati tako da se
slijepa osoba nalazi iza videćeg pratitelja, npr. prolazak kroz uski
prostor, hodnik, dizalo, gužvu, itd.
Pri prolasku kroz uski prostor neophodno je da se slijepa osoba
nalazi iza videćeg pratitelja koji pomakne ruku iza svojih leđa, a
slijepa osoba se pomakne za rukom i hoda iza pratitelja.
Pri ulasku u dizalo i izlasku iz dizala najjednostavnije je
primjenjivati tehniku prolaska kroz uski prolaz, a kada uđu,
slijepa osoba i videći pratitelj okrenuti su licem jedan prema
drugome.

IV
Rotacija
U situacijama kada moramo promijeniti smjer, najvažnije
je da imamo na umu kako je slijepa osoba uvijek centar rotacije
i ostaje na mjestu, dok se videći pratitelj okreće oko slijepe
osobe koju vodi.
Nikada nemojte dopustiti da se slijepa osoba rotira.
Slijepa je osoba uvijek centar rotacije.

V
Prolazak kroz vrata
Kako bi slijepoj osobi olakšali prolazak kroz vrata, vrata
otvarajte rukom vodiljom za koju se slijepa osoba drži jer će i
ona na taj način znati na koju se stranu otvaraju vrata. Ako je
moguće, neka slijepa osoba prilikom prolaska svojom
slobodnom rukom zatvori vrata.
U slučaju da se radi o vratima koja se sama zatvaraju a
nalaze se na suprotnoj strani od ruke vodilje, upozorite slijepu
osobu da ispruži slobodnu ruku i na taj način se zaštiti od
udarca vrata.
U mnogim javnim ustanovama koriste se pomična rotirajuća
vrata i u toj situaciji je najbolje koristiti tehniku prolaska kroz
uski prostor, s time da «uđete u vrata» odmah kod ruba kako
vrata ne bi zahvatila slijepu osobu, a izađete odmah kad se
ukaže slobodan prostor kako bi i slijepa osoba imala dovoljno
vremena izaći da ju rotirajuća vrata ne bi zakačila.
Slijepa osoba je uvijek s vanjske strane i bijelim štapom može
pratiti okvir kružnih vrata, što joj olakšava orijentaciju i
mogućnost izlaska “iz vrata” čim se otvori mogućnost.
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VI
Kretanje stepenicama
Neposredno prije dolaska do stepenica, rubnika ili bilo kakve značajne promjene u visini
terena po kojem se kreće slijepa osoba s pratiteljem, pratitelj malo zastane, kaže što se nalazi
ispred (npr. stepenice dolje ili gore, rubnik).
Kad pratitelj zakorakne, slijepa će osoba osjetiti promjenu u visini njegove ruke i znat će kako
postupiti.
Kada se slijepa osoba s videćim pratiteljem približava stepenicama, videći pratitelj je dužan
opisati stepenice - jesu li uzlazne ili silazne, dok slijepa osoba klizne jednom nogom prema
naprijed kako bi pronašla rub stepenice.
Ako postoji rukohvat, slijepa ga osoba može koristiti svojom slobodnom rukom.
Slijepa osoba slijedi pratitelja pola koraka iza kako bi bila sigurna i stigla pravovremeno
reagirati.
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VII
Sjedanje
U situaciji kada slijepa osoba želi sjesti pratitelj je dužan opisati mjesto, oblik i
konstrukciju stolice ili drugog mjesta gdje će slijepa osoba sjesti, nakon čega je dovodi u
kontakt sa stolicom polažući ruku slijepe osobe na naslon stolice. Ako stolica nema naslon ili
se ne može prići naslonu, pratitelj dovodi slijepu osobu da koljenom ili potkoljenicom ostvari
kontakt s rubom stolice.
Slijepa osoba će sama pronaći naslon i sjesti. Kao pomoć, pratitelj može rukom slijepe osobe
dotaknuti stol, što će uvelike olakšati orijentaciju o položaju stola i stolice.
Prilikom sjedanja za stol također je dobro da pratitelj da osnovne informacije verbalno,
a potom da stavi jednu ruku slijepe osobe na naslon stolice, a drugu na rub stola. Nakon toga
će slijepa osoba izvući stolicu i istom rukom je pretražiti, dok će se istovremeno, koristeći
drugom rukom, pomicati prema stolu i sjesti.
Kod sjedanja u redove,
kao na primjer u kinu ili
kazalištu, videći pratitelj
dovede slijepu osobu do
željenog
reda
i
postrance zakorači u
red, leđima okrenuti
sjedalima i tako se
zajedno kreću do mjesta
za sjedenje.
Prilikom izlaska iz reda
važno je da prvo izađe
videći pratitelj, a potom
slijepa osoba.

