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WSTĘP

Niniejszy podręcznik – “Głusi w świecie pracy” – przeznaczony jest dla pracodawców,
którzy ze zrozumieniem podchodzą do problemów osób niepełnosprawnych i chcą
nawiązać z nimi współpracę, ale nie zawsze wiedzą, jakie są ich potrzeby oraz jak
skutecznie się z nimi komunikować. Czytelnik podręcznika nie tylko znajdzie w nim
omówienie zagadnień związanych z wadami słuchu, ale także będzie miał okazję
zapoznać się z użytecznymi wskazówkami i pomysłami, które pozwolą właściwie
dostosować miejsce pracy oraz ułatwią komunikację z potencjalnymi pracownikami.
Zdolności kandydatów z wadą słuchu często oceniane są na podstawie
umiejętności poprawnego wysławiania się czy wyrażania swoich myśli, przez co
– często bezpodstawnie – nisko ocenia się ich poziom IQ i nastawienie do pracy.
Społeczeństwo nie dostrzega faktu, że to głównie zdolności komunikacyjne osób
głuchych i niedosłyszących są słabe. Tak jak w przypadku głuchych dzieci, które uczą
się mówić w sposób sztuczny: nie potrafią one usłyszeć swojego głosu i nie mogą go
kontrolować, przez co posiadają inną wymowę.
Kiedy osoba z wadą słuchu mówi niepoprawnie, nie oznacza to wcale, że nie potrafi
myśleć. W kulturze Zachodu coraz popularniejszy staje się pogląd, iż należy pomagać
osobom, które miały w życiu mniej szczęścia oraz, że niepełnosprawność to nie tylko
zagadnienie zdrowotne. Niepełnosprawność nie jest nawet indywidualnym problemem
4
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osoby nią dotkniętej. W większym stopniu polega ona na skomplikowanym związku
pomiędzy społecznym przyczynami i skutkami, z których wiele istnieje wyłącznie
w zbiorowej wyobraźni kierowanej uprzedzeniami.
Oznacza to, że w pierwszej kolejności naszym zadaniem jest poprawienie sytuacji
i wsparcie osób z wadami słuchu w powrocie do świata pracy. Wiadomo, że uczenie
się w języku ojczystym jest prostsze niż w każdym innym języku. Dlatego, jeżeli
czyimś pierwszym językiem jest język migowy, wówczas powinien mieć szansę na
naukę zawodu w tym właśnie języku. Istnieje wiele przykładów udowadniających,
że – w szczególności w sektorze HORECA – głusi i niedosłyszący mogą odbyć
specjalistyczne szkolenia, które przygotują ich do wykonywania zawodu. W kilku
krajach, takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, osoby poszukujące pracy są
wspierane przez asystentów zawodowych, których działania finansowane są
z funduszów rehabilitacyjnych.
Nie należy lekceważyć ilości osób z upośledzeniem słuchu. Dane statystyczne
wskazują, że ok. 10-13% światowej populacji doświadcza jakiejś formy zaburzeń tego
narządu. Na całym globie jest 278 milionów niedosłyszących i 70 milionów osób
głuchych. W wyniku „zmory naszych czasów” – hałasu – wskaźniki te wciąż rosną.
Niniejszy podręcznik został opracowany w ramach projektu Erasmus+,
współtworzonego przez trzy kraje partnerskie (Polska, Grecja, Węgry). Ma on na celu
rozwój kształcenia zawodowego w sektorze HORECA.

5
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1

PO CO ZATRUDNIAĆ OSOBY
Z WADAMI SŁUCHU?

1.

GRECJA

Główny powodem, dla którego greccy pracodawcy zatrudniają osoby
z niepełnosprawnością, są programy rządowe. Projekty prowadzone i nadzorowane
przez odpowiednie instytucje państwowe przynoszą firmom przede wszystkim
korzyści finansowe.
Po zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością przedsiębiorstwo otrzymuje
dofinansowanie na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość dwukrotnego wydłużenia
subsydiowanego kontraktu – na okres 12 miesięcy, a następnie na czas kolejnych 12
miesięcy (łącznie 24 miesiące). Wysokość miesięcznej dotacji dla bezrobotnych lub
niepełnosprawnych beneficjentów pokrywa 70% kosztów płacowych i pozapłacowych
oraz uwzględnia kwotę do 700 EUR na miesiąc (w przypadku pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin) lub do 350 EUR na miesiąc (w przypadku
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin).
Pracodawca, który ubiega się o uczestnictwo w programie musi złożyć odpowiedni
formularz aplikacyjny wraz z raportem, w którym wyjaśni powody, dla których chce
zatrudnić osobę niepełnosprawną.
6

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81. Erasmus+ 2017

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy pomyślnie przejdą etap weryfikacji, otrzymują szansę
na pozyskanie dodatkowej dotacji, dzięki której mogą dostosować miejsce pracy do
potrzeb nowych pracowników. Wartość takiej jednorazowej dotacji wynosi 2 500 EUR.

Źródła:
http://www.oaed.gr/
documents/10195/1214512/%CE%95%CE%9A%CE%9F+%282017%29+KYA.pdf/
eb16c962-1e66-4d9d-b69a-2827951f718f (data odwiedzin: 25/10/2017)
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Amea.htm
https://www.eduportal.gr/psathas3/
http://prev.oaed.gr/downloads/draseis/file2.pdf

2.

