Sytuacja i możliwości aktywizacji Głuchych

Sytuacja
i możliwości
aktywizacji
Głuchych

AUTORZY
Alina Butkiewicz
Iwona Boguszyńska
Anna Brzegowa-Jabczyk
Alicja Grześkowiak
Wioletta Kempczyńska
Agnieszka Pietrus-Rajman
Monika Siurdyban
autorzy ilustracji
Hanna Parylak-Skawińska
Tomasz Sysło

Dobre Kadry
Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Biuro Projektu:
ul. Jęczmienna 10/1, 53-507 Wrocław
tel. 71 343 77 74, fax 71 343 77 72
Druk i oprawa:
JMStefko.printing.pl Sp. z o.o.
www.printing.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki,
zarówno w całości, jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana
w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody wydawcy
i właścicieli praw autorskich.
©	Copyright Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Wrocław 2014
Publikacja dystrybuowana bezpłatnie
ISBN 978-83-940769-0-0

7

WSTĘP
CZĘŚĆ I, CZYLI INFORMACJE OGÓLNE

11

I.

O GŁUCHYCH SŁÓW KILKA

19

II.

GŁUSI W PRACY

23

III.

WSPÓŁPRACA – DROGA DO ZATRUDNIENIA
GŁUCHEGO PRACOWNIKA

25

IV.

SPRAWA ZATRUDNIENIA
I PRACY WIDZIANA OCZAMI GŁUCHEGO

CZĘŚĆ II, CZYLI CO PRACODAWCA WIEDZIEĆ POWINIEN
31

V.

ZATRUDNIAĆ CZY NIE ZATRUDNIAĆ GŁUCHYCH?

45

VI.

ANIMATORZY PRACY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

49

VII. DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTU, CZYLI RÓŻNICE
MIĘDZY ŚWIATEM SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH,
O KTÓRYCH POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA
CZĘŚĆ III, CZYLI TROCHĘ TEORII O SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

53

VIII. MODELE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

69

IX.

SKUTECZNE METODY KSZTAŁCENIA GŁUCHYCH

5

Wstęp
Głusi mogą wszystko, tylko słyszeć nie mogą – te słowa głuchego rektora Uniwersytetu Gallaudeta Thomasa Hopkinsa Gallaudeta pokazują wiarę w Głuchego jako człowieka w pełnym tego
słowa znaczeniu. Człowieka, który ma takie same prawa i obowiązki jak inni ludzie. Zatem ma
również prawo do pracy. Ma też wszelkie predyspozycje ku temu, by pracę wykonywać. Dlaczego więc tak niewiele osób Głuchych pracuje? Gdzie tkwi przyczyna tego, że pracodawcy, mając
możliwość zatrudnienia kompetentnego, zaangażowanego i lojalnego Głuchego pracownika,
wybierają innych kandydatów? Być może wynika to z lęku? Człowiek boi się tego, co jest nieznane. A o Głuchych nadal niewiele mówi się głośno.
Prezentowane Państwu opracowanie powstało w wyniku przemyśleń, obserwacji i doświadczeń nabytych podczas realizacji innowacyjnego projektu Spróbujmy się zrozumieć, którego
celem była m.in. pomoc w zrozumieniu Głuchych. Opracowanie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką osób z wadą słuchu, szczególnie zaś do pracodawców i urzędników
instytucji statutowo pomagających grupom defaworyzowanym na rynku pracy. Publikacja
stanowi zbiór wielu informacji o Głuchych. Z założenia nie jest to jednak pracą naukową i nie
zawiera definicji i specjalistycznej terminologii. Jest krótkim praktycznym opracowaniem, które mamy nadzieję przybliży funkcjonowanie osób Głuchych w społeczeństwie.
Opracowanie składa się z trzech części, w których poruszane są zarówno kwestie związane
z Głuchymi i ich kulturą, jak i z poszukiwaniem i podjęciem pracy przez osoby Głuche oraz ich
przygotowaniem zawodowym.

Część I, czyli informacje ogólne:
O Głuchych słów kilka czyli zbiór pytań i odpowiedzi o kulturę Głuchych, język, którym się
komunikują. Wyjaśnia, dlaczego osobom Głuchym trudno jest rozumieć polski język pisany.
Głusi w pracy odpowiada na pytania, czy Głusi mogą pracować, wskazuje, jakie są mocne i słabe cechy Głuchych jako pracowników. Podpowiada, jakie zawody są niewskazane i idealne dla
osób z wadą słuchu.
Współpraca, czyli krótko o tym, kto powinien ze sobą współpracować, aby wspierać osoby Głuche i pracodawców. Pokazuje, gdzie szukać wsparcia i kto może pomóc w skutecznym zatrudnianiu.
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Być Głuchym, czyli zwierzenia osoby Głuchej o jej postrzeganiu spraw zatrudnienia i pracy. Jest
to opis przeżyć własnych jako pracownika.

Część II, czyli co pracodawca wiedzieć powinien:
Zatrudniać czy nie zatrudniać Głuchych to zbiór przemyśleń, doświadczeń zdobytych i opisanych przez animatorów programu Spróbujmy się zrozumieć podczas realizacji projektu. W bardzo prosty sposób nakreślone są obawy pracodawcy, który zastanawia się, czy wśród jego pracowników jest miejsce dla osoby z wadą słuchu. Pokazane są też korzyści, jakie ma pracodawca
zatrudniający Głuchego. Wyjaśnione jest, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać
dofinansowanie ze środków PFRON i co może być dofinansowane.
Dobre praktyki, czyli kilka słów o pracy animatorów. Zawiera opis kim są animatorzy, czym się
zajmują i jakie są etapy skutecznego zatrudnienia Głuchych. Ciekawą propozycją jest opisanie
tematu zatrudnienia z punktu widzenia kandydata do pracy.
Inny nie znaczy gorszy, czyli różnice między światem słyszących i niesłyszących, o których
powinien wiedzieć pracodawca. To zbiór doświadczeń z realizacji projektu w formie ważnych
uwag i spostrzeżeń o zachowaniu Głuchych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i potem w pracy.
Zachowań, które wynikają z kultury Głuchych.

Część III, czyli trochę teorii o skuteczności działań:
Modele niepełnosprawności to opis podejmowanych działań w obszarze aktywizacji zawodowej
Głuchych. Szczegółowo wyjaśnia, czym charakteryzują się modele medyczny, społeczny i funkcjonalny. Opisuje definicję niepełnosprawności. Wskazuje, co wpływa na aktywizację Głuchych
i włączanie ich w rynek pracy. Pomocą dla pracodawców mogą być wskazówki, jak wyposażyć
miejsce pracy dla Głuchych i jakie działania wobec Głuchych są warte upowszechniania.
Skuteczne metody kształcenia Głuchych to zbiór informacji o tym, w jaki sposób uczą się osoby dorosłe, jakie są podstawowe zasady nauczania osób Głuchych. Informuje, jakie warunki
powinny być spełnione, aby skutecznie kształcić osoby Głuche. W bardzo przejrzysty sposób
przedstawia, jakie środki dydaktyczne stosować w nauce osób Głuchych i słabosłyszących.

Całość opracowania wzbogacona jest informacjami liczbowymi w ramach obszaru Głusi w statystykach. Warto podkreślić, że raporty i statystyczne opracowania danych o sytuacji osób
niesłyszących pojawiają się w sposób incydentalny, a nie systematyczny. Prawdopodobnie są
efektem realizacji projektów dedykowanych tej grupie. To również świadczy o małej rozpoznawalności specyfiki tej grupy osób oraz potrzeb związanych z ich aktywizacją społeczną czy
zawodową.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas opracowanie pomoże pracodawcom zrozumieć
Głuchego pracownika. Pozwoli go poznać i zaakceptować jego nietypowe zachowania oraz
sposób porozumiewania. Wierzymy, że dzięki temu możliwa będzie aktywizacja zawodowa
i społeczna osób niesłyszących.

						

Zapraszamy Państwa do lektury.
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CZĘŚĆ I, CZYLI INFORMACJE OGÓLNE

I. O GŁUCHYCH SŁÓW KILKA

Dlaczego czasem pisze się głuchy, a czasem Głuchy?
Różna pisownia tego słowa ma związek z nieco różnym znaczeniem:
• głuchy pisany małą literą to termin medyczny, oznacza człowieka, u którego stwierdzono
niedosłuch głębokiego stopnia (powyżej 90 dB). Możliwości słuchowe u człowieka z takim
niedosłuchem są ograniczone – w sposób naturalny nie jest w stanie opanować języka mówionego, a co za tym idzie – nie jest w stanie swobodnie się komunikować w tym języku.
• Głuchy pisany wielką literą oznacza człowieka – członka określonej mniejszości językowej,
dla którego język migowy jest jego pierwszym językiem. Wielka litera w słowie Głuchy to
deklaracja przynależności do Kultury Głuchych, do jej wartości, przekonań, norm, a nie tylko stan zdrowia.

Czym jest Kultura Głuchych?
Termin ten związany jest z pewnymi zachowaniami i spostrzeżeniami przynależnymi Głuchym (lub też słyszącym dzieciom głuchych rodziców, tzw. CODA). Oznacza akceptację i dumę
Głuchego z własnej tożsamości. Wiąże się m. in. z przynależnością do mniejszości językowej,
ze stosowaniem swoistego kodeksu podstępowania (savoir-vivre) Głuchych, uczestniczeniem
w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich (np. w klubach, świetlicach zarządzanych przez
różnego rodzaju organizacje). Środowisko osób Głuchych Kulturowo jest dość zamknięte i hermetyczne. W zasadzie najczęściej należą do niego osoby, które mają Głuchych rodziców i biegle
władają Polskim Językiem Migowym (PJM). Najważniejsze w tym środowisku jest poczucie
tożsamości, wspólnota przeżyć, doświadczeń. Pisanie Głuchy wielką literą nie mieści w sobie
postrzegania głuchoty jako niepełnosprawności.
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Jak mówią Głusi?
Głusi lub słabosłyszący mogą się porozumiewać na wiele sposobów:
• Mogą migać, czyli używają języka migowego.
• Mogą pisać, czyli używać języka pisanego (tradycyjnego pisania za pomocą kartki i długopisu lub też używając najnowszych technologii (raczej wśród pokolenia osób młodych
i w średnim wieku: smsów, e-maili, programów społecznościowych itp.).
• Mogą mówić (wielu Głuchych i słabosłyszących mówi, choć mowa może być zniekształcona
pod względem artykulacyjnym).

Jak się mogę komunikować z Głuchym pracownikiem?
Pracodawca przy odrobinie dobrej woli nie powinien mieć większych problemów z porozumieniem się z Głuchym pracownikiem:
• Może do niego mówić – większość Głuchych potrafi odczytywać mowę z ust. Należy jednak
pamiętać, by podczas mówienia zwracać się twarzą do rozmówcy, nie zasłaniać ust, nie chodzić po pokoju itp.
• Może się z nim porozumiewać za pomocą pisma. Należy wtedy pamiętać, by budować proste, jasne komunikaty, unikać niepotrzebnych ozdobników.
• Można komunikować się za pomocą języka migowego, co wymaga nieco wysiłku ze strony
pracodawcy, ale nie jest niemożliwe. Może się nauczyć kilku znaków języka migowego potrzebnych w codziennych sytuacjach. Warto wiedzieć też, że jest alfabet palcowy (daktylografia), za pomocą którego można migać krótkie słowa i nazwy własne.
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Czy Głusi potrafią czytać?
Tak, Głusi w większości potrafią czytać, choć czasem pisany język polski nie jest dla nich w pełni czytelny, zrozumiały. Ma to związek z tym, że język migowy ma charakter wizualno-przestrzenny i trudno go zapisać w formie graficznej. Pismo, którego uczą się dzieci, jest graficznym
zapisem mówionego języka polskiego. Czytanie z pełnym zrozumieniem w języku polskim wiąże się z bardzo dobrą znajomością tego języka, a to dla osób Głuchych jest język obcy.

