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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

Czym są stereotypy 
Stereotypy są to uproszczone, uogólniające i niesprawiedliwie przekonania - czyli sposoby 

myślenia  na temat jakieś grupy społecznej rozpowszechnione wśród innej grupy 

społecznej. Ludzie posługują się stereotypami szczególnie wtedy, kiedy brakuje im 

konkretnej wiedzy i informacji.  

Pamiętaj! Osoby z rożnymi niepełnosprawnościami są narażone na 

stereotypowy odbiór ze względu na to, że znajdują się w mniejszości w 

społeczeństwie. Często inne osoby nie mając wiedzy i odnoszą się do 

potocznych przekazów, schematów, kalk.  

Cechy stereotypu: 

• nadmiernie uproszcza rzeczywistość 

• przez uproszczenie jest krzywdzący 

• pozwala szufladkować ludzi 

• jest trwały i trudny do zmiany w świadomości społecznej 

• jest sformułowany na podstawie obiegowych informacji 

• jest trwały w przekazie pokoleniowym 

• trudno z nim dyskutować, bo w świadomości grup powtarzających jakiś stereotyp 

wszelkie odstępstwa traktowane sa jako „wyjątki potwierdzające regułę” 

W społeczeństwach zawsze będą pojawiały się stereotypy na temat różnych grup 

społecznych. Jedynym sposobem jest uświadomienie sobie ich istoty oraz krzywdzącego, 

uogólniającego charakteru oraz wiedza i solidna informacja. 

Zasady pierwszego spotkania w kontekście obsługi różnorodnych po-
dróżnych 
Kwestia komunikacji z różnymi podróżnymi przewija się często podczas naszego szkolenia. 

Jednak podstawą jest świadomość, że kluczowy jest pierwszy kontakt - pierwsze 

spotkanie z podróżnym potrzebującym naszego wsparcia, które to ustala poniekąd 

standard dalszej komunikacji i współpracy oraz buduje życzliwą atmosferę a u osoby 

podróżującej poczucie bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi.  

Pierwsze spotkanie, odbyte w prawidłowy sposób  powinno być odruchem dla osób 

pracujących w publicznym transporcie i jest osią, wokoło której odbywa się dalsza podróż. 
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Przy informacjach na temat osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami powracamy do 

szerszych informacji w kontekście komunikacji interpersonalnej. Jednakże warto zadbać o 

bazę w 1. spotkaniu. Poniżej wymieniamy najważniejsze zasady. 

ZASADY BAZOWE  1. SPOTKANIA: 

1. przedstaw się i powiedz jaka jest twoja rola zawodowa, 

2. mów do osoby zainteresowanej,  

3. zapytaj czy pomóc,  

4. zapytaj  jak pomóc,  

5. słuchaj co Ci osoba odpowiada i zastosuj się,  

6. przekaż konkretnie, to co masz do powiedzenia, 

7. w przypadku osób niedosłyszących lub głuchych zastosuj kartkę lu telefon, mów wyraź-

nie, patrz na osobę, posługuj się gestami, gestami wskazuj kierunki  

8. przy osobach, które nie widzą zapowiadaj swoje posunięcie i nie oddalaj się bez poin-

formowania,  

9. poinformuj o dalszych etapach wsparcia w podróży, jeśli to jest istotne w danym kon-

tekście, 

10. szanuj granice fizyczne podróżnych. 

Zaczynamy od tematu, który jest tabu w naszym społeczeństwie i przez to osoby doświad-

czające kryzysów psychicznych, z niepełnosprawności intelektualną lub ze spektrum auty-

zmu są często traktowane niesprawiedliwie, szufladkowane, wkładane do jednego zbioru. 

Niektórzy przejawiają wobec nich mocne uprzedzenia, inni bywają nawet agresywni. Bar-

dzo ważne jest odczarowanie i usystematyzowanie Twojej wiedzy na ten temat. W swojej 

pracy możesz spotkać różnych podróżnych i ważne, aby wtedy nie kierować się lękiem i 

uprzedzeniami, tylko skorzystać z wiedzy nabytej podczas naszego szkolenia. Profesjo-

nalna obsługa pasażerów łączy się z życzliwą i świadomą postawą wobec nich. Poniżej 

przypominamy najważniejsze informacje. 