WĘGRY

Przedsiębiorcy na Węgrzech mają obowiązek odprowadzania tzw. składki
rehabilitacyjnej. Ma ona na celu skłonienie firm do zatrudniania osób o ograniczonej
zdolności do pracy. Jeżeli ilość pracowników zatrudnionych w danej firmie przekroczy
pewien próg, wtedy zgodnie z prawem jest ona zwolniona z obowiązku płacenia
w/w składki.
Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych i zasady działania funduszu
rehabilitacyjnego (a także ich dotychczasowe nowelizacje) zapisano we właściwej
ustawie (2011. évi CXCI. törvény 22–24. §-ai).
Według przepisów dotyczących składek na fundusz rehabilitacyjny osobą
niepełnosprawną jest ten, kto:
− doświadcza uszczerbku na zdrowiu (które normalnie pozwalałoby na samodzielne
funkcjonowanie) w co najmniej 40% i posiada oficjalny dokument potwierdzający
stan zdrowia (wiążące prawnie zaświadczenie)
− otrzymuje finansowe świadczenia w związku z posiadaną niepełnosprawnością lub
otrzymuje dotację dla osób niewidomych, a jej czas pracy osiąga wymiar 4 godzin
dziennie.
Aby promować zatrudnianie niepełnosprawnych, pracodawca musi odprowadzać
składki do funduszu rehabilitacyjnego w ustawowo określonych warunkach: jeżeli
ilość pracowników w przedsiębiorstwie przekracza liczbę 25, a odsetek osób
niepełnosprawnych nie osiąga poziomu 5% wszystkich zatrudnionych. Roczna
wysokość składek odprowadzanych do funduszu odpowiada iloczynowi ilości
pracowników jakich brakuje do osiągnięcia wymaganego progu zatrudnienia osób
7
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z niepełnosprawnością i wysokość jednostkowej składki na pracownika.
Wielkość indywidualnej składki na fundusz rehabilitacyjny oblicza się przez
pomnożenie wysokości płacy minimalnej na dzień 1 stycznia danego roku w pełnym
wymiarze godzin przez 9. Przykładowo, dla roku 2017 będzie to: 127 000 x 9 = 1 147
500 HUF / na osobę w skali roku.
Wysokość całkowitej składki na fundusz rehabilitacyjny jest samodzielnie obliczana
przez przedsiębiorców i opłacana we wskazanych przez przepisy urzędach
podatkowych.
Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby z niepełnosprawnością legitymujące się tzw. kartą
rehabilitacyjną, wówczas zwalnia się go z podatku na świadczenia socjalne. W roku
2017 ulga wyniosła 22%, a w roku 2018 wyniesie 20%.
Dla przedsiębiorców działających na Węgrzech istotne jest, aby znać przepisy
regulujące kwestię zatrudniania osób niepełnosprawnych, włącznie z wiedzą na temat
możliwych korzyści jak i zobowiązań.
Źródła:
https://ado.hu/rovatok/ado/a-rehabilitacios-hozzajarulas-2017-ben
https://ado.hu/rovatok/ado/mikor-jar-a-rehabilitacios-kartya

3.

POLSKA

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymywać
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kwota
miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności
pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.
Pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością chce
przygotować ją do pracy, może zaprosić ją na staż zawodowy. Wynagrodzenie –
w formie stypendium stażowego – sfinansuje urząd.
Ma on także możliwość otrzymania pomocy przy wykonaniu niezbędnych usprawnień
na stanowisku pracy związanych z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością.
Pracodawca może również liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,
który wspomaga niepełnosprawnego pracownika.
Niepełnosprawny przedsiębiorca, który wziął kredyt na kontynuowanie działalności
gospodarczej, może mieć do 50 % odsetek sfinansowanych ze środków PFRON.
Źródła:
http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/ (data wizyty: 01.09.2017)
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2
2.1

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ
ZWIĄZANYCH
Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU
DEFINICJA GŁUCHOTY

Zdefiniowanie pojęcia „głuchota” nie jest łatwe, ponieważ istnieje wiele odmiennych
uwarunkowań kulturowych, medycznych edukacyjnych i patologicznych, które często
całkowicie różnią się od siebie. Uwarunkowania te mogą być często niewłaściwie
zrozumiane przez laików, dlatego przyjrzymy się najważniejszym założeniom
głównych stanowisk.

Istota podejścia medycznego / patologicznego: głuchotę utożsamia się z utratą
słuchu i jest ona przewlekłym stanem traktowanym w kategoriach niedoboru lub
braku. Zadanie lekarzy polega na leczeniu schorzeń i uzupełnianiu deficytów, a szansę
na skuteczną kurację daje współczesna technologia w postaci implantów ślimakowych.
Przywrócenie narządu słuchu powinno odbyć się jak najszybciej, w przeciwnym
wypadku mózg „przyzwyczaja się” do bazowania wyłącznie na informacji wizualnej.
Jeżeli do diagnozy schorzenia doszło w młodym wieku, niedobór słuchu (lub głuchota)
nie przekłada się na wymowę, ponieważ dzieci zazwyczaj uzyskują dostęp do świata
dźwięków i funkcjonują, jak osoby słyszące. Około szóstego roku życia u dzieci
9
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stopniowo zaczyna zanikać umiejętność przyswojenia sobie mowy. Udowodniono, że
w większości przypadków osoby głuche, które nie nauczyły się mówić w dzieciństwie,
nie nauczą się w mówić w dorosłym życiu.
Istota podejścia pedagogicznego: surdopedagodzy zajmują się edukacją dzieci
głuchych. W miarę możliwości posługują się tymi samymi zasadami kształcenia, jak
w przypadku dzieci słyszących. Podstawowym celem edukacyjnym jest nauczenie
dzieci umiejętności mówienia, pisania i czytania w taki sposób, aby mogły zostać jak
najlepiej zrozumiane przez innych. Nauka mowy przychodzi znacznie łatwiej dzieciom,
które posiadają wszczepiony implant, ponieważ rozróżniają głosy oraz dźwięki. Dzieci
niedysponujące aparaturą tego typu napotykają znacznie więcej trudności – nie
potrafią usłyszeć siebie, swojej wymowy. W rezultacie brak możliwości samokontroli
przekłada się na poprawność językową, zarówno w mowie jak i piśmie.
Istota podejścia kulturowego / antropologicznego: głuchoty nie traktuje się jako
braku słuchu (lub jego niedoboru), ani nie kładzie się nacisku na przywrócenie
funkcjonalności narządu. Podejście to traktuje głuchotę na zasadzie nabytego statusu
i pewnego sposobu bycia. Dla osób głuchych nie istnieje pięć zmysłów tylko cztery,
lecz nie powinno ich to zniechęcać do prowadzenia w pełni satysfakcjonującego życia.
Według tej perspektywy każda osoba posiada wartościowe umiejętności i potencjał
do rozwoju.
Podejście kulturowo-antropologiczne skłania nas do patrzenia na osoby głuche nie
tylko jak na zbiorowość niepełnosprawnych (która potrzebuje pomocy innych), ale
także ukazuje nam wspólnotę, która ma własną kulturę i język. Przypomina ona
mniejszość z unikatowym dorobkiem kulturowym, poglądami politycznymi czy
demografią.