UWAGA
PRACODAWCO I WSPÓŁPRACOWNIKU
OSOBY GŁUCHEJ!
Nie zakładaj, że osoba Głucha zrozumiała w pełni polecenie czy instrukcje napisane w języku
polskim. Upewnij się, że dokładnie wie, na czym polega jej zadanie – jeżeli nie jest możliwe
skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, postaraj się jak najwięcej pokazywać, na
czym polega dana czynność. Głusi są dobrymi obserwatorami, łatwo uczą się na konkretnych
przykładach.

Dlaczego mówi się, że Głusi są jak obcokrajowcy?
Bo mają swoją kulturę i swój język, który różni się w swej strukturze gramatycznej od języka
polskiego. Gramatyka języka polskiego jest o wiele trudniejsza od tej, jaką posługują się Głusi.
Język polski jest dla Głuchych językiem obcym. Inny jest szyk zdania, inaczej buduje się pytanie (np. podniesieniem lub opuszczeniem brwi). W sposobie komunikacji Głuchych ważna
rolę gra mimika twarzy, przestrzeń, kierunek. Nawet jeśli niedokładnie zrozumiemy, co chce
nam przekazać nasz głuchy rozmówca, wiele możemy wyczytać z jego mimiki, gestów.

Czy wszyscy Głusi na całym świecie
migają jednym językiem?
Każdy kraj ma swój język migowy. Język migowy nie jest językiem uniwersalnym (choć wciąż
trwają prace nad międzynarodowym językiem – GESTUNO opracowanym przez międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Federacji Głuchych. Jest to rodzaj migowego esperanto).
Kiedy Głusi z różnych krajów spotykają się na wspólnych zjazdach, debatach, najpierw ustalają, jak będą migać konkretne rzeczy (słowa), a potem przechodzą do obrad i dyskusji. Cechą
charakterystyczną wszystkich narodowych języków migowych jest wykorzystywanie w przekazie informacji kanału gestowo-wzrokowego, a nie, jak to ma miejsce w przypadku języków
dźwiękowych, kanału głosowo-słuchowego.
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Co to jest SJM?
SJM: System Językowo-Migowy – to subkod stworzony przez osoby słyszące w latach 60-tych
XX wieku. Miał ułatwić komunikację z osobami głuchymi. Jest to sztuczny twór utworzony
z połączenia elementów języka polskiego i Polskiego Języka Migowego (PJM). SJM oparty jest
na gramatyce języka polskiego (czyli na gramatyce innej niż PJM). Oznacza to, że osoba posługująca się SJM wypowiada zdanie zgodnie z szykiem gramatycznym języka polskiego, dodając
do tego znaki języka migowego. Niestety, wielu Głuchych nie rozumie tego języka.

Co to jest PJM?
PJM to Polski Język Migowy – naturalny język głuchych osób, odrębny od języka polskiego.
Posiada własną gramatykę wizualno-przestrzenną, dzięki temu PJM jest językiem wielowymiarowym. Wykorzystuje inne formy językowe dla przedstawienia rzeczywistości – rozmieszczenie w przestrzeni, wychylenia i zwroty ciała, mimikę, spojrzenie, a przede wszystkim ruch
(jego kierunek, zakres, intensywność, powtórzenie, modyfikację toru lub tempa, itp.). Bardzo
ważną rolę w PJM pełni mimika. Bez właściwej mimiki twarzy niemożliwe byłoby formułowanie zdań. Ma to znaczenie zarówno emocjonalne jak i gramatyczne. Dla ludzi słyszących PJM
często wygląda jak pantomima.
W PJM jest inny szyk zdania niż w języku polskim. Podmiot jest zawsze na początku zdania.
Czasownik najczęściej znajduje się na końcu zdania. Dopełnienia, przydawki znajdują się najczęściej w środku zdania. Taki szyk zdania ma ścisły związek ze wzrokowym kanałem odbioru
języka.
PJM został usankcjonowany jako język (Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 1 kwietnia 2012).
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Liczba osób niesprawnych z uszkodzeniami
i chorobami narządu słuchu w wieku 15 lat
i więcej w podziale na kategorie wieku i płeć (w tys.)
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Źródło: opracowanie na podstawie Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne.
GUS, Warszawa 2011.

CZĘŚĆ I, CZYLI INFORMACJE OGÓLNE

II. GŁUSI W PRACY

Czy Głusi mogą pracować?
Oczywiście! Głusi mogą i chcą pracować! Są do pracy przygotowani.
Różni ich tylko to, że nie słyszą.

Jakie są mocne strony osób Głuchych jako pracowników?
•
•
•
•
•

doskonały zmysł obserwacji,
doskonała pamięć wzrokowa i kinestetyczna,
umiejętność wyłączenia się, skupienia na zadanej rzeczy, pracy, zadaniu (ma to swój rezultat w wysokiej efektywności pracy),
duża motywacja do pracy u osób młodych,
bardzo duża sprawność w korzystaniu z programów do komunikacji społecznościowej.

Jakie są słabe strony osób Głuchych jako pracowników?
•
•
•

trudności w komunikacji werbalnej,
trudności w myśleniu abstrakcyjnym,
trudności w rozumieniu skompilowanych tekstów pisanych.
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Jakich zawodów lepiej nie proponować osobom Głuchym?
Decyzję o możliwości podjęcia pracy przez osobę Głuchą powinien podejmować lekarz medycyny pracy. Każdorazowo, indywidualnie, zgodnie z opisem stanowiska, powinien ocenić, czy
Głuchy potencjalny pracownik może wykonywać pracę. Nie wskazane są następujące zawody
i prace1:
• praca na wysokości powyżej 3 m,
• zawodowy kierowca kategorii C, D, E,
• taksówkarz,
• praca pod ruchem drogowym (np. na parkingu),
• operator dźwigu samojezdnego, suwnicy,
• praca w hałasie (zwłaszcza ultradźwięki małej częstotliwości),
• praca w zwiększonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym,
• obecność pałeczek Brucella aborus bovis (bakterie wywołujące chorobę odzwierzęcą
– brucelozę, której skutkiem może być również utrata słuchu).

Jaką pracę mogą wykonywać Głusi?
W pracy osoby z wadą słuchu sprawdzają się w różnego rodzaju zajęciach, np.: kucharza, pomocy kuchennej, pracownika produkcji, krawca odzieży lekkiej, pracownika magazynowego,
komputerowego składacza tekstów, ogrodnika terenów zieleni, malarza/tapeciarza, fotografa,
kontrolera jakości, florysty i wielu innych.
Nie są to wszystkie zawody, które wykonują głusi i niedosłyszący. Radzą sobie też w pracy jako:
pracownicy biurowi (archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie danych, itp.), kasjerzy w hipermarketach, konserwatorzy, księgowi, nauczyciele, wychowawcy (zwłaszcza w szkołach specjalnych i integracyjnych).
Głusi pracują też jako pracownicy sprzątający, aczkolwiek niechętnie podejmują taką pracę,
ponieważ często wynika ona z niesłusznego braku wiary pracodawcy w umiejętność dobrego
wykonywania przez Głuchego jego wyuczonego zawodu.

1 Dziennik Ustaw z dnia 25 czerwca 1996 r. nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami.
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CZĘŚĆ I, CZYLI INFORMACJE OGÓLNE

III. WSPÓŁPRACA – DROGA DO ZATRUDNIENIA
GŁUCHEGO PRACOWNIKA
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Jakie instytucje powinny ze sobą współpracować
i jakie są zadania dla tych instytucji?
•
•

•
•

Polski Związek Głuchych – zapewniać tłumaczy, którzy będą dostępni dla wszystkich Głuchych bez względu na członkostwo w PZG,
Urząd Pracy – zapewniać wsparcie doradcy zawodowego, pomoc w napisaniu CV i listu
motywacyjnego, zbadanie kompetencji, skierowanie na szkolenia, kursy zawodowe, pomoc
w znalezieniu oferty pracy,
Sejmik Osób Niepełnosprawnych – trenerzy pracy, specjaliści od prawa i finansów związanych z zatrudnianiem ON,
Fundacje prowadzące projekty wsparcia zawodowego ON – rekrutacja uczestników, kontakt z pracodawcami, promocja inicjatywy w środowisku ON oraz pracodawców.

Osoby z niepełnosprawnością
słuchową
według wykształcenia

29,4%
32,5%
bez wykszałcenia
podstawowe niepełne,
podstawowe,
gimnazjalne

wykszałcenie
średnie,
policealne
i wyższe

38%

wykształcenie
zasadnicze zawodowe

Źródło: opracowanie na podstawie: Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.

Gdzie szukać wsparcia?
Kto może pomóc w skutecznym zatrudnianiu?
Jest wiele instytucji i organizacji, które zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym,
m. in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (www.wson.wroc.pl) – trenerzy pracy,
Powiatowy Urząd Pracy (www.pup-wroclaw.pl),
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (www.popon.pl),
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (www.obpon.org),
Polski Związek Głuchych (www.pzg.org.pl),
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.prfon.org.pl),
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl),
Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (www.ffrs.org.pl),
Fundacja Eudajmonia (www.eudajmonia.pl),
Fundacja Aktywizacja (www.aktywizacja.org.pl),
Fundacja Grejpfrut (www.fundacjagrejpfrut.cba.pl),
Karta Różnorodności (www.kartaroznorodnosci.pl),
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Firmy zajmujące się tłumaczeniami on-line (wideotlumacz.pl lub migam.org),
Animatorzy Pracy Osób Niesłyszących.
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CZĘŚĆ I, CZYLI INFORMACJE OGÓLNE

