
Głuchy pracownik
Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników 

         Głuchy to człowiek, 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.

Czy warto zatrudnić głuchego pracownika / pracowniczkę?
Warto! 

Czy da się to zrobić? Da się! 
Ale jak to zrobić?

Tego dowiecie się Państwo z niniejszego poradnika.
 
 

„Głuchy może robić wszystko, to co słyszący, 
 za wyjątkiem słyszenia" 

Frederick C. Schreiber
Głuchy Lider i Aktywista Środowiska Osób Głuchych

 

Częstochowa, 2021
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Informacje o projekcie 

Niemniejszy poradnik jest częścią projektu realizowanego
przez TPD OO.

Wszystkie informacje jak i zarówno materiały merytoryczne
dostępne na stronie internetowej:

www.tpdoo.org
 
 
 
 

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw
społecznych opartych na otwartości , tolerancji i empatii
wobec osób niepełnosprawnych słuchowo i wzrokowo,

zwiększenie integracji wobec osób niesłyszących ,
niedosłyszących, niewidomych i słabowidzących ze

środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania 
 w tym środowisku,  przygotowanie społeczeństwa do

udzielania właściwej pomocy osobom z w/w dysfunkcjami ,
zauważenie ich problemów i zapobieganie im.  



Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

 
Szanowni Państwo,
niniejszy poradnik powstał z myślą o pracodawcach, którzy zdecydują się podejść do
tematu zatrudnienia osób głuchych z otwartością i wrażliwością. To minikompendium
dostarczające podstawowej i niezbędnej wiedzy na temat zatrudnienia osób głuchych
przygotowane w formie praktycznych i użytecznych informacji. Głusi, pomimo swojego
potencjału i gotowości do podjęcia zatrudnienia, stanowią grupę defaworyzowaną na
rynku pracy. Jednym z głównych powodów, które decydują o niskim uczestnictwie osób
głuchych w rynku pracy, jest brak wiedzy pracodawców na temat tej grupy
potencjalnych pracowników, wynikający przede wszystkim z braku kontaktu ze
środowiskiem osób głuchych. Głównym zadaniem mojego poradnika jest dostarczenie 
/ uzupełnienie tej wiedzy.

 
Autor poradnika : mgr Aneta Banach-Sałata

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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Wstęp

„Czy można wyobrazić sobie społeczność składającą się tylko z ludzi głuchych? Jeśli tak, to czy postrzegalibyśmy
tych ludzi jako gorszych, mniej inteligentnych i nie umiejących się ze sobą porozumiewać?

Z pewnością używaliby oni języka migowego, który mógłby okazać sie bogatszy niż nasz język. Czy w takim razie
można by uznać ową społeczność za ludzi bez kultury i cywilizacji?

Dlaczego nie mieliby tworzyć prawa, wybierać rządu i mieć policji, i czy wszystkie te aspekty funkcjonowania
społecznego byłyby gorsze niż nasze?”

 
Rock Ambroise Sicard, 1808r.



Głuchy czy głuchy?

Zacznijmy od tego, że osoby głuche wolą, aby mówić na nich „g/Głusi”, a nie niesłyszący, ponieważ w
słowie „niesłyszący” jest zwrot „nie”, który wskazuje na jakąś NIEprawidłowość, NIEumiejętność. 
A Głusi nie chcą być postrzegani jako osoby,  które czegoś nie umieją, tylko za osoby, które coś
potrafią i przynależą np. do mniejszości językowej/kulturowej – Głuchych. Język polski jest dla
Głuchych językiem obcym. I co ciekawe, każdy kraj ma inny język migowy.