2.2

SPOŁECZNOŚCI I KULTURA
GŁUCHYCH

Powstanie społeczności Głuchych datuje się na XVIII w., kiedy to swoją działalność
rozpoczęły instytucje edukacyjne dla osób niesłyszących. Wcześniej jej członkowie byli
rozproszeni. Środowisko Głuchych cechuje to, że jest ono wewnętrznie różnorodna.
W jego skład wchodzą nie tylko osoby z wadami słuchu (od całkowicie głuchych do
osób z lekkim niedosłuchem). Znajdują się tu także członkowie rodziny i osoby na
co dzień je wspierające. Wszystkich łączy jedna kultura i posługiwanie się językiem
migowym, który pełni rolę języka ojczystego. Zaś powszechnie używany język
10
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urzędowy traktuje się w tej społeczności jak język obcy. Sprawia to, że głusi lub
niedosłyszący często mogą czuć się jak obcokrajowcy we własnym kraju.
Dzięki takiemu podejściu osoby te otrzymują szansę, aby udowodnić, że głuchota (lub
pewien jej stopień) niekoniecznie musi oznaczać niepełnosprawność umysłową.

2.3

JĘZYK
MIGOWY

Słysząca część społeczeństwa posiada małą wiedzę i świadomość dotyczącą
języka migowego. Sprawia to, że odczuwają lęk przed osobami, które go używają,
a wykonywane przez nich ruchy są dla nich powodem do złośliwych żartów czy
uszczypliwych komentarzy.
Jednak badania językoznawców jednoznacznie wskazują, że język migowy można
stawiać na równi z innymi językami, ponieważ spełnia on odpowiednie kryteria. Język
migowy jest równie wartościowy jak każdy inny język używany na świecie.
Wbrew temu co się powszechnie uważa, języki migowe mają własną, „naturalną”
gramatykę, podobnie jak każdy język mówiony. Jedyną różnicą jest to, że język ten nie
rozprzestrzenia się za pomocą kanału dźwiękowego, lecz za pomocą kanału wizualno-przestrzennego.

11
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3
3.1

POROZUMIEWANIE SIĘ
Z OSOBAMI NIESŁYSZĄCYMI
I NIEDOSŁYSZĄCYMI
METODY I TECHNIKI
KOMUNIKACYJNE

Osoby, które doświadczają trudności ze słuchem porozumiewają się na różne
sposoby, a bierze się to z różnych uwarunkowań. Do czynników mających wpływ
na sposób komunikowania należą m.in.: wiek, na który przypadł początek głuchoty;
rodzaj głuchoty; umiejętności językowe; stopień niedosłuchu (w przypadku osób
niedosłyszących); umiejętność czytania z ust; osobowość; tło rodzinne; poziom
wykształcenia; IQ oraz preferencje osobiste.
W trakcie porozumiewania się najważniejsza jest wymiana myśli między ludźmi,
a nie środek, za pomocą którego są przekazywane. Dlatego zarówno pracodawcy
jak i współpracownicy powinni uświadomić sobie, że nie ma osoby głuchej lub
niedosłyszącej, która potrafiłaby korzystać z wszystkich metod. Nie ma uniwersalnego
sposobu porozumiewania się, który byłby odpowiedni dla wszystkich (dotyczy to
także języka migowego).
12
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Można zapytać osobę głuchą (lub z niedosłyszącą) o ulubioną metodę komunikowania
się. Pytanie to sprawia wiele przyjemności osobom z wadami słuchu. Czasami jednak
zbyt wielka chęć niesienia pomocy może tylko pogorszyć sytuację i sprawić, że druga
strona poczuje się niezręcznie. Oto niektóre z metod komunikacji, których można użyć:

Komunikacja ustna – Opiera się na umiejętności słyszenia (w zależności od

poziomu głuchoty) i wizualnej metakomunikacji (mimika, gestykulacja). Czytanie z ust
polega na obserwacji kształtów, jakie przybierają usta w trakcie wypowiadania słów.
Obserwacja odgrywa tu podstawową rolę w procesie rozumienia mowy. W zależności
od poziomu umiejętności językowych czytający z ust może samodzielnie wypełniać
luki w trakcie „rozszyfrowywania” komunikatu.