IV. SPRAWA ZATRUDNIENIA
I PRACY WIDZIANA OCZAMI GŁUCHEGO

„Sprawa zatrudnienia Głuchych nie jest taka łatwa, jak nam się wydaje. Na początek chcę powiedzieć, że jestem osobą Głuchą, dorastałam w rodzinie Głuchej. Gdy dorastałam, widziałam,
co się działo, jak mój ojciec chciał zmienić pracę – zawsze mój dziadek pomagał załatwić takie
sprawy. Ojciec sam nie chciał, żeby nie „wystraszyć” pracodawców.
Jak wyglądało szukanie pracy w latach 1970–1998? Sposób był jeden jedyny – za pomocą gazety.
Dziadek umawiał mojego ojca na spotkanie z pracodawcą. A potem szedł z nim na rozmowę
o pracę, jako tłumacz syna.
Ja już żyję w innym świecie, gdzie technologia poszła do przodu – mamy erę cyfryzacji. Myślę,
że stąd jest ta moja „inność” względem pokolenia moich rodziców. Ja wolałam sama wszystko
załatwić, nie potrzebowałam tłumacza. Szukałam różnych firm za pośrednictwem Internetu
i wysłałam do nich CV. Jak dostałam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to uprzedziłam
pracodawcę, że ja jestem osobą niesłyszącą i że możemy pisać na kartce, ewentualnie odczytuję
mowę z ruchu warg. Gdy przyszłam na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, pracodawca pokazał
mi stanowisko pracy i pozwolił mi spróbować pracować przez godzinę. Po godzinie mojej pracy, szef stwierdził, że sobie poradzę. Kontakt z pracodawcą był głównie e-mailowy, zespół był
młody i nie czułam tam „inna”.
Drugą pracę też znalazłam przez Internet. To była praca biurowa – w programie CDN Optima.
Pracodawca miał obawę przed zatrudnieniem mnie – nie wiedział czy sobie poradzę. Wysłał
mnie więc na szkolenie z programu. Jak wróciłam ze szkolenia, to pod okiem pracodawcy pracowałam jeden dzień, po czym szef upewnił się, że będzie dobrze.
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Trzecia praca, jaką znalazłam to Animator Pracy w projekcie „Spróbujmy się zrozumieć”. Wzięłam udział w tym projekcie, ponieważ uważam, że projekt daje Głuchym szansę na zatrudnienie – mogą tu liczyć na pomoc w poszukiwaniu pracy, mogą liczyć na tłumacza. To jedyna droga
do „otworzenia” wejścia do świata słyszących, bo pomaga przezwyciężyć trudności w porozumieniu się głuchego pracownika i słyszącego pracodawcy. W gronie moich znajomych znalazłam wielu Głuchych, którzy chcą pracować. Tworzę ich profil zawodowy, spisuję ich oczekiwania, kompetencje, doświadczenie. To nie jest łatwe – oni najczęściej proszą o 1-szą zmianę
(ewentualnie 1-2 zmiana), co nie ułatwia nam szukania dla nich pracy, gdyż chcą pracować na
stanowisku typu: magazynier, pakowacz, linia produkcyjna (a tam najczęściej są 3 zmiany lub
system 4 brygadowy). Nie zawsze się udaje przezwyciężyć trudności – np. na stanowisko magazyniera najczęściej wymagane są uprawnienia na wózek widłowy, jeden z naszych kandydatów
je posiada, ale nie może podjąć tej pracy, ponieważ przepisy BHP na to nie pozwalają.
„Chciałabym przytoczyć kilka przykładów moich kandydatów, którzy podjęli pracę dzięki naszej wspólnej pracy animatorów przy projekcie „Spróbujmy się zrozumieć”:
Paweł: pracuje w KFC jako magazynier – odbiera dostawy, sprawdza ich poprawność, układa
w magazynie; również pomaga w kuchni na serwisie. Jest z pracy zadowolony i też z zespołu,
w którym pracuje. Koledzy dobrze go przyjęli. Paweł czuje się tam dobrze, a pracownicy zaczęli
się uczyć języka migowego. Ponadto Paweł ma swoje miejsce na tablicy, gdzie może pisać różne
krótkie komunikaty, kiedy on lub ktoś z zespołu ma jakieś pytania. Głusi przecież mogą pracować i mogą się dogadać.
Iwona: pracuje w McDonald jako pomoc w kuchni. Powiedziała, że ta praca daje jej możliwość
rozwoju kompetencji i że to będzie fajny punkt w CV.
Grzegorz: pracuje jako monter złączek elektrycznych. Jest z pracy zadowolony i co najważniejsze – cieszy się, że rozmowy rekrutacyjne i szkolenia BHP były tłumaczone na PJM (Polski
Język Migowy). To szansa dla Głuchych, że mogą prosić o pomoc przy naszym projekcie ”Spróbujmy się zrozumieć” w znalezieniu pracy w możliwość rozwoju kompetencji.
Beata: pracuje na stanowisku monter złączek elektrycznych. Bardzo chciała mieć inne stanowisko pracy niż sprzątanie. Ta praca nie jest łatwa, bo jest na akord. Ma świadomość, że jej ręce
muszą nabierać doświadczenia i za jakiś czas będzie jej łatwiej i szybciej montować. Wie, że
początki są zawsze trudne, trzeba przełamywać trudności na początku, a będzie dobrze. Mówi,

że fajnie jest mieć pracę i mieć wypłatę. Te przykłady podałam pozytywne, ale i też były negatywne:
Jola: chciała pracować jako sprzątaczka. Znaleźliśmy dla niej pracę, ale była niezadowolona,
mówiła, że praca jest za ciężka. Chciała odejść. Pracodawca bardzo się obawiał, że Jola odejdzie
i on zostanie bez pracownika, a ze względu na sezon urlopowy miał mało pracowników. Animatorzy pomogli w porozumieniu się obu stron. Po kilku dniach Jola przekonała się, że praca
nie jest taka zła i jest fajny zespół. Zaczęła się z nimi dogadywać i jest dobrze, pracuje dalej.
Pracodawca chce, by została na stałe.
Reasumując, głusi są chętni i mogą pracować, chcą zdobywać nowe kompetencje. Trzeba jednak pamiętać, że tłumacz jest naprawdę bardzo potrzebny przy rozmowie kwalifikacyjnej,
pierwszego dnia w pracy i przy szkoleniach – to duża pomoc dla Głuchych. Najważniejsza jest
świadomość Głuchych i ich chęć podjęcia zatrudnienia. Z małą pomocą, będą bardzo dobrymi
pracownikami.”
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CZĘŚĆ II, CZYLI CO PRACODAWCA WIEDZIEĆ POWINIEN

V. ZATRUDNIAĆ CZY NIE ZATRUDNIAĆ GŁUCHYCH?

Czego może obawiać się pracodawca?
Obawy związane z komunikacją
– w jaki sposób się porozumieć?
•
•
•
•
•

jak wyjaśnić stanowisko pracy, zakres obowiązków, poleceń, instrukcji, itp.?
jak rozwiązać sprawę bezpieczeństwa – np. zorganizować sposób oznajmiania niebezpieczeństwa, sytuacji ewakuacji?
czy pozostali pracownicy zaakceptują Głuchego, może nie będą wiedzieli jak z nim rozmawiać, jak przekazać zadania, obowiązki czy bieżące potrzeby?
jak wyjaśnić zmianę stanowiska pracy lub warunków zatrudnienia czy zakresu/rodzaju
obowiązków?
jak się upewnić, że pracownik zrozumiał swoje obowiązki (czy choć trochę mówi/słyszy)?

Obawy o kompetencje
– czyli czy Głuchy będzie dobrym pracownikiem
•
•
•
•

czy pracownik na pewno umie wykonywać dane obowiązki?
czy pracownik sobie poradzi?
co zrobić, jak zadanie okaże się za ciężkie, za trudne dla niego lub jeśli będzie to nieefektywny pracownik (będzie popełniał błędy)?
obawa przed zatrudnieniem ze względu na złą opinię Głuchych pracowników lub wcześniejsze zatrudnienie Głuchego i rozczarowanie.
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Obawy o zakres praw i obowiązków pracodawcy
wynikających z zatrudnienia osoby Głuchej
– czyli jak przyjdzie kontrola
•

•

•

•

•

obawa przed Państwową Inspekcją Pracy i kontrolą – brak jasnych i łatwo dostępnych informacji, nt. przepisów BHP oraz tego, jak należy przygotować zakład pracy i stanowisko do
przyjęcia Głuchego pracownika, żeby nie dostać mandatu w trakcie kontroli,
obawa przed obowiązkami pracodawcy (co pracodawca musi wiedzieć, jakie ma obowiązki,
co musi pracownikowi zapewnić, czego pracownik może ode mnie żądać w związku z jego
niepełnosprawnością),
obawa przed częstymi zwolnieniami i absencjami: z powodu choroby, ale także z powodu
możliwości korzystania przez Głuchych z dodatkowego urlopu (10 dni do podstawowego
wymiaru urlopowego) oraz z możliwości płatnego zwolnienia z pracy przeznaczonego na
turnusy rehabilitacyjne, zabiegi lecznicze itp. (które nie mogą być wykonane w godzinach
pracy) – to w sumie 21 dni dodatkowej absencji pracownika,
obawa przed brakiem wsparcia – zatrudnienie osoby Głuchej to sprawa wymagająca więcej
uwagi od pracodawcy. Może się zdarzyć, że pomimo starań i tak pojawi się jakiś problem –
kto będzie mógł pomóc, służyć konsultacjami, znajomością problemu i jego rozwiązań?
obawa przed dodatkowymi formalnościami.

Kto musi płacić obowiązkową składkę na PFRON?
Składkę musi płacić podmiot gospodarczy, który zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu
na pełne etaty. Osoby niepełnosprawne mają stanowić 6% całej załogi. Jeśli firma nie osiąga
tych 6%, płaci składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jaka to
kwota? Za taki etat (na którym powinna pracować osoba niepełnosprawna) płaci się niemal połowę przeciętnego wynagrodzenia (dokładnie 40,65%). Czyli jeśli brakuje w firmie jednej osoby
do osiągnięcia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ON), firma
płaci ok. 1550 zł za osobę miesięcznie. Im więcej firma zatrudnia pracowników, wśród których
nie ma osób niepełnosprawnych, tym większe są te składki (wielokrotność 1550 zł miesięcznie).
Kwota składek jest obciążeniem dla pracodawcy, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Czy można obniżyć wskaźnik 6%?
Istnieje możliwość obniżenia wskaźnika 6-procentowego. Może on wynosić mniej niż 6% pod
warunkiem, że zatrudniamy osoby niepełnosprawne:
• o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz (warunek łączny),
• ze schorzeniem szczególnie utrudniającym pracę (jest ich w sumie 11, w tym nr 5 to głuchota).

W jaki sposób następuje obniżenie 6%?
Jeśli zatrudni się pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności i schorzeniem szczególnie utrudniającym pracę, jego etat liczy się potrójnie (mnożymy jego etat x3). Jeśli zatrudnia się
pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i schorzeniem szczególnie utrudniającym pracę, jego etat liczy się podwójnie (mnożymy jego etat ×2).

UWAGA PRACODAWCO!
Głuchota jest zaliczana do schorzeń szczególnie utrudniających pracę, a większość Głuchych
posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zatem etat Głuchego pracownika można
policzyć podwójnie.

O czym należy pamiętać?
•
•
•

przez etat rozumie się tu zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
przy ustalaniu liczby pracowników w firmie wlicza się jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę,
przy ustaleniu stanu zatrudnienia uwzględnia się urlopy macierzyńskie oraz zwolnienia
chorobowe.
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Aktywność zawodowa
osób
z niepełnosprawnością
słuchową

30,1%
pracujący

61,1%
niepracujący
i nieposzukujący
pracy

8,8%
Źródło:
opracowanie na podstawie:
Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania
sondażowego przeprowadzonego w ramach
projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji,
potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa 2010.

poszukujący
pracy

Jakie korzyści może mieć pracodawca
z zatrudnienia osoby Głuchej?
KORZYŚCI FINANSOWE
•
•

możliwość obniżenia lub likwidacji obowiązkowej składki na PFRON
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia Głuchego pracownika.

Takie dofinansowanie jest uzyskiwane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).

Jakie warunki musi spełnić pracodawca,
aby otrzymać dofinansowanie?
•
•
•

nie zalegać z wpłatami na PFRON (dotyczy oczywiście podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do wpłat),
wykazać wzrost zatrudnienia netto (nie można zwalniać innych pracowników w celu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej),
Głuchy musi być zatrudniony na umowę o pracę i zostać wykazany w ewidencji osób niepełnosprawnych prowadzonym przez PFRON.
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Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowaniu podlegają koszty wynagrodzenia, czyli:
• wynagrodzenie brutto,
• finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych.

Czego dofinansowanie nie obejmuje:
•
•
•

zasiłków, w tym zasiłku chorobowego,
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
dodatków mieszkaniowych, odpraw, zapomóg.

Jaka jest wysokość takiego dofinansowania?
Maksymalnie można uzyskać do 90% kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Dokładna wysokość dofinansowania jest uzależniona od dwóch rzeczy:
•

•

od stopnia niepełnosprawności:
• lekki: 450 zł,
• umiarkowany: 1125 zł,
• znaczny: 1800 zł/miesięcznie/na osobę;
od schorzenia szczególnego: do wyżej wymienionych kwot dodajemy 600 zł, jeśli pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz ma jedno ze schorzeń szczególnych (tzw.
UPEN: upośledzenie umysłowe i ogólne zaburzenia rozwojowe, choroba psychiczna, epilepsja, lub jest niewidzący. Jest ich pięć, nie należy mylić z 11 schorzeniami szczególnie utrudniającymi pracę).