Kultura Głuchych – to ruch społeczny, którego wspólnym elementem jest doświadczenie głuchoty       
w kontekście kultury. Osoby utożsamiające się z kulturą Głuchych swojego niesłyszenia nie
postrzegają jako niepełnosprawności. Słowo „Głuchy” pisane jest zawsze dużą literą, jeśli od nosi się
do członkostwa w kulturze. Wyznacz nikiem, który definiuje członkostwo, nie jest stopień utraty
słuchu, ale poczucie tożsamości, przynależności do tej grupy, jej ak ceptacja oraz bycie
akceptowanym. Istotnym spoiwem danej społeczności jest polski język migowy (PJM), któ ry posiada
swoją historię, ulega zmianom, wpływa na po strzeganie otaczającego świata. Ten obraz świa ta
przekazywany jest następnym pokoleniom. Wspólne doświadczenia, takie jak uczęszczanie do szkół
dla niesłyszących czy borykanie się z problemami życia w świecie słyszących dopeł niają obrazu
odrębności kulturowej Głuchych.

Głuchy/głuchy – słowo „głuchy” ma dwa znaczenia:

Głuchy – pisane dużą literą odnosi się do członkostwa w Kulturze Głuchych, jej norm, warto ści         
i przekonań, które różnią się od kultury słyszą cych. Duża litera „G” oznacza, że stan głuchoty jest
przynależnością kulturową, a nie tylko stanem zdrowia. 

            „Jestem głuchy” oznacza postrzeganie sie bie jako osoby, która utraciła słuch.
                    „Jestem Głuchy” oznacza członkostwo w Kulturze Głuchych.

Osoba słysząca może być Głucha – jeśli wychowała się w Kulturze Głuchych (np. słyszące dziecko
niesłyszących rodziców).

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracownikówPoradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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Liczba osób dotknięta uszkodzeniem narządu słuchu jest trudna do określenia. Na

świecie, według danych szacunkowych problemy ze słuchem ma około 10-15% całej

populacji, czyli około 500 mln ludzi. W Europie problem ten dotyczy ponad 80 mln

osób. Natomiast w Polsce liczba ta, wynosi około 900 tyś ludzi. Badania nie

uwzględniają często osób przebywających w placówkach dziennego pobytu (np. w

szkołach z internatami dla Niesłyszących i Niedosłyszących) oraz Głuchych

zazwyczaj słabo władających językiem polskim. Prof. Bogdan Szczepankowski –

przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego, stwierdza, że liczba osób          

 z uszkodzeniem narządu słuchu wynosi w Polsce kilka milionów. Warto dodać, że

ponad 100 osób rocznie traci słuch w wyniku różnych wypadków.

 

Osoby słabosłyszące i niesłyszące mają ubytki słuchu różnego stopnia.
Powoduje to, że wiele osób mówi niewyraźnie dla słyszących. Komunikacja        
z nimi może się poprawić przy bliższym poznaniu i wolniejszej mowie, zaś
aparaty słuchowe znacznie poprawiają kontakt z osobami słyszącymi. Nie
przeszkadza to osobom niesłyszącym w lepszym wyczuciu rytmu i muzyki.
Głusi uczą się mowy i języka polskiego, za pomocą aparatów słuchowych i
specjalnych metod nauczania np. j. migowego.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

Ile jest osób z problemem słuchu?

Dlaczego osoby z wadami słuchu mówią mniej

wyraźnie lub posługują się gestami rąk (migami) ?
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Głuchota całkowita, polega na niezdolności do odbierania bodźców akustycznych. Wyróżniamy
głuchotę wrodzoną lub nabytą. Przyczynami głuchoty wrodzonej są : choroba matki w okresie ciąży,
konflikt serologiczny, używki (m. in. leki, alkohol, kawa, papierosy), zaburzenia hormonalne, czynniki
genetyczne Natomiast przyczynami głuchoty nabytej są : urazy mechaniczne powstałe podczas
porodu, ostre lub przewlekłe choroby ucha, choroby zakaźne, zapalenie opon mózgowych, urazy
chemiczne, urazy mechaniczne, urazy psychiczne, długotrwały hałas. Drugą grupą wyodrębnioną na
podstawie kryterium stopnia utraty słuchu, są osoby z częściową utratą słuchu (niedosłyszące).
Niedosłuch definiowany jest jako zaburzenie ze strony narządu słuchu, polegające na nieprawidłowym
przewodzeniu lub odbiorze bodźców. Źródłami niedosłuchu są: przyczyny dziedziczne, choroby matki
podczas ciąży, środki farmakologiczne, konflikt serologiczny, promieniowanie rentgenowskie