Język migowy (węgierski, grecki, polski) – jest to wizualno-przestrzenny język
obcy z własną gramatyką, słownictwem i zasadami, które różnią się od zasad języka
mówionego.

Komunikacja z wykorzystaniem alfabetu palcowego – alfabet palcowy działa

na zasadzie „międzynarodowego ABC”, które pozwala na literowanie wyrazów za
pomocą palców. Kształty przybierane przez palce i dłonie przypominają litery, a każda
z liter ma inny kształt. Narodowości tworzą własne języki migowe, słownictwo,
a zatem i swoje alfabety.

Komunikacja pisemna (notatki, e-maile, aplikacje na smartfony odczytujące

na głos zapisany tekst itp.) – w przypadku osób głuchych pisanie jest najbardziej
precyzyjnym środkiem komunikowania się, ponieważ w mniejszym lub większym
stopniu każdy potrafi czytać i pisać.

3.2

METODY
TŁUMACZENIA

Tłumaczenie na język migowy – tłumacz przekłada język mówiony na język
migowy.

Tłumaczenie ustne – tłumacz imituje wypowiadanie słów ustami (bez dźwięku),
uzupełniając ruch ust naturalną mimiką i gestami.

Tłumaczenie pisemne (napisy w czasie rzeczywistym) – wykonuje się je za pomocą
maszyny do pisania wyposażonej w specjalną klawiaturę. Wypowiadane słowa
w uproszczonej formie wyświetlają się na monitorze.
13
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Tłumaczenie na język mówiony – tłumacz wypowiada lub imituje ustami

komunikaty nadawane przez osoby głuche za pomocą języka mówionego. Można je
nazywać odwróconym tłumaczeniem ustnym.

3.3

AKTYWNI ZAWODOWO:
PODZIAŁ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU
ZE WZGLĘDU NA KOMPETENCJE
JĘZYKOWE

1. Osoby czytające z ust i posługujące się językiem mówionym, ale nieużywające
języka migowego. Ich wymowa jest w większości przypadków zrozumiała.
2. Osoby posługujące się językiem migowym mające duże trudności z wymową.
W tym przypadku czytanie z ust jako metoda komunikacji w ogóle się nie
sprawdza. Trudno oszacować wielkość tej grupy, choć przypuszczalnie należy do
niej niewiele osób – metody komunikacji ustnej od dekad są nauczane w wielu
szkołach, a ilość osób, która nie uzyskała podstawowego wykształcenia jest
naprawdę niewielka.
3. Osoby dwujęzyczne posługujące się zarówno językiem migowym jak i mówionym.
Ich wymowa zrozumiała jest przez większość czasu wypowiedzi.

14
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3.4

WSKAZÓWKI I REKOMENDACJE
– Z KIM I JAK MOŻEMY SIĘ
KOMUNIKOWAĆ?

9 SYTUACJI, W KTÓRYCH MOŻESZ WESPRZEĆ OSOBĘ GŁUCHĄ
LUB NIEDOSŁYSZĄCĄ:

Zwróć na siebie uwagę zanim coś powiesz!

• Pomachaj dłonią.
• Dotknij barku przed
rozpoczęciem rozmowy.
• Jeśli stoisz obok
włącznika, daj sygnał
świetlny – zgaś i zapal
światło.

Stale utrzymuj kontakt wzrokowy!
• Kontakt wzrokowy
wspiera komunikację.
• Zwracaj się bezpośrednio
do osoby nie(do)
słyszącej. Jeżeli do
waszej rozmowy dołączy
tłumacz, twój rozmówca
może się obrócić w jego
stronę.

15
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Nie krzycz!
• Mów naturalnym tempem
– nie za wolno, nie za
szybko.
• Nie zbliżaj się zbyt
blisko, bo może to
utrudnić czytanie
z twoich ust.
• Najkorzystniejsza
odległość wynosi
od 1 do 1,5 m.

• Niewłaściwy dystans może
być źródłem dyskomfortu
dla osoby czytającej z ust.

Nie odwracaj się w trakcie rozmowy!

• Odwracanie się jest
naturalną reakcją w sytuacji,
gdy ktoś wskazuje
w jakimś kierunku lub gdy
w najbliższym otoczeniu
coś się dzieje (np. gdy
inna osoba zwraca na
siebie uwagę swoim
zachowaniem).
• Jeżeli rozmawiasz z kimś,
kto jest głuchy lub ma
niedosłuch, daj mu szansę
na czytanie z twoich ust –
nie odwracaj się.
16
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Wyjmij papierosa z ust przed rozpoczęciem rozmowy!
• Jeśli w trakcie mówienia
masz coś w ustach, wówczas
zmienia się nie tylko twoja
wymowa, ale i „wygląd”
dźwięków, co zupełnie
uniemożliwia czytanie z ust.
• Gdy rozmawiasz z osobą
z wadą słuchu, postaraj się
odłożyć papierosa lub wyjąć
z ust gumę do żucia.

Używaj prostych słów. Unikaj wyrazów obcojęzycznych!
• Istnieją pewne wyrazy,
które niełatwo odczytać
z ust, ponieważ trudno je
„zauważyć”, są „niewidoczne”
albo zawierają spółgłoski,
które można ze sobą pomylić.
W takim przypadku czytający
z ust może cię poprosić
o powtórzenie. Jeśli ci się
to przytrafi nie powtarzaj
tego samego słowa – zamiast
tego użyj innego wyrazu
o podobnym znaczeniu lub
przeformułuj zdanie.