UWAGA PRACODAWCO!
Pamiętaj, że Głusi nie posiadają schorzenia szczególnego, a jednocześnie najczęściej posiadają
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatem dofinansowanie do wynagrodzenia Głuchego pracownika będzie maksymalnie wynosiło 1125 zł (ale ta kwota może stanowić maksymalnie 90% całkowitych kosztów płacy pracownika).

Czy są możliwości uzyskania refundacji
wyposażenia stanowiska pracy Głuchego pracownika?
Najczęściej żadne specjalistyczne wyposażenia miejsca pracy nie są konieczne dla Głuchego
pracownika. Ponadto droga uzyskania tej refundacji jest nieco inna niż uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia (aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia, wystarczy zarejestrować się na platformie prowadzonej przez PFRON – co miesiąc na konto firmy trafi wyliczona kwota dofinansowania).
W przypadku refundacji wyposażenia należy najpierw podpisać umowę ze starostą, następnie
ponieść koszty wyposażenia stanowiska pracy, utrzymać stanowisko pracy przez okres 36 miesięcy (w przypadku zwolnienia pracownika, pracodawca ma 3 miesiące, aby zatrudnić na jego
miejsce innego niepełnosprawnego). Następnie należy złożyć wniosek o refundację – spełnienie warunków refundacji nie oznacza automatycznie jej otrzymania.

O czym należy pamiętać?
•
•
•
•

maksymalna pomoc wynosi do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu urządzeń, które stanowią wyposażanie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej,
zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy,
pomoc ta jest przyznawana jako pomoc de minimis.
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KORZYŚCI POZAFINANSOWE
Zatrudniając Głuchego pracownika firma uzyskuje również bardzo ważne korzyści pozafinansowe. We współczesnej gospodarce czynniki pozaekonomiczne (tzw. miękkie) odgrywają coraz
ważniejszą rolę w osiąganiu sukcesu rynkowego firmy.

Jakie to są korzyści pozafinansowe?
•

Pozytywny wizerunek pracodawcy i działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility). Jest to koncepcja prowadzenia biznesu, która zakłada, że firma zna swój wpływ na otoczenie. Negatywny wpływ stara się zminimalizować, a pozytywny zmaksymalizować. Pracownicy to kluczowi interesariusze każdej
firmy. Poprzez zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z całą pewnością firma zwiększa swój
pozytywny wpływ, ponieważ praca to możliwość stabilizacji finansowej, możliwość prowadzenia samodzielnego i niezależnego życia – to działanie, które w przypadku osób niepełnosprawnych jest przejawem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
Pozytywnym wpływem jest także zapoznanie innych pracowników z Kulturą Głuchych,
zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej.

•

Działania z zakresu zarządzania różnorodnością (z ang. Diversity Management). Zatrudnienie osoby Głuchej wiąże się ze zwiększeniem różnorodności w miejscu pracy. Przede
wszystkim jest to związane z wymianą kulturową, zapoznaniem z nową kulturą, mało znaną w świecie słyszących. Jest to także zetknięcie z językiem obcym, jakim jest Polski Język
Migowy.

•

Pozyskanie zmotywowanego i kompetentnego pracownika. Głusi posiadają bardzo konkretne kompetencje jako pracownicy i ich odpowiednie wykorzystanie jest w stanie nam
zapewnić zwiększenie efektywności w miejscu pracy – są to osoby bardzo spostrzegawcze,
szybko uczące się wykonywania danej czynności, potrafią bardzo długo skupiać swoją uwagę na tej samej czynności, wykonując ją z dużą starannością i dokładnością. Mają zwykle
bardzo rozwinięte zdolności manualne. Dzięki tym cechom mogą mieć powierzone obowiązki, które innym pracownikom mogą sprawiać większą trudność, a także osiągać w tych
obowiązkach wyższą efektywność od innych pracowników (np. jeśli chodzi o ilość wykonanych sztuk danego produktu w ciągu dnia pracy).
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O czym pracodawca powinien pamiętać?
Należy pamiętać, że Głuchemu pracownikowi przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze (jak każdej osobie niepełnosprawnej). Są to:
• dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego (doliczanego do podstawowego wymiaru urlopowego),
• prawo do zwolnienia z pracy do 21 dni na odbycie turnusu rehabilitacyjnego, zabiegów leczniczych, badań specjalistycznych, o ile nie mogą być wykonane w czasie pracy. Te dni nie
mogą być wykorzystane na nic innego (nie może być to wykorzystane jako urlop wypoczynkowy) i nie łączą się z 10 dniami urlopu wypoczynkowego,
• prawo do skróconego czasu pracy: 7 godzin dziennie/35 godzin tygodniowo (od 10 lipca
2014r. niepełnosprawny pracownik nie jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia
od lekarza medycyny pracy o celowości z skrócenia czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie.
Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi jak za 8 godzin
pracy),
• dodatkowa 15 – minutowa przerwa w pracy,
• zakaz pracy w porze nocnej (chyba, że jest zatrudniony przy pilnowaniu) i godzinach nadliczbowych (chyba, że na wniosek pracownika, lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę),
• racjonalne usprawnienia: pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia koniecznych
w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy
potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby – jeżeli pozwalają na to jego
własne możliwości organizacyjne i finansowe, jak również kiedy koszty przeprowadzenia
takich zmian lub dostosowań są w wystarczającym stopniu refundowane ze środków publicznych.

Jak przystosować stanowisko pracy osoby Głuchej?
Ze względu na specyfikę poszukiwanych przez Głuchych zawodów, bardzo często przygotowanie stanowiska pracy dla osoby niesłyszącej nie wymaga wielu znacznych zmian. Do większości stanowisk nie potrzeba specjalnych narzędzi czy urządzeń dla Głuchych.
Należy zadbać o takie rzeczy jak:
• Każdy sygnał dźwiękowy wspomóc sygnałem wizualnym/świetlnym. Mają one być czytelne dla Głuchego.
• Dla ułatwienia komunikacji przeznaczyć miejsce do pisania krótkich, prostych komunikatów (np. tablica suchościeralna/komunikatory/kartki na podorędziu, itp. w zależności od
potrzeb i możliwości).
• Dobrze ustalić w zespole osobę, która w razie ewakuacji będzie wiedziała, że ma poinformować i zabrać ze sobą Głuchego kolegę.

WARTO PAMIĘTAĆ!
Należy przygotować zespół na przyjęcie Głuchego pracownika: poinformować pracowników,
w jaki sposób komunikować się z nową osobą, ustalić wspólnie zasady postępowania np. właśnie przy ewakuacji, czy w innych sytuacjach.
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Kiedy potrzebny może być tłumacz języka migowego?
Przy omawianiu ważnych kwestii, takich jak zwieranie umowy czy szkolenie BHP, może być
potrzebna pomoc tłumacza języka migowego. Rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony jest w każdym urzędzie wojewódzkim2 (wielu tłumaczy to pracownicy Polskiego Związku
Głuchych).
Ustawa o języku migowym nakłada na urzędy, służby ratowniczo-interwencyjne, publiczne
jednostki ochrony zdrowia zapewnienie tłumacza języka migowego. Instytucje publiczne różnie rozwiązują tę kwestię. Niektóre wysyłają swojego pracownika (czasem kilku pracowników)
na kurs języka migowego, ale najczęściej znajomość języka kończy się w krótkim czasie po
zdaniu egzaminu przez oddelegowaną osobę. Inne jednostki na czas wizyty w urzędzie osoby
Głuchej zatrudniają tłumacza języka migowego. Niestety ustawa o języku migowym daje urzędom trzy dni na znalezienie tłumacza. Bardzo często te trzy dni to za długo.
Gdy potrzebny jest szybki kontakt z tłumaczem, można skontaktować się z tłumaczem online
(np. www.toktutok.pl, www.migam.org) Warto też wprowadzić do firmy rozwiązanie, które proponuje Polski Związek Głuchych: wideotłumacz (http://wideotlumacz.pl/).

2 Na mocy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Dz. U. z 2011
r., Nr 209, poz. 1243 oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. Dz. U. z 2012 r.
poz. 652).
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CZĘŚĆ II, CZYLI CO PRACODAWCA WIEDZIEĆ POWINIEN

VI. ANIMATORZY PRACY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Kim są animatorzy?
•

•

To osoby wspierające proces wzajemnego poszukiwania się pracownika i pracodawcy. Pracują w zespole składającym się z osób głuchych i słyszących, dzięki czemu zapewniają porozumienie obu stron. Są wyspecjalizowani we wspieraniu procesu zatrudnienia Głuchych:
doskonale znają specyfikę zatrudniania Osób Niesłyszących.
Wiedzą jakie są typowe problemy w tym zakresie i w jaki sposób je rozwiązywać. Są ekspertami od dostosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości Głuchego pracownika, tak
aby zapewnić maksymalne korzyści zarówno dla pracownika (np. komfort pracy), jak i dla
pracodawcy (efektywność, kompetencja pracownika).

Co robią Głusi animatorzy?
Głusi animatorzy pozyskują kandydatów do pracy, motywują ich do podjęcia zatrudnienia,
są z nimi w stałym kontakcie, zbierają ich preferencje dotyczące zatrudnienia (poszukiwane
stanowisko pracy, czas pracy, itp.), badają ich motywację i predyspozycje oraz wyszukują odpowiednie oferty pracy.

Co robią słyszący animatorzy?
Słyszący animatorzy zajmują się sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych, kontaktem
z pracodawcami, wsparciem ich w zakresie prowadzenia preselekcji kandydatów, dostosowania miejsca pracy, służą informacjami na temat praw i obowiązków pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika, pomagają w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych oraz
we wdrażaniu nowego pracownika w obowiązki i w relacje z zespołem.
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Dzięki takiemu podziałowi obowiązków i zadań realizowane jest pełne i profesjonalne wsparcie zarówno dla Głuchych pracowników, zapewniając im możliwość podjęcia dobrej, dopasowanej do ich kwalifikacji pracy, jak i dla pracodawców, którzy pozyskują efektywnego i kompetentnego pracownika.

Jakie są etapy skutecznego zatrudnienia?
Współpraca z Animatorami Pracy Osób Niesłyszących dla pracodawców wygląda następująco:
1. Kontakt z pracodawcą – rozpoznanie potrzeb pracodawcy:
• Animator szuka oferty pracy i kontaktuje się telefonicznie z pytaniem, czy na
danym stanowisku może pracować osoba Głucha lub pracodawca zgłasza się do
Animatorów, bo dostał kontakt od innego pracodawcy,
• Spotkanie, rozmowa – opis stanowiska, na które pracodawca poszukuje pracownika, omówienie jego potrzeb i oczekiwań, wsparcia, jakiego potrzebuje, omówienie działań i możliwości Animatorów, zapoznanie pracodawcy z jego prawami
i obowiązkami, w tym również z aspektami prawnymi i finansowymi zatrudniania Osoby Niesłyszącej,
• Rekomendacje w sprawie dostosowania stanowiska pracy, jeśli dane stanowisko
tego wymaga,
• Zapoznanie z Kulturą Głuchych, specyfiką środowiska, potencjalnych problemów
w miejscu pracy i sposobów ich rozwiązania.
2. Preselekcja kandydatów, dobór odpowiednich osób zgodnie z wymaganiami na dane stanowisko. Animatorzy znają kandydatów osobiście, są w stanie dopasować kandydata nie tylko
pod względem kwalifikacji (mocnych i słabych stron), ale także osobowości i charakteru (np.
motywacja, cierpliwość, otwartość, itp.).
3. Przedstawienie kandydatów pracodawcy, pomoc w tłumaczeniu rozmowy rekrutacyjnej,
szkolenia BHP, podpisanie umowy, pomoc w negocjowaniu warunków zatrudnienia.
4. Pomoc w zakresie dostosowania stanowiska pracy.
5. Wdrażanie nowego pracownika: przeszkolenie personelu (w miarę potrzeb), pomoc w tłumaczeniu obowiązków na danym stanowisku, czuwanie nad procesem wdrażania, bieżące
wsparcie w miarę potrzeb pracownika lub pracodawcy.