Według Międzynarodowego Biura Audiofonologii wyróżnić można następujące stopnie niedosłuchu:

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

Kryteria podziału na choroby związane ze słuchem

Stopień lekki to: 20dB ‐ 40dB, polegający na
trudnościach w identyfikacji akustycznej głosek, ze
skutecznym słuchaniem dźwięków w hałasie lub z
dużej odległości. Osoba, ta nie wymaga interwencji

medycznych, może korzystać z telefonu.
 

Stopień umiarkowany to: 40dB ‐ 70dB, charakteryzuje
się tym że osoba słyszy i rozumie mowę, tylko w
korzystnych warunkach akustycznych. Korzysta z

aparatów słuchowych i innych pomocy technicznych.
 

Stopień znaczny to: 70dB  ‐ 90dB, osoba ta nie słyszy i
nie identyfikuje wszystkich dźwięków mowy, nawet za
pomocą aparatu słuchowego. W odbiorze posługuje
się wzrokiem i odczytuje mowę z ruchu ust. Mowa tej

osoby nie rozwija się naturalnie i spontanicznie.
 

Stopień głęboki powyżej 90 dB, uszkodzenie słuchu
występuje najczęściej od urodzenia. Osoba, ta nie

rozumie mowy dźwiękowej nawet za pomocą aparatów
słuchowych, odczytuje mowę z ruchu ust.
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Powszechnie wiadomo, że edukacja, a także praca zawodowa są istotne dla samooceny
człowieka. Osoby niepełnosprawne słuchowo nie różnią się pod tym względem od słyszącej
części społeczeństwa. Ich niepełnosprawność powoduje, że mają utrudniony kontakt         
z otaczającą ich rzeczywistością. Pierwszym problemem są rodziny słyszące, które wychowują
dzieci mające problemy ze słuchem. Jeśli rodzice nie znają języka, w którym porozumiewa się
dziecko, a dziecko nie potrafi porozumieć się z rodzicami i otoczeniem w ich języku, to
wówczas występują zaburzenia w funkcjonowaniu, w społeczeństwie i w rodzinie. Nauczenie
dzieci głuchych mówienia jest istotne, aczkolwiek osoby słyszące zapominają o potrzebach
dzieci głuchych, wykazując, „lenistwo” w nauczeniu się języka migowego. Rodzice          
i opiekunowie tych dzieci mogą uzyskać pomoc dzięki, specjalistycznym kursom języka
migowego organizowanym przez stowarzyszenia, fundacje i jednostki szkoleniowe. 

 
“...lenistwo osób słyszących, które nie zadają sobie trudu podtrzymywania
wzajemnych kontaktów sprawia, że wielu osobom nie chce się dotrzeć do

świata ciszy (…) aby odnaleźć tam wartościowego człowieka, który ma wiele
do powiedzenia, a nie zawsze potrafi to wyrazić słowami…”

 
K. Werszka, K. Bieńkowska- Robak Problemy ze słuchem w Integracja nr 6/2002

 