17

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81. Erasmus+ 2017

Unikaj nagłej zmiany tematu
• Jeżeli osoba czytająca
z ust nie jest zaznajomiona
z tematem, zmniejsza się
ilość kombinacji, które
mogłaby odgadnąć.
Zasygnalizuj osobie głuchej
lub niedosłyszącej, że
zamierzasz zmienić temat.

Okulary słoneczne czy wąs też mogą być przeszkodą
• W trakcie rozmowy powinno
się zdjąć okulary słoneczne.
Jeśli mężczyzna ma wąsy,
one również mogą utrudniać
odczytywanie mowy z ust,
a tym samym zaburzyć
komunikację.

18
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Jeżeli żadna ze wskazówek nie zadziała – użyj notatnika i długopisu!
• Zapisz najważniejsze informacje.
Nie dziw się, jeśli osoba
z wadą słuchu pisze w sposób
niepoprawny pod względem
gramatycznym. Pamiętaj, że ona
używa gramatyki swojego języka –
migowego.

Pamiętaj, że osoba z wadą słuchu nie jest odpowiedzialna za to,
że nie potrafi usłyszeć (pewnych) dźwięków.
Nawet dla osób słyszących codzienność potrafi być prawdziwym wyzwaniem, a co
dopiero dla osób głuchych czy niedosłyszących. Dlatego, aby mogły one prowadzić
satysfakcjonujące życie, powinny mieć możliwość kierowania swoimi sprawami,
zadbania o poczucie własnej wartości i pielęgnowania szacunku do samego
siebie. Powinny również dostać szansę na równe traktowanie od osób niemających
problemów ze słuchem.
Dlatego tak ważne jest też, aby osoby z wadami słuchu mogły pracować i nie
pozostawały bezrobotne.

• Podstawowym zadaniem jest stworzenie
warunków, w których może zaistnieć
bezpośredni kontakt pomiędzy głuchymi
czy niedosłyszącymi a słyszącymi
współpracownikami czy szefem. W tym
przypadku tzw. most komunikacyjny
reprezentuje bezpośrednie połączenie
pomiędzy światem słyszących i nie(do)
słyszących. Stworzenie mostu będzie
możliwe wyłącznie wtedy, jeżeli w jego
budowę zaangażują się obie strony.
Dlatego zaadaptować muszą się nie tylko pracownicy z wadami słuchu – równie wiele
wysiłku w dostosowanie się powinni włożyć pracodawcy.
19
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4
4.1

PRZYGOTOWYWANIE
MIEJSCA PRACY I ZESPOŁU
NA PRZYJĘCIE NOWEGO
PRACOWNIKA
PRZEDSTAWIENIE
PRACOWNIKA Z WADĄ SŁUCHU
WSPÓŁPRACOWNIKOM
I TRENEROWI

Jeżeli pracodawca przyjmuje większą liczbę pracowników z wadą słuchu, mówimy
wtedy o wprowadzeniu całej grupy do miejsca pracy. W takiej sytuacji należy
podkreślać, że grupa jest wewnętrznie różnorodna– nie ma dwóch identycznych osób
i każda z nich posiada swoje indywidualne potrzeby i preferencje. Nowi pracownicy
powinni być przedstawiani są po kolei.
Warto pamiętać, aby w trakcie takiej prezentacji zapoznać dotychczasowych
pracowników z wskazówkami i rekomendacjami dotyczącymi skutecznych
metod komunikacji (np. „Jak możemy komunikować się z osobami głuchymi lub
niedosłyszącymi”).
We wprowadzeniu powinno się zaznaczyć, który z nowych pracowników częściowo
słyszy, który używa języka migowego, a który np. potrafi czytać wyłącznie z ust.
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Jeżeli grupa jest zróżnicowana, można przypomnieć dotychczasowym pracownikom,
aby nie byli zaskoczeni postawą nowozatrudnionych – czasami sami mają trudności
z komunikacją między sobą, nie zawsze też muszą nawiązywać przyjaźnie w swoim
gronie.

4.2

ZAZNAJOMIENIE NOWEGO
PRACOWNIKA ZE STANOWISKIEM
PRACY

Dobrym sposobem na właściwe zaadaptowanie otoczenia pracy jest zapytanie
o opinię pracowników z wadami słuchu, którzy są już w firmie zatrudnieni (jeżeli
tacy są). Można także zaproponować potencjalnym pracownikom „przetestowanie”
stanowiska pracy jeszcze przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia.
1. Ważną rolę w miejscu pracy odgrywa oświetlenie. Nieodpowiednie warunki
oświetlenia mogą utrudniać czytanie z ust.
2. Stanowisko przy którym pracuje głuchy / niedosłyszący pracownik powinno zostać
umieszczone przy wejściu głównym lub przy stanowisku trenera / przełożonego.
3. W wyposażeniu stacji roboczej można uwzględnić sygnalizatory świetlne (np.
lampy ostrzegawcze), jeżeli nowy pracownik nie reaguje na określone sygnały czy
machanie ręką.
4. Bardzo ważne jest, aby nowoprzybyli wiedzieli, jakich kanałów komunikacji
używają pracownicy i przełożeni w firmie do wymiany informacji miedzy
sobą. Udzielenie stałego dostępu do tych kanałów osobom z wadami słuchu
zagwarantuje przejrzysty przepływ informacji.
5. Komunikacja pisemna daje nie(do)słyszącym lepszy dostęp do informacji (SMS,
e-maile, karteczki biurowe, samoprzylepne itd.).
6. Wszelkie urządzenia alarmowe powinny zawierać źródło światła i sygnalizację
ostrzegawczą.
7. Zaleca się rozplanowanie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby
uwzględniały potrzeby osób z wadą słuchu (piktogramy, tablice informacyjne,
krzesła transportowe lub ratunkowe, winda, nosze itp.).
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5

PROPOZYCJE ZAWODÓW
W SEKTORZE HORECA DLA
OSÓB Z WADAMI SŁUCHU

W sektorze HORECA osoby z wadą słuchu mogą znaleźć wiele miejsc pracy.
Poniżej przedstawiono kilka.