Pamiętaj! Nie „wkładaj do jednego worka” osób w kryzysie psychicznym, osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i osób z zaburzeniami ze spektrum auty-

zmu! To błąd utrwalający stereotypy i uprzedzenia. 
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Osoby  z niepełnosprawnością psychiczną i w kryzysie zdrowia psychicznego  

Osoby żyjące z chorobami psychicznymi w przypadku, kiedy są objęte odpowiednio terapią 

i/lub środkami farmakologicznymi nie będą mieć dodatkowych potrzeb w kontekście 

transportu zbiorowego związanych ze swoją niepełnosprawnością. Np. depresja, 

zaburzenia nastroju czy adaptacyjne w przypadku osoby, która nie jest obecnie w kryzysie 

zdrowia psychicznego nie będą miały wpływu na korzystanie z komunikacji zbiorowej. 

 

Są jednak osoby, które będą faktycznie w kryzysie zdrowia psychicznego i mogą potrzebo-

wać udogodnień, a przede wszystkim odpowiednio przeszkolonego personelu. Jeżeli ktoś 

nie zagraża sobie lub innym nie ma czego się obawiać i należy traktować osobę z tą nie-

pełnosprawnością zupełnie zwyczajnie. W większości przypadków większość osób nawet 

nie będzie w stanie zorientować się, że ma kontakt z osobą żyjącą z chorobą psychiczną.  

Ta sama diagnoza medyczna nie oznacza tych samych objawów - natężenie oraz czas 

trwania symptomów zmieniają się w czasie i różnią między poszczególnymi osobami, co 

wymaga dość indywidualnego podejścia.  

Udogodnienia, które można zastosować, które będą przydatne każdemu, nie 

tylko osobom z niepełnosprawnością psychiczną  

1. Prosty, jasny, spójny system identyfikacji wizualnej  (np. piktogramy oznaczające kon-

kretne miejsca, w którym kierunku należy iść aby dostać się do konkretnego miejsca) 

2. logicznie wyznaczone ciągi komunikacyjne 

3. Unikanie niepotrzebnych komunikatów, natężenia dźwięków w miejscach, gdzie nie jest 

to niezbędne (zbyt duża ilość bodźców może mieć wpływ także na zwiększenie kryzysu 

zdrowia psychicznego) 

W przypadku osób z niepełnosprawnością psychiczną należy szczególnie zwrócić uwagę na 

to, aby nie dochodziło do ataków agresji i autoagresji. Jeżeli nie mamy pewności co się 

dzieje, nie jesteśmy w stanie porozumieć się z osobną, która zachowuje się w  nietypowy 

sposób, a jednocześnie nie było ewidentnej przyczyny takiego zachowania, należy rozwa-

żyć wezwanie karetki. Zdecydowanie nie należy podważać  tego co osoba kryzysie zdrowia 

psychicznego odbiera różnymi zmysłami. W niektórych przypadkach mogą być to także 

urojenia.  
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Ważne jest uwzględnienia faktu, że zażywane leki mogą powodować takie skutki uboczne 

jak: senność, spowolnienie czasu reakcji, osłabienie pamięci, trudności z koncentracją.  

Niepełnosprawność intelektualna 

Niepełnosprawność intelektualna jest określeniem bardzo szerokiego spektrum genetycz-

nych lub wcześnie nabytych, nieodwracalnych zaburzeń rozwojowych. Mogą być jej różne 

przyczyny, pierwotna i wtórna. W przypadku przyczyny pierwotnej, może mieć podłoże ge-

netyczne, a także wynikać z uszkodzenia płodu.  

 

Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem złożonym, o niejednorodnych objawach 

i zróżnicowanym stopniu nasilenia oraz trudnej do przewidzenia dynamice. Niepełnospraw-

ność intelektualną zalicza się do grupy zaburzeń neurorozwojowych. 