Jak wygląda zatrudnianie z punktu widzenia
kandydata do pracy?
1. Pierwsza wizyta kandydata do pracy: poprawa lub stworzenie od podstaw
	CV i/lub listu motywacyjnego.
2. Rejestracja na portalu www.pracagluchych.pl.
3. Poznanie preferencji zatrudnienia.
4. Poszukiwanie interesujących ofert pracy.
5. Telefoniczny kontakt z pracodawcą.
6. Przesłanie aplikacji na daną ofertę za zgodą kandydata lub przesłanie oferty
bezpośrednio do kandydata, aby sam aplikował.
7. Po upływie kilku dni – kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia stanu
procesu rekrutacyjnego.
8. Pierwsza wizyta u pracodawcy – rozmowa kwalifikacyjna w asyście animatora
i/lub tłumacza.
9. Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza osobowego i innych dokumentów.
10. Wizyta u lekarza medycyny pracy (w razie potrzeby w asyście animatora/tłumacza).
11. Szkolenie BHP (w razie potrzeby w asyście animatora/tłumacza).
12. Podpisanie umowy – tu bardzo ważna jest obecność animatora/tłumacza.
13. Pierwsze dni w pracy – kandydat lub pracodawca może wyrazić chęć obecności
animatora/tłumacza.
14. Utrzymywanie kontaktu z kandydatem i pracodawcą przez pewien okres
po zatrudnieniu i monitorowanie procesu wdrażania nowego pracownika.
W zależności od sytuacji potrzebne mogą być:
• pomoc w odpowiedzi na maile od pracodawców,
• uczestnictwo w zorganizowaniu dnia próbnego w zakładzie pracy.
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CZĘŚĆ II, CZYLI CO PRACODAWCA WIEDZIEĆ POWINIEN

VII. DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTU, CZYLI RÓŻNICE MIĘDZY
ŚWIATEM SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH,
O KTÓRYCH POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA

Czego należy się spodziewać,
ale nie należy się bać lub uprzedzać?
Rozmowa rekrutacyjna może być nieco specyficzna:
• Głusi kandydaci mają w zwyczaju najpierw pytać o zarobki,
• często chcą pracować tylko na 1-szą zmianę,
• ważna jest odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania – im bliżej tym lepiej.
Nie należy się tego obawiać, można o tym spokojnie porozmawiać, tłumacząc kandydatowi,
dlaczego coś jest lub nie jest możliwe (np. praca na 1 zmianę lub zapewnienie dojazdu pracowniczego). Nie trzeba się na wszystko zgadzać – można negocjować warunki, jak z każdym
innym kandydatem.

TO WAŻNE!
•

•

•

Podczas rozmowy rekrutacyjnej, jeśli korzysta się z pomocy tłumacza języka migowego,
warto starać się zwracać bezpośrednio do kandydata, zadając mu pytania, nie do tłumacza
(typu „proszę go zapytać”).
Warto pamiętać, by mówić nieco wolniej i wyraźniej, ale bez sztucznego spowalniania mowy
(jeśli kandydat jest słabo słyszący lub umie czytać z ruchu warg, będzie to dla niego ułatwieniem).
Należy także się spodziewać, że Głuchy będzie patrzył na tłumacza, nie na swego rozmówcę
– co nie jest oznaką lekceważenia, a jedynie skierowania uwagi na przekaz od tłumacza.
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•

•

•

•

•

•

•

Niektórzy Głusi są bardzo otwarci i w rozmowie z osobą słyszącą starają się mówić. Ponieważ nie słyszą swojej wymowy, często artykułują głoski niewyraźnie – nie należy się denerwować czy też okazywać zniecierpliwienia, należy raczej docenić, że starają się komunikować w obcym dla siebie języku. Po dłużej chwili można już przyzwyczaić się do innej mowy
i wiele zrozumieć. Są jednak i tacy Głusi, którzy nie chcą i nie próbują mówić. Należy to
uszanować i wypracować metody np. porozumiewania się na piśmie, prostymi zdaniami.
Warto pamiętać, że Głuchy nie będzie pisał perfekcyjnie w języku polskim – może to być
również widoczne w jego CV, nie odrzucajmy od razu CV zwierającego kilka błędów językowych.
Głusi pracownicy z reguły przywiązują wagę do swoich dodatkowych praw wynikających
z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Nawet jeśli pracodawca, zatrudniając Głuchego, zrezygnuje np. z dofinansowań ze środków PFRON, nie należy oczekiwać, że Głuchy
pracownik zrezygnuje z dodatkowego urlopu.
Głusi podejmują się różnej pracy, jednak wyjątkowo źle traktują odsyłanie ich do czynności
porządkowych, sprzątania – uważają, że wynika to z krzywdzącego i nieprawdziwego stereotypu, że Głuchy z żadną inną czynnością sobie nie poradzi.
Różnica pokoleń w przypadku osób niesłyszących jest bardzo wyraźna – podczas gdy młodzi Głusi bardzo dobrze radzą sobie z najnowszymi technologiami (np. używają specjalnych
aplikacji do video-rozmów przez telefon), starsze osoby nie używają komputera wcale lub
prawie wcale (kontakt mailowy jest zatem niemożliwy, można wówczas poprosić o kontakt
do kogoś z rodziny czy bliskiej osoby).
Należy pamiętać, że zawsze jest możliwość zatrudnienia kandydata na okres próbny, by
sprawdzić czy sobie poradzi. Niekorzystna opinia czy wcześniejsze rozczarowanie też nie
powinno być przeszkodą, aby dać szansę na zatrudnienie innego Głuchego – warto nie zrażać się za wcześnie, a okres próbny w pracy jest korzystnym i uczciwym rozwiązaniem dla
obu stron.
W każdej komunikacji między obcojęzycznymi osobami zdarzą się nieporozumienia –
w przypadku Głuchych pracowników ma to takie znaczenie, że jeśli coś się zmienia w ich
zakresie obowiązków, należy się upewnić czy rozumieją dlaczego tak się dzieje, z czego to
wynika. Jeśli tego zrozumienia nie ma, mogą to odebrać za przejaw dyskryminacji („mam
więcej obowiązków niż inni”). Komunikacja i wzajemne zrozumienie jest bardzo ważnym
aspektem przy zatrudnieniu Głuchego pracownika.
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Modele niepełnosprawności

MODEL
MEDYCZNY

MODEL
SPOŁECZNY

MODEL
FUNKCJONALNY

(BIOMEDYCZNY)

(SOCJOPOLITYCZNY)

(INTERAKCYJNY)

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Diagnoza potrzeb i modele
pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

CZĘŚĆ III, CZYLI TROCHĘ TEORII O SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

VIII. MODELE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Co to jest model niepełnosprawności?
Model niepełnosprawności to uproszczony obraz niepełnosprawności, który przedstawia najważniejsze, wybrane aspekty tego zjawiska.

Po co tworzy się modele? Jaka jest rola modelu?
Modele tworzy się po to, by móc lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Są one przydatne w odniesieniu zwłaszcza do tych zjawisk, które są złożone i skomplikowane. Niepełnosprawność
jest właśnie takim złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem, dlatego uproszczenia stosowane
w modelach pozwalają ją lepiej poznać i zrozumieć. W przeszłości podejmowano wiele prób
zbudowania modelu, który najlepiej przedstawiałby zjawisko niepełnosprawności. Obecnie
znany jest nie jeden model, ale kilka modeli. Uwzględniają one różne perspektywy i pozwalają
spojrzeć na zjawisko niepełnosprawności z różnych stron, opisać je i scharakteryzować.

Jakie są modele niepełnosprawności?
Wyróżnia się trzy podstawowe modele niepełnosprawności. Każdy z modeli powstał w innym
okresie i uwzględnia inny sposób rozumienia niepełnosprawności, proponuje stosowanie innych form i środków pomocy dla osób z niepełnosprawnością oraz inne drogi dojścia do sprawności.

Co charakteryzuje medyczny model niepełnosprawności? 3
•

To jeden z najstarszych modeli, nazywany również modelem biomedycznym lub modelem indywidualnym. Zjawisko niepełnosprawności ujmowane jest w nim w kategoriach
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medycznych. Inne aspekty np. aspekty społeczne nie są brane pod uwagę. Kluczową rolę
odgrywają dwie medyczne kategorie: choroba i deficyt.
• W modelu tym niepełnosprawność postrzegana jest jako indywidualny fizyczny, psychiczny lub umysłowy deficyt jednostki. Z tego deficytu, czy też braku, wynikają pewne ograniczenia i konsekwencje społeczne.
• Niepełnosprawność jest stanem w pewnym sensie podobnym do choroby, który wywołują
czynniki genetyczne oraz czynniki takie jak urazy i uszkodzenia mechaniczne. Ten stan
może się zmienić dzięki medycynie.
•	Lekarze, stosując odpowiednie leki i rehabilitację, dążą do zmiany stanu osoby z niepełnosprawnością i przywrócenia jej zdrowia. Jeśli całkowity powrót do zdrowia nie jest możliwy,
celem ich działania jest polepszenie sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz podniesienie jej komfortu życia.

MEDYCZNY MODEL NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ZALETY

WADY

– sukces medycyny w poprawianiu zdrowia
oraz jakości życia osób z niepełnosprawnością
– zagwarantowanie opieki medycznej i rehabilitacji osobom z niepełnosprawnością
– obiektywne spojrzenie na zjawisko niepełnosprawności

– postrzeganie zjawiska niepełnosprawności
tylko od strony medycznej
– jednostronne podejście do zjawiska niepełnosprawności, skupienie się na środkach
i sposobach wyleczenia, zmniejszenia skutków
uszkodzenia, urazu lub choroby
– orientacja na deficyty, przedstawianie osób
z niepełnosprawnością jako gorszych, niemogących wykonywać wszystkich zadań i pełnić
wszystkich funkcji, pogłębianie uprzedzeń
– brak dyskusji społecznej i upowszechniania
wiedzy o osobach z niepełnosprawnością

3 Por. Schweizerische Eidgenossenschaft,
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/05163/index.html?lang=de [data dostępu: 1.07.2014] oraz A.I. Brzezińska, R. Kaczan,
K. Smoczyńska, Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2010.
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Co charakteryzuje społeczny model niepełnosprawności? 4
•

•

•
•

Model społeczny niepełnosprawności został opracowany w latach sześćdziesiątych XX wieku i był odpowiedzią na istniejący już wcześniej model medyczny. W modelu tym uwzględniono postulaty różnych ruchów społecznych i decyzji politycznych na rzecz niepełnosprawności. Z tego względu nazywany jest on również modelem socjopolitycznym.
U podstaw modelu leży rozróżnienie niepełnosprawności od uszkodzenia. Stan ograniczenia sprawności fizycznej lub psychicznej definiowany jest jako uszkodzenie. Natomiast niepełnosprawność to stan izolacji i wykluczenia ze społeczeństwa oraz aktywności społecznej. W tym modelu przyczyna niepełnosprawności, odmiennie niż w modelu medycznym,
nie leży po stronie osoby z niepełnosprawnością, ale po stronie społeczeństwa/innych osób,
które taką osobę odrzucają.
Społeczeństwo musi się zatem zmienić, ponieważ ponosi odpowiedzialność za osoby z niepełnosprawnością. Zmiany powinny jednak być proponowane przez te osoby.
W modelu tym dąży się do usuwania barier, walkę z uprzedzeniami i wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie istniejącego potencjału osoby z niepełnosprawnością tak, by
umożliwić jej wykonywanie zadań i pełnienie różnych funkcji. Ważnym jest samodzielność osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym oraz takie dostosowanie otoczenia
i usług, by były one dla niej dostępne.