22
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5.1

POMOCNIK KELNERA

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie miejsca dla klientów;
nakrywanie do stołu;
dbanie o czystość zastawy i sztućców;
dbanie o wysoką jakość usługi;
wybieranie, proponowanie stołu;
prezentacja menu;
pomoc z wyborem potrawy;
przyjęcie zamówienia;
opieka nad gośćmi;
podanie rachunku.

KONTAKT Z GOŚĆMI: TAK
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie asystenta
kelnera

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

zna menu i listę win;
ma dobrą pamięć;
ma dobre maniery;
jest otwarty;
ma podzielną uwagę;
dba o higienę osobistą.

•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
są bardzo zmotywowane do pracy;
są wspaniałymi obserwatorami;
potrafią skupić się na zadaniu;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia;
wiedzą, co mają robić;
„mają oczy dookoła głowy”;
mają indywidualne podejście
do zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
mają doskonałą pamięć wzrokową
i kinestetyczną;
dyskrecja – gość może mieć
pewność, że obsługujący go
pomocnik kelnera nie usłyszy.
rozmowy
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5.2

ASYSTENT BARMANA

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•

przygotowuje bar przed otwarciem;
przygotowuje i poleruje szkło;
sprząta bar i krzesła barowe;
asystuje przy robieniu drinków (wyciska sok, przygotowuje dekoracje).

KONTAKT Z GOŚĆMI: TAK
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie asystenta
barmana

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ma podzielną uwagę;
dba o higienę osobistą;
ma dobrą pamięć;
jest otwarty;
jest pomocny.

•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
są sprawne manualnie;
potrafią skupić się na zadaniu;
są dokładne;
są wspaniałymi obserwatorami;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia;
wiedzą, co mają robić;
„mają oczy dookoła głowy”;
są bardzo zmotywowane do pracy;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
dyskrecja – gość może mieć
pewność, że obsługujący go
asystent barmana nie usłyszy
rozmowy.
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5.3

BARISTA

OBOWIĄZKI:
•
•
•

serwowanie kawy gościom;
dbanie, czyszczenie sprzętu do parzenia kawy
(ekspres do kawy, młynek do kawy);
wybieranie najlepszych produktów i przechowywanie ich
w odpowiednich warunkach.

KONTAKT Z GOŚĆMI: TAK
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie baristy

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•
•
•

• ma szeroką wiedzę na temat
różnych rodzajów kaw, ich jakości;
• ma szeroką wiedzę na temat
sposobów przygotowywania,
dekorowania i serwowania kawy;
• ma podzielną uwagę;
• dba o higienę osobistą;
• ma dobrą pamięć;
• jest otwarty;
• jest pomocny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
potrafią skupić się na zadaniu;
są sprawne manualnie;
są dokładne;
potrafią skupić się na zadaniu,
„wyłączyć się”;
są wspaniałymi obserwatorami;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia;
mają doskonałą pamięć wzrokową
i kinestetyczną;
wiedzą, co mają robić;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
są bardzo zmotywowane do pracy;
dyskrecja – gość może mieć
pewność, że obsługujący go barista
nie usłyszy rozmowy.
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5.4

POMOCNIK KUCHARZA

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie miejsca pracy przed przystąpieniem do gotowania
i wydawania posiłków;
obieranie, krojenie, rozdrabnianie, siekanie warzyw i owoców do dań;
dbanie o dostępność środków czyszczących w kuchni i na zapleczu kuchennym
pomoc w nagłych wypadkach w kuchni;
różnego rodzaju prace porządkowe niezbędne do utrzymania kuchni w czystości;
pomoc pozostałym pracownikom kuchni w ich pracy.

KONTAKT Z GOŚĆMI: NIE
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie pomocnika
kucharza

Cechy osób z wadą słuchu

• jest dokładny;
• potrafi szybko orientować się
w sytuacji;
• jest otwarty;
• jest pomocny;
• potrafi dobrze i sprawnie sprzątać.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
są sprawne manualnie;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
są dokładne;
są wspaniałymi obserwatorami;
potrafią skupić się na zadaniu;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia, wiedzą, co mają robić;
„mają oczy dookoła głowy”;
są bardzo zmotywowane do pracy.
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5.5

CUKIERNIK

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie różnego rodzaju ciast, ciasteczek, deserów, pralin, lodów itp.;
przechowywanie zapasów w odpowiednich warunkach;
dbanie o jakość składników;
dbanie o sprzęt;
znajomość proporcji produktów cukierniczych;
znajomość przepisów;
elastyczność w przygotowywaniu produktów dostosowanych
do gustów klientów.

KONTAKT Z GOŚĆMI: NIE
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie cukiernika

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•

• potrafi szybko orientować się
w sytuacji;
• jest dokładny;
• ma zdolności manualne;
• potrafi modyfikować przepis;
• jest otwarty na nowości.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
są sprawne manualnie;
są dokładne;
są wspaniałymi obserwatorami;
mają doskonałą pamięć wzrokową
i kinestetyczną;
potrafią skupić się na zadaniu,
„wyłączyć się”;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia, wiedzą, co mają robić;
potrafią skupić się na zadaniu;
są bardzo zmotywowane do pracy.
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5.6

PORTIER

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•

dba o bagaż gości;
parkuje samochody;
otwiera drzwi;
pomaga pokojówkom przy pracach wymagających większej siły fizycznej
(np. przy transportowaniu wózka z brudną bielizną);
pomaga w utrzymaniu czystości holu.