 

Trudności, jakich doświadcza osoba z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjami po-

znawczymi (m.in. spostrzegania, uwagi, pamięci) dotyczą zazwyczaj: 

• dostrzegania różnic i związków między tym co osoba widzi, słyszy i mówi; 

• dostrzegania powiązań między wydarzeniami, doświadczeniami, ludźmi, rzeczami; 

• rozumienia aluzji, przenośni, wieloznaczności; 

• nazywania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych; 

• kojarzenia starych spostrzeżeń z nowymi; 

• nazywania i okazywania emocji, uczuć; 

• mówienia o uczuciach; 

• rozpoznawania uczuć innych ludzi; 

• koncentracji na jednej czynności, myśli; 

• nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych; 

• formułowania zdań, w tym swoich opinii o danych rzeczach, zjawiskach, osobach 

czy wewnętrznych przemyśleniach; 

• pisania, czytania, liczenia; 

• orientacji w czasie i przestrzeni; 

• wykonywania czynności samoobsługowych (problemy z higieną, jedzeniem, wybo-

rem ubrań itp.); 

• podejmowania decyzji; 

• troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 

• organizacji czasu – pracy i wolnego; 
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• odnalezienia się w różnych rolach społecznych (obywatela, pracownika, rodzica, 

opiekuna, partnera, klienta, turysty, pasażera, członka rodziny i społeczności itp.). 

Należy brać pod uwagę, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną wolniej przystoso-

wują się do wymagań życia społecznego. Co oznacza, że potrzebują więcej czasu na na-

ukę nowych czynności i zapamiętanie nowych informacji.  

W związku z trudnościami z mówieniem i nazywaniem (przedmiotów, uczuć itp.), często 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną zastępują słowa gestami, mimiką twarzy, niear-

tykułowanymi dźwiękami lub zniekształconymi słowami, czasem krzykiem. 

Dobre praktyki - Jak zachowywać się wobec osoby z niepełnosprawnością inte-

lektualną? 

 

Jak nazywać  osoby z niepełnosprawnością intelektualną? 

Okazywanie szacunku i respektowanie godności osób z niepełnosprawnością intelektualną 

przejawia się w odpowiednich sformułowaniach, zarówno w mowie potocznej i w języku 

pisanym.  

Używamy określeń: 

 

• osoba z niepełnosprawnością intelektualną; 

• osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

znacznym, głębokim; 

• osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiar-

kowanym, znacznym, głębokim; 

 

Pamiętaj! Naganne jest używanie w stosunku do osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną określeń obraźliwych i stygmatyzujących , np.:  

- Upośledzony umysłowo (mimo, że jest to zwrot używany w medycznych określe-

niach, jest nacechowane pejoratywnie. Wiele organizacji działajacych na rzecz osób 

z niepełnosprawnością walczy o zmianę nazewnictwa, dlatego nie należy używać 

tego określenia. Tak samo, jak kiedyś mówiona inwalida, co można dalej znaleźć w 

przepisać, ale zdecydowanie jest to obecnie zwrot nacechowany pejoratywnie) 

- niedorozwinięty; 

 

Zasady konwersacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną 
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1. Miej na uwadze, że masz do czynienia z osobą dorosłą, która oczekuje od Ciebie i któ-

rej należy się szacunek – dlatego zwracaj się do niej: „Proszę Pani”, „Proszę Pana”, 

ewentualnie używając imienia, jeśli osoba jest nam bardziej znana: „Panie Krzysztofie”, 

„Pani Magdo” itp. 

2. Utrzymuj kontakt wzrokowy, zwracaj uwagę na język ciała. Podobnie jak inni, ludzie z 

niepełnosprawnością intelektualną dostrzegają twój dyskomfort i zakłopotanie. Patrz im 

w oczy, kiedy do nich mówisz, utrzymuj zrelaksowaną postawę. 

3. Podczas rozmowy nie używaj dziecinnego języka, ani nie traktuj osoby jak dziecko. 

4. W swojej wypowiedzi unikaj pojęć abstrakcyjnych, a używaj słów wyrażających rzeczy 

konkretne. 

5. Używaj zdań pojedynczych, słów krótkich i prostych oraz pytań, na które można udzie-

lić odpowiedzi jednym lub kilkoma słowami, albo skinieniem głowy. 

6. Przy dłuższej wypowiedzi – np. wyjaśniając sprawę, problem, procedurę – podziel ją na 

krótsze części, a po wygłoszeniu każdej z nich sprawdź, czy rozmówca z niepełno-

sprawnością intelektualną dobrze cię zrozumiał. 

7. Dostosowuj tempo swoich wypowiedzi i słownictwo w nich używane do indywidualnych 

potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z którą rozmawiasz. 

8. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć trudności z podejmowaniem 

szybkich decyzji. Bądź cierpliwy i daj twojemu rozmówcy wystarczającą ilość czasu. 