SPOŁECZNY MODEL NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ZALETY

WADY

– usamodzielnienie się i wyjście z izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością
– usuwanie barier i walka z uprzedzeniami społecznymi wobec osób z niepełnosprawnością
– umożliwienie osobom z niepełnosprawnością
uczestniczenia w życiu codziennym przez
usuwanie barier i dostosowywanie usług

– przypisywanie społeczeństwu z góry postawy
pełnej uprzedzeń i chęci wykluczenia osób
z niepełnosprawnością z życia społecznego
– przypisanie osobom z niepełnosprawnością
roli ofiar struktur społecznych
– postulowanie konieczności dokonania zmian
wyłącznie po stronie społeczeństwa

4 Por. Ibidem.

Co charakteryzuje funkcjonalny model niepełnosprawności? 5
•

•

•

Model funkcjonalny niepełnosprawności przedstawia zjawisko niepełnosprawności
z uwzględnieniem zarówno czynników indywidualnych, jak i społecznych. W modelu tym
wskazuje się na wzajemne oddziaływanie osoby z niepełnosprawnością i społeczeństwa,
dlatego też model ten nazywany jest również modelem interakcyjnym.
Niepełnosprawność jest zjawiskiem wynikającym z wzajemnego oddziaływania czynników
osobowościowych, biologicznych oraz społecznych, Występują one w różnych wariantach
modelu niezależnie lub w zależności od siebie. Niepełnosprawność jest pewnego rodzaju
utrudnieniem, które powoduje określone ograniczenia funkcjonalne (np. słyszenia). Niepełnosprawność sama w sobie nie jest więc zjawiskiem negatywnym, postrzegana jest jako
występująca różnica.
W tym modelu osoba z niepełnosprawnością to taka, która nie może być aktywna, wydajna
i pełnić ról społecznych. By zmienić ten stan, musi ona wziąć odpowiedzialność za samą
siebie, wykorzystać dostępne możliwości leczenia oraz dostosowywania środowiska, jak
również dostępne technologie wspomagające. W procesie tym powinno jej pomóc społeczeństwo.

FUNKCJONALNY MODEL NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ZALETY

WADY

– uwzględnienie wielu czynników mających
wpływ na zjawisko niepełnosprawności
– postrzeganie osoby z niepełnosprawnością
całościowo (jej potencjału, umiejętności
i uzdolnień), a nie wyłącznie przez jej deficyty
(model medyczny), czy też roli jakiej przypisuje jej społeczeństwo (model społeczny)
– zmiana negatywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością

– duży stopień złożoności modelu, co utrudnia
jego zrozumienie, przyswojenie i szerszą
akceptację przez opinię społeczną
– ta wersja modelu, choć została uznana przez
środowisko medyczne za obiecującą, jest
trudna do upowszechnienia

5 Por. Ibidem.
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Jakie są definicje niepełnosprawności?
•

•

•

Nie istnieje jedna ogólnie przyjęta definicja niepełnosprawności. Większość ludzi rozumie
niepełnosprawność jako stan zdrowia człowieka utrudniający, ograniczający lub uniemożliwiający życie codzienne.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), definiując niepełnosprawność, również odnosi się
do stanu zdrowia człowieka. Jednak osoba z niepełnosprawnością to w tym ujęciu wyłącznie ktoś, kto nie może prowadzić aktywnego życia. Inne cechy, które powszechnie kojarzone
są z niepełnosprawnością, określane są pojęciem niesprawności lub ograniczeniami w pełnieniu ról społecznych.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepełnosprawność w sposób następujący:

Definicja niepełnosprawności
NIESPRAWNOŚĆ
– utrata sprawności, nieprawidłowość w budowie lub
funkcjonowaniu organizmu
pod względem psychologicznym, psychofizycznym
lub anatomicznym

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
– każde ograniczenie bądź
niemożność (wynikające
z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia
w sposób lub zakresie
uznawanym za typowe dla
człowieka

OGRANICZENIA
W PEŁNIENIU RÓL
SPOŁECZNYCH
– ułomność określonej osoby
wynikająca z niesprawności
lub niepełnosprawności,
ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną ralizację roli
społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie definicji Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php [data dostępu 4.07.2014].

Co to są modelowe strategie pomocy osobom
z ograniczeniami sprawności?
Dla 4,7 milionów osób niepełnosprawnych w Polsce, czyli ponad 12% całej populacji6, najważniejsze znaczenie ma stworzenie takich warunków, aby mogły one wieść aktywne życie i mieć
6 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ [data dostępu: 5.07.2014].

dostęp do wszystkiego, do czego mają dostęp pozostali członkowie społeczeństwa. Ważnym
jest przede wszystkim pomoc tym osobom, a nie oferowanie opieki. W jaki więc sposób zmienić rzeczywistość? Dla kogo przygotować pomoc? Jak pomóc osobom z niepełnosprawnością?
Dlaczego właśnie tym osobom? I po co im pomagać? Co jest celem tej pomocy? Odpowiedzi
na powyższe pytania można znaleźć w tzw. modelowych strategiach pomocy. Podobnie jak
w przypadku modeli niepełnosprawności, są one pewnymi teoretycznymi możliwościami niesienia pomocy. Pokazują, co jest możliwe, jaka forma pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności może być skuteczna. Ze względu jednak na fakt, że każda ze strategii odnosi się do innego
modelu niepełnosprawności i innego sposobu widzenia tego zjawiska, należy przyjąć, że pełną
pomoc gwarantuje jednoczesne wykorzystanie wszystkich poniższych strategii.

Modelowe strategie pomocy osobom z niepełnosprawnością

LECZENIE

ta strategia odpowiada medycznemu modelowi niepełnosprawności
i traktowaniu niepełnosprawności jako problemu medycznego: osobami
z niepełnosprawnością zajmuje się służba zdrowia i lekarze, którzy je leczą
i rehabilitują; pomoc to w tym przypadku jak najlepsza opieka medyczna,
której celem jest wyleczenie lub przywrócenie brakujących funkcji
za pomocą dostępnych środków

WŁĄCZANIE

strategia nawiązuje do społecznego modelu niepełnosprawności, zakłada
usuwanie barier fizycznych i społecznych, walkę z uprzedzeniami
i stereotypami; działaniami tymi zajmują się eksperci działającymi na
rzecz osób z niepełnosprawnością; pomoc to takie dostosowanie otoczenia,
by osoba z niepełnosprawnością miała do wszystkiego dostęp; celem jest
zagwarantowanie równości

USPRAWNIANIE

strategia niesienia pomocy odnosi się do funkcjonowania modelu
niepełnosprawności; pomoc dla osób z niepełnosprawnością przez
udostępnienie technicznych środków, dostosowanie środowisk i ofert,
promowanie i wspieranie samodzielności oraz rozwoju potencjału;
pomoc ze strony specjalistów/ekspertów; celem jest integracja

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Diagnoza potrzeb i modele
pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 60–92.
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Wykonywanie pracy zawodowej
przez osoby z niepełnosprawnością słuchową
według grup wieku

40,6%
wiek: 35–49

21%

23,4%
wiek: 16–34

wiek:
50–59/64

Źródło: opracowanie na podstawie: Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.

Co wpływa na aktywizację Głuchych oraz włączanie w rynek pracy?
Na aktywizację Głuchych na rynku pracy duży wpływ ma z jednej strony stopień świadomości
i motywacji tych osób, a z drugiej strony nastawienie oraz pomoc społeczeństwa. Ogromnie
ważne jest stworzenie możliwości aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz odpowiednich
ram działania. Działania prowadzone w poszczególnych krajach są skierowane na różne obszary. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady krajów Unii Europejskiej.

Kierunek działań prowadzonych przez kraje europejskie na rzecz
aktywizacji osób z niepełnosprawnością (wybór)
POLITYKA KRAJU
UKIERUNKOWANA
NA KOMPENSACJĘ

UKIERUNKOWANA
NA REHABILITACJĘ

UKIERUNKOWANA
NA PARTYCYPACJĘ

Grecja
Włochy
Austria
Belgia
Portugalia
Dania
Holandia

Francja

Irlandia
Hiszpania

Niemcy

Wielka Brytania

Finlandia

Szwecja

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Maschke, Behindertenpolitik in der Europäischen Union. Ein Vergleich der Lebenssituation behinderter Menschen und der nationalen Behindertenpolitik in 15 Mitgliedstaaten, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008.

Na aktywizację i zatrudnienie Głuchych na rynku pracy mają wpływ przede wszystkim:
• polityka edukacyjna i zdrowotna, polityka rynku pracy,
• istniejące przepisy prawne – czy umożliwiają one aktywizację i/lub zatrudnienie,
• uwarunkowania lokalnego/krajowego rynku pracy – czy istnieje oferta miejsc pracy, branże
i sektory, w których możliwa jest aktywizacja i zatrudnienie,
• stopień bezrobocia – czy osoby z niepełnosprawnością muszą konkurować o te same miejsca pracy z osobami bezrobotnymi, które otrzymują dodatkowe wsparcie na rynku pracy,
• dostępność miejsc pracy – czy istnieją techniczne rozwiązania pozwalające na dotarcie do
miejsca pracy i jej wykonywanie, czy nie ma barier dostępności,
• atrakcyjność miejsc pracy – czy proponowana praca jest interesująca i atrakcyjna, czy jest
wybór zgodny z np. z zainteresowaniami, potencjałem.
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Jak powinno być wyposażone miejsce pracy dla Głuchych?
Odpowiednie wyposażenie miejsca pracy umożliwia wyjście Głuchym z izolacji, pełne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez pracodawcę, sumienne i efektywne wykonywanie
obowiązków zawodowych oraz zwiększa stopień samodzielności. Samodzielność i poczucie
własnej wartości mają z kolei duże znaczenie dla motywacji. Odpowiednio umotywowany
i wierzący we własne siły pracownik (każdy pracownik, nie tylko głuchy) lepiej wykonuje swoją
pracę i jest dla każdego pracodawcy kapitałem z dużym potencjałem.
Osoby Głuche będą mogły efektywnie wykonywać swoją pracę, jeśli miejsce pracy zostanie tak
wyposażone, by gwarantowało:

Udogodnienia i wyposażenie miejsca pracy osoby głuchej
wpływające na zwiększenie efektywności pracy
•
•
•

•
•
•
•
•
•

zmniejszenie poziomu hałasu (wyciszenie sufitów, ścian, podłóg)
dobre oświetlenie (właściwy kąt padania i natężenie światła)
możliwość nawiązania i utrzymania kontaktu wzrokowego
z innymi pracownikami i klientami (np. miejsce pracy twarzą do drzwi
i innych pracowników)
sygnalizatory świetlne (np. sygnalizowanie dźwięku telefonu)
wyposażenie miejsca pracy w komputer z kamerą
dostęp do internetu i komunikatorów
telefony dla osób niesłyszących
możliwość komunikowania się w formie pisemnej
(np. tablica pozwalająca szkicować problemy i rozwiązania)
dostęp do przekazywanych ustnie informacji taki sam,
jak mają inni pracownicy w firmie/przedsiębiorstwie/instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Weber, Wann gelingt die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen
mit Hörschädigungen?, http://www.reha-verbund-sat.uni-halle.de/dokumente/Ringvorlesung%202012/
Weber.pdf [data dostępu: 6.07.2014].