KONTAKT Z GOŚĆMI: TAK
Cechy, jakie powinien mieć kandydat
do pracy w zawodzie portiera

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•
•
•

• jest dokładny;
• potrafi szybko orientować się
w sytuacji;
• jest otwarty;
• jest pomocny;
• ma dobre maniery;
• potrafi dobrze zorganizować pracę;
• potrafi pracować w grupie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
są sprawne manualnie;
są dokładne;
są wspaniałymi obserwatorami;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
potrafią skupić się na zadaniu;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia;
wiedzą, co mają robić;
„mają oczy dookoła głowy”;
są bardzo zmotywowane do pracy;
potrafią pracować w grupie;
dyskrecja – gość może mieć
pewność, że obsługujący go portier
nie usłyszy rozmowy.
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5.7

POKOJÓWKA

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•
•

przygotowuje wózki hotelowe z bielizną;
przygotowuje łóżka;
wentyluje pomieszczenia;
przygotowuje pokoje na przybycie nowych gości;
uzupełnia produkty w minibarach i lodówkach;
jest odpowiedzialna za utrzymywanie w czystości pokojów gości,
korytarzy, łazienek, przestrzeni wspólnej i sal konferencyjnych.

KONTAKT Z GOŚĆMI: TAK
Cechy, jakie powinna mieć
kandydatka do pracy w zawodzie
pokojówki

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•
•

• jest dokładna;
• potrafi szybko orientować się
w sytuacji;
• jest otwarta;
• jest pomocna;
• ma dobre maniery;
• jest uczciwa;
• potrafi dobrze zorganizować pracę;
• potrafi pracować w grupie;
• ma dobre tempo pracy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią się uczyć na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
są sprawne manualnie;
są dokładne;
potrafią skupić się na zadaniu,
„wyłączyć się”;
są wspaniałymi obserwatorami;
mają indywidualne podejście do
zadania;
są rzetelne;
są obowiązkowe;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia, wiedzą, co mają robić;
„mają oczy dookoła głowy”;
są bardzo zmotywowane do pracy;
mają jasny podział między tym, co
jest dobre, a co jest złe;
dyskrecja – gość może mieć
pewność, że obsługująca go
pokojówka nie usłyszy rozmowy.
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5.8

KONSERWATOR

OBOWIĄZKI:
•
•

•
•
•
•
•

dbanie o standardy bezpieczeństwa związane z pobytem gości
i pracowników w obiekcie;
przestrzeganie firmowych przepisów i procedur, jak i państwowych regulacji
prawnych mających zastosowanie do terenu należącego do hotelu; prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji;
naprawa usterek w funkcjonowaniu kanalizacji, systemów ogrzewania
i klimatyzacji, urządzeń elektrycznych, systemów nawadniających itp.;
zapewnianie podstawowych informacji na temat infrastruktury hotelu oraz miejsc
/ urządzeń / wyposażenia, które wymagają konserwacji;
przeprowadzanie inspekcji i diagnozowanie usterek;
składowanie odpadów niebezpiecznych;
wykorzystywanie dostępnych narzędzi do naprawy / utrzymania urządzeń
i wyposażenia.

KONTAKT Z GOŚĆMI: NIE
Cechy jakie powinien posiadać
kandydat do pracy w zawodzie
konserwatora

Cechy osób z wadą słuchu:

• nie ma przeciwskazań zdrowotnych
do pracy fizycznej;
• posiada wiedzę techniczną;
• ma zdolności manualne;
• postępuje etycznie;
• posiada umiejętności
interpersonalne;
• jest zorientowany na wynik;
• podejmuje inicjatywę;
• szuka rozwiązań problemów;
• jest elastyczny;
• potrafi pracować pod presją;
• jest systematyczny wykonywaniu
powierzonych zadań;
• jest spostrzegawczy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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potrafią uczyć się na pamięć;
są otwarte;
są pracowite;
posiadają zdolności manualne;
zwracają uwagę na szczegóły;
potrafią skupić się na jednym
zadaniu;
mają doskonałe umiejętności
obserwacji;
są odpowiedzialne;
są rzetelne;
są sumienne;
domyślają się, wyprzedzają
polecenia;
wiedzą, co mają robić;
są zmotywowane do pracy;
mają jasny podział między tym, co
jest dobre, a co jest złe.
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5.9

PIEKARZ

OBOWIĄZKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odbieranie, przechowywanie i przygotowywanie odpowiednich składników;
przesiewanie mąki ręcznie lub za pomocą maszyny tak, aby odsiana mąka
właściwie związała się z pozostałymi składnikami;
mieszanie przyszykowanych składników i ugniatanie ich ręcznie lub maszyną
w celu przygotowania ciasta;
dzielenie na porcje wyrobionego ciasta i nadawanie mu właściwego kształtu
w zależności od rodzaju wypieku;
wykonywanie czynności ręcznie lub za pomocą odpowiednich maszyn;
wkładanie poporcjowanego ciasta do odpowiednich form i urządzeń (np.: kosz do
wyrastania chleba, forma do ciasta, piec do wypiekania chleba lub ciasta itp.)
nadzorowanie procesu wyrastania ciasta, w razie potrzeby zwilżanie;
(np. mechanizmem pary w piecu);
umiejętność wypiekania surowego ciasta w piecach różnego typu;
przygotowywanie produktów do schłodzenia, pakowania i przechowywania lub
w celu dalszego transportu.
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KONTAKT Z KLIENTAMI: NIE
Cechy jakie powinien posiadać
kandydat do pracy w zawodzie
kucharza