9. Jeżeli nie masz pewności, czy osoba, z którą rozmawiasz cię rozumie, zapytaj, czy 

chciałaby, żebyś zapisać jej to, co mówisz. 

10. Jeśli możesz, zilustruj swoją wypowiedź (zdjęciem, rysunkiem).  

11. Gdy masz wątpliwości, jak zachować się lub rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością 

intelektualną - poproś ją o wskazówkę! 

12. Jeśli nie rozumiesz wypowiedzi osoby, poproś o powtórzenie.  

13. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną działają w pracy i w codziennym życiu we-

dług ustalonego i znajomego porządku. Miej świadomość tego, że zmiana otoczenia lub 

ustalonego porządku może wymagać pewnej uwagi i czasu na dostosowanie się. 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe trudności, które mogą się pojawić w trak-

cie obsługi klientów z niepełnosprawnością intelektualną oraz podpowiedzi jak 

sobie z nimi poradzić. 

 

1. Rozpoznaniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
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Ze względu na różny stopień niepełnosprawności intelektualnej określenie osoby 

z tą niepełnosprawnością może okazać się możliwe dopiero przy bezpośredniej roz-

mowie. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może wolniej przyswajać nowe 

wiadomości i mieć trudności z wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności. Roz-

wiązanie: okaż cierpliwość. 

 

2. Trudność ze zrozumieniem poleceń i pojęć, osoba nie potrafi sama wypeł-

nić dokumentów. Niektóre osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie potrafią 

czytać lub pisać, bądź potrafią to robić tylko w minimalnym zakresie (np. potrafią 

się podpisać, napisać swoje imię i nazwisko). 

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma problem z wypełnieniem sa-

modzielnie dokumentów, trzeba zapytać, czy potrzebuje pomocy. Jeżeli będzie po-

moc potrzebna, należy jej udzielić. Zdecydowanie wykluczone jest proszenie 

kolejnej osoby z kolejki o wypełnienie, bo może spowodować, że np. 

przepisy o ochronie danych osobowych zostaną złamane. Należy pomóc 

samodzielnie (jeżeli osoba z niepełnosprawnością intelektualną sobie 

tego życzy) lub pomocy powinien udzielić  inny pracownik.  

Niektórzy dorośli z niepełnosprawnością intelektualną nie potrafią liczyć, oszacować 

wartości pieniądza czy jego siły nabywczej i często nie rozpoznają nawet nomina-

łów. Wobec tego należy uwzględnić to, że będziesz musiał wyjaśnić osobie niepeł-

nosprawnej wartość transakcji szerzej niż innym klientom, popierając wyjaśnienia 

przykładami. W tym celu można posłużyć odniesieniem do podstawowych produk-

tów spożywczych lub – po uzgodnieniu tego z daną osobą – wartości towarów, 

które niedawno zakupili, np. ten bilet kosztuje tyle samo co 5 bochenków chleba.  

 

3. Problemy komunikacyjne, wynikające z niepełnosprawności. Komunika-

cja z klientem wymaga więcej czasu i uwagi. 

Rozwiązania: 1. poproszenie o przejście do innego miejsca (stanowiska), w którym 

można spokojnie zapoznać się i wypełnić dokumenty; obsłużenie następnej osoby 

(osób) z kolejki, powrót do klienta z niepełnosprawnością intelektualną, gdy będzie 

gotowy do dalszej rozmowy;  

2. zorganizowanie w instytucji dodatkowego pokoju, pomieszczenia, stanowiska, w 

którym będzie można w spokoju, bez narażania się na zniecierpliwienie i negatywne 

komentarze osób oczekujących w kolejce, załatwiać sprawy klientów wymagających 

innych warunków komunikacyjnych. 
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4. Klient jest zdenerwowany, reaguje zbyt emocjonalnie. 

Rozwiązanie: przejście do innego pomieszczenia bądź stanowiska, zapewniającego 

spokój, w którym osoba będzie mogła się wyciszyć i poczuć bezpiecznie, nie osa-

czony dodatkowymi bodźcami np. rozmowami innych osób, dźwiękami telefonów, 

hałasem itp. Ważny jest sposób zakomunikowania tego. To może być propozycja, 

ale nie przymus. Spotkanie nie powinno się odbywać pod presją ani czasu ani miej-

sca, dlatego jeśli to możliwe zalecane jest umówienie się na konkretną godzinę, co 

pozwoli na rozmowę w komfortowych warunkach.  