Jakie działania warte są upowszechnienia w miejscu pracy (wybór)?
Dla efektywnej pracy Głuchych znaczenie ma nie tylko odpowiednie przygotowanie i wyposażenie miejsca pracy. Istotnym jest cały szereg innych działań, który pozwoli Głuchym realizować się w zawodzie na zasadach takich samych jak pozostali pracownicy. Pozwoli więc
na przełamanie barier, uprzedzeń, stereotypów oraz zmianę postawy otoczenia. W krajach
Unii Europejskiej przywiązuje się dużą wagę do włączenie (inkluzji) osób z niepełnosprawności i umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu firmy/przedsiębiorstwa/instytucji, czy też
każdego innego środowiska (np. szkoły, uczelni). Ponieważ celem jest traktowanie osób z niepełnosprawnością jako równych, prowadzone działania ukierunkowane są nie tylko na tę grupę, ale również na wszystkich innych pracowników.
Wartym upowszechnienia są z pewnością:
• szkolenia dla słyszących pracowników,
• uświadomienie potrzeb komunikacyjnych Głuchych,
• promowanie dialogu między Głuchymi i słyszącymi pracownikami,
• stworzenie Głuchym możliwości uczestniczenia w rozmowach grupowych,
• opanowanie przez innych pracowników podstaw języka migowego,
• stworzenie Głuchym możliwości przedstawienia słyszącym swoich problemów w pracy
i propozycji ich rozwiązania,
• wspólne szkolenia dla Głuchych i słyszących pracowników w miejscu pracy.

Jakie są znane przykłady dobrych rozwiązań inkluzji
Głuchych w miejscu pracy?
Przykład 1 7
W oparciu o badania przeprowadzone w Niemczech stwierdzono, że Głusi mają w miejscu
pracy dwa razy częściej problemy niż osoby z innymi typami niepełnosprawności. Dzieje się
tak przede wszystkim dlatego, że ich niepełnosprawność nie jest widoczna i w związku z tym

7 Por. O. Eschenhagen, Gehörlose Menschen im Berufsleben – Erkenntnisse aus einer Online und Unternehmensbefragung,
Institut für Arbeitswissenschaft, Technische Universität Darmstadt, http://www.taubenschlag.de/cms_pics/ESCHENHAGEN_Masterthesis_IAD_080211.pdf [data dostępu: 6.07.2014].
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nie jest postrzegana przez przełożonych i innych pracowników jako problem. Dla efektywnej
pracy duże znaczenie ma otwarta i uczciwa osobowość przełożonego, godna zaufania osoba
kontaktowa w miejscu pracy, współpracownicy, którzy odnoszą się do osoby Głuchej ze zrozumieniem, a ponadto pewne miejsce pracy i odpowiedni jej rodzaj. Stwierdzono, że skuteczna
integracja Głuchych w miejscu pracy w bardzo dużym stopniu zależy od sprawnie przebiegającej komunikacji. Ważna jest umiejętność i gotowość do komunikowania się nie tylko osoby
niesłyszącej, ale całego jej zawodowego otoczenia, wszystkich współpracujących z nią osób.
W celu jej zagwarantowania opracowany został katalog prawidłowej relacji i komunikacji słyszących i niesłyszących pracowników.

KATALOG KOMUNIKACJI Z W MIEJSCU PRACY
1. Głuchota zaburza komunikację. Ponieważ komunikacja jest procesem, w którym
biorą udział co najmniej dwie osoby, to obydwie muszą zadbać o jej przebieg.
2. Wszyscy pracownicy muszą zostać poinformowani o zjawisku utraty słuchu i jego
następstwach.
3. Wszyscy pracownicy muszą zostać poinformowani o tym, jak trudno jest czytać z ust
i starać się stwarzać warunki ułatwiające komunikację przebiegającą w ten sposób.
4. Słyszący pracownicy powinni nauczyć się dostosowywać swój sposób komunikowania się do potrzeb niesłyszących kolegów/koleżanek (powoli i wyraźnie, proste zdania, brak nieznanego i abstrakcyjnego słownictwa).
5. Dużą pomocą byłoby, gdyby chociaż część słyszących pracowników mogła ukończyć
kurs języka migowego.
6. W czasie spotkań, narad, pracy zespołowej słyszący pracownicy powinni stwarzać warunki korzystne dla komunikacji z Głuchymi (kontakt wzrokowy, korzystne miejsce).
7. Słyszący powinni bardziej starać się włączyć Głuchych w prowadzone rozmowy.
8. Głusi powinni starać się poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.
9. Głusi powinni informować kolegów/koleżanki o możliwościach poprawy komunikacji.
10. Głusi powinni informować kolegów/koleżanki, jeśli mają jakieś problemy/trudności.
• Jakie są znane przykłady dobrych praktyk i skutecznej inkluzji Głuchych
na rynku pracy ?
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Branże, w których możliwe jest zatrudnienie
Głuchych w Niemczech
TWORZYWA
SZTUCZNE
TEKSTYLNA

SPOŻYWCZA

ELEK
-TRYCZNA

OBRÓBKA
DREWNA

BRANŻE
METALUR
-GICZNA

INFORMA
-TYCZNA

Zawody, których wykonywanie proponowane
jest Głuchym w Niemczech
ZAWODY
ARTYSTYCZNE
TECHNIK
DENTY
-STYCZNY

LABORANT

OGRODNIK
ARCHITEKT
KRAJOBRAZU,
ROLNIK

PRACOWNIE
ARCHITEK
-TONICZNE

ZAWODY
ZAKŁADY
OPTYCZNE

INFORMATYK

Przykład 2 8
Na niemieckim rynku pracy Głusi mogą zdobyć wykształcenie w 1/3 wszystkich oficjalnie
uznanych zawodów. Stwierdza się jednak, że ze względu na bariery komunikacyjne Głusi
nie biorą aktywnego udziału w procesie wyboru zawodu. Większość z nich wybiera zawód
doradzany przez rodziców lub nauczyciela. Niemiecka Agencja Pracy zaleca zawody, które
wymagają przede wszystkim zręczności, koncentracji, dokładności, staranności, pilności
i pracowitości. Praca w biurze i administracji jest możliwa, jeśli nie wymaga kontaktów telefonicznych lub bezpośrednich/stałych kontaktów z klientami. Poniżej przedstawione zostały
możliwości kształcenia się w poszczególnych branżach oraz wybrane zawody dla osób Głuchych w Niemczech.

8 Ibidem.
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Aktywność zawodowa
osób odczuwających trudności
w słyszeniu, nawet
z aparatem słuchowym

65,2%
bierni
zawodowo

28,7%
pracujący

6,1%

bezrobotni

Źródło: opracowanie na podstawie Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2012.

CZĘŚĆ III, CZYLI TROCHĘ TEORII O SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

IX. SKUTECZNE METODY KSZTAŁCENIA GŁUCHYCH
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W jaki sposób uczą się dorosłe osoby głuche i słabosłyszące?
Psychologowie traktują uczenie się jako proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń (Baley 1965, Włodarski 1999). Uczenie się osób dorosłych jeszcze bardziej kładzie nacisk na powiązanie z doświadczeniem i przełożeniem teorii
na praktykę. Dorośli uczą się w działaniu, postrzegają naukę jako środek do osiągnięcia awansu
czy zdobycia nowej pracy, często utożsamiają ją z podniesieniem poczucia własnej wartości,
wolą też poznawać pojedyncze teorie i ich praktyczne zastosowanie. Aby nauka osób dorosłych
była efektywna, potrzebne jest zapewnienie bezpiecznego środowiska uczenia się. Dlatego
też dorośli uczestnicy np. szkoleń zwracają uwagę na właściwe otoczenie, które zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym musi być dla nich komfortowe i bezpieczne; oczekują
kształcenia przez praktyków, którzy są dobrze przygotowani i troszczą się o uczestników; oczekują także rzetelnej informacji zwrotnej (nie oceny) na temat swoich postępów9.

9 W. Szymczak, Koncepcje nauczania osób dorosłych, [w:] Vademecum Trenera II, pod red. A. Kuźniak, SKiTZ MATRIK,
Kraków 2012, str. 105.

W przypadku osób dorosłych Głuchych i słabosłyszących na powyższe uwarunkowania będą
miały wpływ jeszcze inne dodatkowe czynniki, wynikające z ich dysfunkcji. Badania amerykańskie10 wykazują, że pamięć wzrokowo-przestrzenna osób Głuchych jest lepsza niż u osób
słyszących, ale z kolei pamięć sekwencyjna (pamiętanie kolejności np. liczb, wydarzeń) jest już
słabsza. Tymczasem dzięki językowi migowemu mogą oni rozwijać swoje zdolności poznawcze,
myślenie i umiejętności twórcze nawet wówczas, gdy nie umieją mówić, czytać i pisać. Często osiągają wysoki poziom umiejętności praktycznych i zawodowych. Z drugiej strony bez
znajomości języka polskiego nie mają możliwości opanowania szerokiej wiedzy teoretycznej
i zdobycia dobrego wykształcenia. Nie są w stanie uczestniczyć w pełni w życiu społecznym.
Dlatego tak ważnym jest przyswojenie przez nich dwóch języków: migowego i polskiego. Dzięki temu mają możliwość porozumiewania się zarówno ze słyszącymi, jak i między sobą. Znając
dwa języki, mogą zdobywać wiedzę z różnych dziedzin, studiować, a nawet uczyć się kolejnych
języków obcych. Dlatego jest im konieczna pomoc specjalistów, doskonale przygotowanych,
znających sposoby komunikowania się i metody kształcenia11.

Jakie są podstawowe zasady nauczania osób
Głuchych i słabosłyszących?
Jedna z definicji nauczania wskazuje na organizowanie sytuacji, w której zachodzi uczenie się
innej osoby, z zaakcentowaniem jej aktywnej postawy (Włodarski 1999). Niewątpliwie edukatorzy osób dorosłych, mając na względzie specyfikę ich uczenia, a więc kładąc nacisk m.in. na
doświadczenie i powiązanie teorii z praktyką, dążą do ich aktywizowania. Praca nauczyciela
uczniów dorosłych z dysfunkcjami słuchu oprócz powyższych uwarunkowań wymaga nie tylko znajomości istoty i konsekwencji samych dysfunkcji, ale też wielu dodatkowych kwestii.

10 K. Płońska, Edukacja głuchych – nowa filozofia,
źródło: http://www.decybelek.pl/terapeuci/74-edukacja-guchych-nowa-filozofia, [data dostępu: 10.07.2014].
11 K. Krakowiak, Nauczmy się rozmawiać z niesłyszącymi,
źródło: http://www.fonogesty.org/index.php?id=nauczmy_rozmawiac, [data dostępu: 10.07.2014].
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Jakie warunki powinny być spełnione,
aby skutecznie kształcić osoby Głuche?
1. Nauczyciel powinien mieć wiedzę na temat osób Głuchych jako mniejszości językowo-kulturowej.
2. Nauczyciel powinien opanować (podstawy) języka migowego.
3. Nauczyciel powinien znać zasady korzystania z komunikacji niewerbalnej.
4. Nauczyciel musi mieć dobrą artykulację.
5. Nauczyciel powinien utrzymywać niedużą odległość od ucznia i widoczności swoich ust.
6. Nauczyciel powinien znać zasady prawidłowego oświetlenia swojej sylwetki i poruszania
się (zakaz stawania pod światło i chodzenia po pomieszczeniu w trakcie mówienia).
7. Nauczyciel powinien tłumaczyć treści zajęć w kierunku ucznia, nigdy w trakcie notowania
na tablicy czy flipcharcie.
8. Należy dbać o niwelowanie dodatkowych dźwięków i szumów.
9. Powinno się pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu uproszczonych treści zajęć w formie pisemnej lub wizualnej i przesłania ich pocztą elektroniczną do ucznia.
10. Podczas zajęć należy korzystać w dużej mierze z prezentacji multimedialnych, plakatów,
filmów, animacji.
11. Nauczyciel powinien wpierać się w trakcie zajęć środkami dydaktycznymi, które mają największą skuteczność w nauczaniu osób z wadami słuchu: tablicami interaktywnymi, komputerami, tabletami.
12. Należy umożliwić nagrywanie przez ucznia treści zajęć na dyktafon.
13. Trzeba uwzględnić dodatkowy czas na zadania dla uczniów, którzy potrzebują go ze względu na swoje dysfunkcje.
14. Konieczna jest zindywidualizowana praca z uczniem poza zajęciami.
15. Warto umożliwić wprowadzenie zajęć dodatkowych z języka polskiego i języka migowego.
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Struktura odpowiedzi
na pytanie o chęć podjęcia pracy
przez osoby bezrobotne
z niepełnosprawnością słuchową

24,5%
wiek:
50–59/64

46,8%
wiek: 16–34

37,2%
wiek: 35–49

Źródło: opracowanie na podstawie: Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.