Cechy osób z wadą słuchu:

• posiada zdolności manualne;
• potrafi wykonywać podstawowe
obliczenia;
• ma orientację w przestrzeni;
• potrafi skupić się na zadaniu;
• jest nastawiony na rozwiązywanie
problemów;
• jest kreatywny;
• jest odporny na stres;
• potrafi dostosować się do sytuacji;
• jest dokładny i dba o szczegóły;
• posiada umiejętności
samoorganizacji;
• potrafi samodzielnie pracować;
• jest nastawiony na współpracę;
• cechuje się empatią;
• jest odpowiedzialny;
• dobrze komunikuje się z innymi.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

32

są dokładne;
potrafią skupić się na zadaniu;
są samodzielne;
są odpowiedzialne;
potrafią wykonywać zadania
przydzielone przez przełożonego;
potrafią robić wiele rzeczy
jednocześnie, mają podzielność
uwagi;
są obowiązkowe;
są sprawne manualnie;
są rzetelne;
są uważne;
są zmotywowane do pracy;
mają jasny podział między tym, co
jest dobre, a co jest złe;
posiadają dobrą pamięć wzrokową,
są świetnymi obserwatorami.
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5.10

OGRODNIK / OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA UTRZYMANIE BASENU

OBOWIĄZKI:
•

wybór i przygotowanie wyposażenia niezbędnego do wykonywania pracy –
narzędzi, maszyn i materiałów;
wykonywanie prac związanych z ochroną ziemi (pielęgnacja gleby,
odchwaszczanie, stosowanie środków ochronnych);
stosowanie odpowiednich nawozów;
podlewanie roślin;
konserwacja zieleni;
posługiwanie się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi
do wykonywania pracy.

•
•
•
•
•

KONTAKT Z KLIENTAMI: NIE
Cechy jakie powinien mieć kandydat
na stanowisko ogrodnika

Cechy osób z wadą słuchu

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

są odpowiedzialne;
są dokładne;
potrafią skupić się na zadaniu;
potrafią wykonywać zadania zlecone
przez przełożonego;
• potrafią pracować samodzielnie
(bez nadzoru),
• potrafią robić wiele rzeczy
jednocześnie, mają podzielność
uwagi;
• są zmotywowane.

jest wytrzymały;
posiada koordynację ruchową;
jest silny fizycznie;
jest zdeterminowany;
potrafi przyjmować polecenia;
jest odpowiedzialny;
wykazuje się precyzją w pracach
manualnych;
jest pilny;
potrafi wykorzystać posiadaną
wiedzę;
jest ostrożny i uważny;
wie jak wykonać powierzone
zadania;
rozumie instrukcje pisane;
rozumie instrukcje w formie ustnej;
potrafi współpracować
i komunikować się z trenerem pracy
/ instruktorem;
wykonuje podstawowe obliczenia.

posiadają dodatkowe kompetencje:
• mają dobrą pamięć;
• są szczere;
• posiadają poczucie obowiązku;
• mają zdolności manualne;
• są dokładne;
• są uważne;
• przywiązują uwagę do szczegółów.
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10

PODSUMOWANIE

DRODZY PRACODAWCY!

WIEMY, ŻE:
•
•
•
•

Boicie się zatrudniać osoby z wadą słuchu,
Myślicie, że osoby te nie potrafią (lub nie chcą) pracować,
Obawiacie się, że osoby głuche lub niedosłyszące częściej ulegają wypadkom
w pracy niż osoby słyszące,
Martwicie się, że inni pracownicy nie będą w stanie się z nimi porozumieć.

JEDNAK PAMIĘTAJCIE PROSZĘ, ŻE:
•
•
•

Osoby z wadą słuchu chcą pracować,
Pracują równie dobrze jak osoby słyszące,
A komunikacja jest największym wyzwaniem w miejscu pracy.
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DLACZEGO WARTO ZATRUDNIAĆ OSOBY Z WADĄ SŁUCHU?
PONIEWAŻ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szybko adaptują się do nowych warunków;
Odnajdują się w roli mediatorów;
Posiadają szerszą perspektywę;
Wykazują się ostrożnością i można na nich polegać;
Wnoszą cenne kompetencje i są wartościowymi członkami zespołów;
Są pracowite;
Ich obecność przyczynia się do efektu synergii.

Zatrudnienie osoby głuchej lub niedosłyszącej jest świetnym sposobem na
promowanie firmy jako przyjaznego pracodawcy, a co za tym idzie przyciągnięcie
pozyskania szerszej bazy klientów. Wszystko zależy od osób, które chcemy zatrudnić,
ich umiejętności i obowiązków jakie mają wykonywać. Nie obawiajmy się zatrudniania
osób z wadą słuchu – każdy zasługuje na szansę.
Nie ma jednego języka migowego, który obowiązywałby w całym świecie. W każdym
kraju osoby z wadą słuchu posługują się swoim językiem migowym. Poniżej
przedstawiamy podobieństwa i różnice między językami (kilka przykładów).
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JĘZYK WĘGIERSKI

JĘZYK GRECKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

szakács

μάγειρας

kucharz

cook

kenyér

ψωμί

chleb

bread

jelent

καταλαβαίνω

rozumieć

understand
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