 

5. Osoba obraża pracownika 

Rozwiązanie: grzeczne upomnienie klienta, wskazanie, że wszyscy ludzie zasługują 

na szacunek. Jasny komunikat wprost, że nie życzymy sobie, obraźliwych sformuło-

wań niekulturalnych stwierdzeń, z zaznaczeniem, że pracownik nie odzywa się w 

ten sposób do klientów.  

 

Wskazówki przydatne w kontaktach z osobami ze spektrum autyzmu: 

Kieruj twarz i sylwetkę w stronę rozmówcy. 

Szanuj sferę prywatną rozmówcy  – nie inicjuj kontaktu fizycznego, nie oczekuj patrzenia 

w oczy podczas rozmowy. Osoby te często unikają kontaktu wzrokowego. 

Mów prostym, zrozumiałym językiem. Używaj krótkich zdań, nie komplikuj, stosuj jasne i 

konkretne komunikaty. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie czytają między 

wierszami, mają duże trudności, żeby domyślić się, co czują lub myślą inne osoby, jakie 

mają intencje i potrzeby. 

Rób przerwy pomiędzy wypowiadanymi zdaniami, aby dać rozmówcy czas na ich przetwo-

rzenie. Dziel dłuższe lub wielostopniowe wypowiedzi na części. 

Upewniaj się, czy zrozumiałeś, co powiedział rozmówca, poprzez korzystanie z parafrazy – 

czyli powtarzaj własnymi słowami, to co oznajmił rozmówca. W ten sposób porządkujesz 

też jego wypowiedź. 

Jeśli masz kontakt z osobą niemówiącą albo mówiącą słabo – nie bój się używać alterna-

tywnych sposobów komunikowania się, stosuj obrazki, zdjęcia czy piktogramy jako wspar-

cie twoich słów.  



  

Tytuł projektu: Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb 
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Nie żartuj: klient ze spektrum autyzmu może tego nie zrozumieć. Unikaj sarkazmu, ironii, 

wypowiedzi wieloznacznych, słów i zwrotów mogących mieć podwójne znaczenie, związ-

ków frazeologicznych, przysłów, przenośni, jeśli nie masz pewności, czy Twój rozmówca je 

zna i rozumie. Osoby ze spektrum autyzmu rozumieją wypowiedzi w sposób literalny, do-

słowny.   

Daj osobie ze spektrum autyzmu czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Dla osoby z 

autyzmem każde nowe wydarzenie, spotkanie nowej osoby może być powodem silnego 

niepokoju – potrzebuje chwili na oswojenie się w nowej sytuacji.  

Pamiętaj, że niektóre osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują dokładnej in-

strukcji wykonania czynności lub zadania, pomocne będzie więc przygotowanie szczegóło-

wego schematu postępowania, najlepiej w formie pisemnej (regulamin, instrukcja). 

Bądź czytelny w swojej mimice i okazywaniu emocji, nazywaj co czujesz w danej sytuacji. 

Osoby ze spektrum autyzmu są szczere (aż do bólu) – nie należy brać do siebie ich ko-

mentarzy, które nie są nastawione na sprawienie przykrości, ale informują raczej o ich sta-

nach emocjonalnych, potrzebach i świadczą o wnikliwej obserwacji. Zawsze jednak trzeba 

dać sygnał, jakie emocje wywołują te komentarze (zawstydzenie, zażenowanie, przy-

krość). 

Pamiętaj o odmiennej percepcji i szanuj ją. Uważaj na nadmiar bodźców, hałas, ostre 

oświetlenie są uciążliwymi czynnikami dla klienta. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. 

Osoby ze spektrum autyzmu mają problemy z rozumieniem otaczających je rzeczywistości 

– staraj się zapowiadać co się ma wydarzyć, informować o planach, kolejności zdarzeń.  

Stosuj zgodne komunikaty werbalne i niewerbalne.  

Niektóre osoby ze spektrum autyzmu mogą powtarzać zadawane im pytania – zaakceptuj 

to. 

Pamiętaj, że trudności mogą występować u każdej osoby z różnym nasileniem, od bardzo 

dużych, do ledwie zauważalnych dla osoby z boku. 