Czym jest model nauki sensorycznej (VARK)?
Model nauki sensorycznej VARK12 (ang. – pol.: Visual – Wizualny, Aural – Słuchowy, Reading/
Writing – Czytanie/Pisanie, Kinestic – Kinestetyczny) został opracowany przez Nowozelandczyka Neila D. Fleminga w 1987 r. Jego koncepcja zakłada, że dla praktycznych potrzeb każdego dorosłego człowieka informacja jest przetwarzana przez zmysły: wzrok, słuch, węch oraz
dotyk, przy czym jeden z nich jest zazwyczaj wiodący. Stąd model nauki sensorycznej opiera
się na czterech różnych stylach nauki, które odzwierciedlają preferowane sposoby uczenia się
ludzi13.
Powołując się zarówno na obserwację i doświadczenie nauczania osób z dysfunkcją słuchu
oraz przytoczone już badania amerykańskie, można przyjąć, że osoby z dysfunkcją słuchu
będą przede wszystkim nastawione na naukę z wykorzystaniem zmysłu wzroku. Mogą przy
tym posiłkować się funkcją czytania/pisania, która jest naturalnie bardzo mocno połączona
ze zmysłem widzenia. Będą również aktywnie korzystać ze zmysłu kinestetycznego odpowiedzialnego za postrzeganie zmysłowe i emocjonalne w trakcie przyswajania informacji. Jest to
niezwykle pomocne w doborze środków dydaktycznych, ułatwiających proces uczenia się osób
dorosłych Głuchych i słabosłyszących.

Jakie środki dydaktyczne stosować w nauce osób Głuchych
i słabosłyszących?
W procesie edukacji osób z wadami słuchu ważne zadanie pełnią wspomniane już środki dydaktyczne. Będą one efektywnie spełniały swą funkcję przy zachowaniu następujących wytycznych:
1. Niezbędna jest pełna transkrypcja tekstowa wszelkich elementów dźwiękowych (filmy, muzyka, animacje, audycje, etc.).
2. Wymagany prosty, nieskomplikowany język treści tekstowych.
3. Zachowana jasna, logiczna, przejrzysta, sformatowana struktura treści tekstowych, tak, by
był jasny i czytelny podział na poszczególne sekcje dokumentu.

12 Na podstawie: http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=introduction, [data dostępu: 10.07.2014].
13 W. Szymczak, Koncepcje nauczania osób dorosłych, w: Vademecum Trenera II, pod red. A. Kuźniak, SKiTZ MATRIK,
Kraków 2012, str. 106.
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4. Tekstowi powinien towarzyszyć słowniczek trudniejszych wyrazów w nim użytych oraz
objaśnienie ważniejszych pojęć i słów kluczowych. Nie powinno się stosować długich tekstów z nadmiernie szczegółowym objaśnieniem danej kwestii.
5. W przypadku materiałów odtwarzanych (filmy, audycje, animacje) należy dać uczniowi czas
na przeczytanie treści wyświetlanych w formie napisów.
6. Jeżeli dany środek dydaktyczny ma też funkcję weryfikującą wiedzę, należy w pytaniach
używać słownictwa wykorzystywanego w tym środku dydaktycznym.
7. Należy bezwzględnie umożliwiać dostęp do wszystkich treści zawartych w danym środku
dydaktycznym uczniom niesłyszącym posługującym się językiem migowym. W tym celu
należy dokonać tłumaczenia tych treści na polski język migowy14.
8. Dobrze jest wprowadzać na zajęcia jak najwięcej metod i środków aktywizujących (m.in.
scenek rodzajowych, pantomimy, gier dydaktycznych i multimedialnych).

Jakie szkoły mogą wybrać osoby z dysfunkcją słuchu?
Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w realiach gospodarki opartej na wiedzy, co oznacza
m.in. konieczność uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning). Coraz częściej zdają
sobie z tego sprawę i wcielają naukę w życie osoby dorosłe. Jednak, aby świadomie rozwijać
nie tylko swoją wiedzę, umiejętności i postawy trzeba zacząć od dobrych fundamentów, jakimi
w edukacji formalnej jest szkołą podstawowa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób
z dysfunkcjami słuchu.
Zgodnie z obowiązującym systemem edukacji w Polsce osoby głuche i słabosłyszące mają prawo do edukacji w następujących placówkach oświatowych:
1. Szkoła ogólnodostępna na zasadzie edukacji włączającej (inkluzji) – każde dziecko ma
prawo zgłosić się do szkoły rejonowej, która zapewni kształcenie z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz specjalne wsparcie według potrzeb dziecka.
2. Szkoła integracyjna, oddziały integracyjne w szkołach ogólnodostępnych – edukacja w zespołach klasowych o obniżonej liczebności (od 15–do 20) uczniów pełnosprawnych, w grupie, wśród których uczy się 3–5 dzieci z niepełnosprawnością, wspomaganych przez nauczyciela specjalistę.
3. Szkoła specjalna – edukacja w szkołach specjalnych wszystkich poziomów edukacyjnych
w zespołach klasowych o obniżonej liczebności uczniów.
14 Ż. Bartoszek, M. Sak, Środki dydaktyczne w nauczaniu niesłyszących, w: Edukacja głuchych – materiały

Wybór szkoły w dużej mierze zależy od stopnia niepełnosprawności dziecka (stopnia ubytku
słuchu), poziomu rozwoju komunikacji językowej, jego rozwoju emocjonalno-społecznego,
a przede wszystkim od wiedzy rodziców. W Polsce istnieje tendencja do kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami w formie włączającej i integracyjnej. Pamiętać jednak należy, że dzieci
takie powinny być już wcześniej przygotowane (m.in. operować podstawami języka polskiego
i języka migowego) do podjęcia edukacji w tego typu placówkach.

Jakie są obowiązki szkoły w nauczaniu osób głuchych
i słabosłyszących?
W przypadku przyjęcia ucznia z dysfunkcją słuchu do szkoły podstawowej kadra pedagogiczna powinna dopilnować kilku norm związanych z zapewnieniem mu optymalnych warunków
nauki.

1. Kroki wprowadzające :
a) zapoznanie się z wynikiem badania audiometrycznego, określającego rodzaj i stopień ubytku słuchu,
b) sprawdzenie stopnia opanowania mowy i języka polskiego przez dziecko,
c) nadzorowanie, czy aparat słuchowy ucznia jest włączony na lekcji, a w przypadku FM-systemu wspomagające słyszenie, nauczyciel powinien mieć przez cały czas przy sobie włączony mikrofon,
d) zwracanie uwagi, by dziecko z wadą słuchu zawsze w klasie siedziało w pierwszych rzędach
(najlepiej nie w pierwszej ławce, lecz w drugiej: dzięki temu uczeń z wadą słuchu będzie
miał możliwość zorientowania się, że ktoś z tyłu coś powiedział, gdy uczeń siedzący przed
nim się odwróci) tyłem do okna z możliwością obserwacji nie tylko nauczyciela, ale i innych
uczniów. Warto zatem niestandardowo ustawić ławki w klasie, np. „w podkowę”.

2. Zadania zasadnicze:
a) gruntowne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z wadą słuchu,
b) dbałość i nadzór nad procesem integracji w klasie,
c) przygotowanie pozalekcyjnych form uzupełniających i rozwijających, np. lekcje dodatkowe: języka polskiego dla uczniów Głuchych, czy polskiego języka migowego,
d) wsparcie i współpraca z rodzicami uczniów z wadami słuchu,
e) porozumienie z poradniami rehabilitacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami diagnozy i rehabilitacji, organizacjami społecznymi.
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Jak wygląda integracja osób pełnosprawnych
i osób z dysfunkcją słuchu?
Badania wykazują, że dzieci i młodzież Głucha, gdy są dwujęzyczne i dwukulturowe, a więc komunikują się w obydwu językach, języku fonicznym i migowym danego kraju, jak i zazwyczaj
identyfikują się zarówno z osobami Głuchymi, jak i słyszącymi, uzyskują najwyższe wyniki
przystosowania emocjonalno-społecznego i samooceny oraz także najwyższe wyniki w zakresie osiągnięć szkolnych (Bat-Chava, 2000; Jambor, Elliott, 2005)15.
Zadaniem nadrzędnym wychowawcy – nauczyciela jest zadbanie o uświadomienie uczniów
pełnosprawnych i wskazanie niezbędnych podstaw w zakresie współpracy z kolegami z dysfunkcją słuchu. Oprócz informacji dotyczącej sytuacji tej drugiej grupy, nauczyciel powinien
czuwać nad zachowaniami i postawami wszystkich dzieci, jak również uczyć ich wzajemnego szacunku i zrozumienia. Aby rozumieć mowę dziecka niesłyszącego, trzeba umieć słuchać
uważnie i życzliwie. Dla osób obcych i nieżyczliwych jest to „bełkot”. Gdy otoczenie społeczne
nie rozumie i nie akceptuje tej mowy, niesłyszące dzieci wycofują się z kontaktów z dziećmi
słyszącymi. Brak akceptacji i brak słyszących przyjaciół może doprowadzić do samotności.
Warto pamiętać, że po to, by „nie narażać” dziecka niesłyszącego na „wyobcowanie”, dobrze jest
w codziennych interakcjach włączać je w zabawy i zajęcia oparte na wzajemnym kontakcie,
wymianie i dialogu będących źródłem przyjemnych przeżyć16. Z pewnością takie podejście będzie miało swój wpływ nie tylko na rozwój integracji edukacyjnej, ale i tej szerszej – społecznej.

15 J. Kobosko, Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym, w: Edukacja głuchych – materiały
konferencyjne, RPO, Warszawa 2014, str. 51–52.
16 M. Chadamik, Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej, źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-14865-dziecko-nieslyszace-wklasie-integracyjnej.php

79

Co można zrobić, aby usprawnić nauczanie osób
z dysfunkcją słuchu?
System edukacyjny osób Głuchych i słabosłyszących w Polsce wymaga jeszcze wielu zmian,
ulepszeń, wręcz transformacji. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji można jednak stwierdzić, że na obecnym etapie najbardziej istotnym byłoby zadbanie o następujące obszary:
1. Zwiększenie świadomości nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców w zakresie konsekwencji edukacyjnych niepełnosprawności słuchowej na różnych poziomach edukacji,
zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności.
2. Wyposażenie nauczycieli w rzetelną wiedzę i umiejętności pozwalające na uwzględnianie
różnorodnych potrzeb komunikacyjnych uczniów słabosłyszących, Głuchych w procesie
nauczania/uczenia się.
3. Umożliwienie nauki polskiego języka migowego i promocję tożsamości językowej społeczności osób Głuchych – zgodnie z art. 24 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.
4. Zagwarantowanie, by edukacja osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci (…)
Głuchych odbywała się w językach i za pomocą środków komunikacji najbardziej odpowiednich dla danej osoby i w środowisku umożliwiającym maksymalny rozwój intelektualny i społeczny (zapis fragm. art. 24 ww. Konwencji).
5. Poszerzenie świadomości wśród rodziców, uczniów, nauczycieli oraz doradców w zakresie
polskiego języka migowego i jego roli w edukacji uczniów Głuchych.
6. Zmiana paradygmatu kształcenia nauczycieli osób Głuchych pod kątem możliwości realizowania strategii dwujęzyczności.
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