Za slijepe je bitno da su predmeti uvijek na istom mjestu, a o svakoj promjeni u prostoru
treba obavijestiti i slijepu osobu.
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VIII

Kako olakšati kretanje i orijentaciju slijepoj osobi?
Uvijek, a osobito u situacijama kada se slijepa osoba nalazi u nepoznatom prostoru,
najvažnije ju je informirati o svim važnim detaljima u tom prostoru, preprekama, predmetima i
potencijalnim opasnostima (kablovi, rupe, niski stolići, viseći ormari, otvoreni prozori, staklene
površine i drugo).
Slijepoj osobi treba pokazati sve što može naći u prostoru, koje su eventualne
opasnosti, ali i mogućnosti.
Slijepe osobe za istraživanje prostora koriste tehniku praćenja na način da lagano nadlanicom
s malo savijenim prstima slijedi zid, a druga ruka je ispružena pokraj tijela ili se koristi
dijagonalna tehnika kretanja s ispruženim bijelim štapom.
Za slijepe je osobe bitno da su predmeti uvijek na istom mjestu, a o svakoj promjeni u
prostoru treba ih informirati.
Kada se videći pratitelj nađe u situaciji da slijepoj osobi mora pokazati neki prostor ili
predmet najvažnije je dati što više verbalnih informacija i, ako je moguće, omogućiti
dodirivanje predmeta.
Ako slijepoj osobi pratitelj pomaže prilikom traženja predmeta, informacija se uvijek daje u
odnosu na slijepu osobu, npr. s desne strane gore.
Vrlo je praktično orijentirati se prema kazaljkama sata, pa će pratitelj dati informaciju da se
određeni predmet nalazi na šest sati. Nikad ne upotrebljavajte riječi "tu je" ili "tamo je".
Slijepoj osobi treba dati sve informacije o tome što vi radite u ulozi videćeg pratitelja,
pročitati sve važne i relevantne informacije koje bi mogle utjecati na donošenje neke odluke
(cijene proizvoda, boja, marka, baratanje novcem, ukucavanje pin-a, potpisivanje kartice i dr.).
Pri imenovanju stvari treba biti konkretan i određen.
Slobodno koristite riječi poput "vidimo se" ili "pogledaj".
Potaknite slijepu osobu na komunikaciju, druženje, sudjelovanje u različitim
aktivnostima, budite joj asistent u smislu da joj opišete sve ono što ne može vidjeti. Također
joj dopustite da samostalno donosi odluke i upoznajte ju sa svim promjenama koje se
događaju u svakodnevnom životu (moda, frizure, tehnička pomagala...).
Kako bi se osobe s oštećenjem vida što samostalnije kretale u unutrašnjim i vanjskim
prostorima, moguće je učiniti jednostavne prilagodbe koje se mogu lako uklopiti u postojeća
rješenja i ne moraju narušavati estetski izgled prostora. Navedeno uključuje postavljanje
taktilnih i zvučnih signala. Taktilno signaliziranje vrši se pomoću linija vodilja na podlozi ili na
zidovima. Linije vodilje na podlozi moraju biti izvedene iz materijala koji je otporan na
trošenje, koji nije klizav, koji se taktilno razlikuje od podloge, lak za održavanje i kontrastan
kako bi bile od pomoći i visokoslabovidnim osobama. Zvučna signalizacija obično se izvodi na
mjestima gdje se kreće veći broj osoba s oštećenjem vida (dizala, zvučni semafori).

9

10

Izdavač:

"Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin"
Trg slobode 10, 42000 Varaždin
Tel: +385 42 213 185
Fax: +385 42 213 185

E-mail: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr
www.usvz.hr

Pripremili:
Davor Janjušević
Martina Šamarija
Karlo Cikač
Naslovna stranica:
Miroslav Horvat

Naklada:
2000 primjeraka
Tisak i grafička obrada:
Mobit d.o.o., Varaždin

Varaždin, svibanj 2017.

Za dodatne informacije o projektu:
NOSITELJ PROJEKTA

Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin
Trg slobode 10
42000 Varaždin
Tel/fax: 042 213 185
udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr
www.usvz.hr
Kontakt osoba:
Davor Janjušević - voditelj projekta
PROJEKTNI PARTNER:

Hrvatski savez slijepih
Draškovićeva 80
10000 Zagreb
www.savez-slijepih.hr
POSREDNIČKO TIJELO
RAZINA 1.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
ministarstvo@mdomsp.hr
POSREDNIČKO TIJELO
RAZINA 2.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Petračićeva 4
10000 Zagreb
cesdfc@hzz.hr
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