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

Edukacja osób Głuchych

Alfabet palcowy 
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Kolejną kwestią, jest edukacja w Polsce osób z niepełnosprawnością słuchową. Warto
zadać pytanie, jaka jest edukacja Głuchych w Polsce, i co należy zmienić w najbliższych
latach? Powinna być to edukacja prowadzona w naturalnym języku dla osób głuchych czyli
Polskim Języku Migowym. Nauczenie dziecka głuchego tego języka spoczywa na rodzicach.
Z badań PZG     wynika, że w około 90% przypadków dzieci głuche rodzą się w rodzinach
słyszących. Dlatego też, przedszkola, szkoły powinny wspomagać działania rodziców        
 w nauce języka migowego. Dopiero po nauczeniu dzieci języka migowego można
rozpocząć naukę języka polskiego fonicznego i pisanego, a także dalszą edukację.        
 W Polsce działają obecnie 34 placówki specjalistyczne zajmujące się kształceniem osób
głuchych i słabosłyszących. W większości, są to specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze  
 z internatami, w ramach, których działają szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne i szkoły policealne. Młodzież głucha i słabosłysząca zdobywa również
wykształcenie w ramach szkolnictwa masowego. Prowadzi to do sytuacji, w której
uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej nie potrafią czytać i pisać lub w ogóle nie
znają dobrze żadnego języka. Zadaniem edukacji głuchych powinno być wyposażenie       
 w wiedzę i narzędzia pozwalające dalej poznawać świat. W tym procesie należy się
wystrzegać fałszywie pojętej integracji ze słyszącymi. Jeżeli chodzi o ideę dwujęzyczności
w podejściu do edukacji osób Głuchych, należy postawić dwa fundamentalne pytania. Czy,
i dlaczego osoby głuche generalnie osiągają niższy stopień kompetencji / kwalifikacji      
 w procesie edukacji? Analiza danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazuje, że np.
zdawalność egzaminów zawodowych w grupie osób głuchych jest niższa, niż w przypadku
osób słyszących. Warto zauważyć, że badania te dotyczą osób, które przystąpiły do
egzaminów. Większość osób głuchych nawet nie podejmuje tego wyzwania oceniając swoje
możliwości na bardzo niskim poziomie. Należy rozważyć wątpliwość, co w polskim systemie
oświaty jest celem edukacji osób głuchych? Jeżeli, celem jest umiejętność czytania i pisania
w języku polskim, to trzeba sobie uświadomić, że tego zadania nie udaje się zrealizować.
Większość osób głuchych nie posługuje się językiem polskim (chodzi o pisanie i czytanie)
w stopniu umożliwiającym im pełne uczestnictwo w życiu publicznym. Powinno się
przeprowadzać stosowne badania w tym zakresie, ponieważ problemy językowe powodują
wykluczenie wykształconych osób Głuchych z rynku pracy.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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Niedosłyszący – osoba z 80–90-decybelowym ubytkiem słuchu, który stwarza trudności    
 w porozumiewaniu się językiem mówionym, jednak w mniejszym stopniu niż u osoby głuchej.
Osoba niedosłysząca ma też trudno ści z rozumieniem mowy bez użycia aparatów
słuchowych, lecz w sprzyjających warunkach może wypowiedzi mówione zrozumieć.
PJM – polski język migowy, naturalny sposób porozumiewania się Głuchych. Język ten ma
swoją gramatykę, inną niż w języku polskim. PJM charakteryzuje się znakami wizualno-
przestrzennymi oraz bogata mimiką i ekspresją.
SJM – system językowo-migany lub system językowo-migowy. To „suche” przełożenie języka
polskiego na odpowiednie znaki, z polską gramatyką. Bez mimiki oraz znaków wizualno-
przestrzennych. Nie jest on naturalnym językiem Głuchych.
CODA – słyszące dziecko niesłyszących rodziców (child of death adults). Statystyki mówią, że
ponad 90% rodziców Głuchych ma słyszące dzieci. Wielu CODA identyfikuje się jednocześnie
z kultu rą Głuchych i kulturą słyszących. Jednakże życie w dwóch „światach” może prowadzić
do poczucia zagubienia czy rozchwiania tożsamo ściowego.
Paternalizm – ciągłe zastępowanie Głuchych we wszystkim, co robią. Niektórzy słyszący
często uważają Głuchych za osoby na tyle niepełnosprawne, że nie są w stanie samodzielnie
funk cjonować w społeczeństwie.
Audyzm – przekonanie, że bez słuchu nie można normalnie funkcjonować. Uczucie litości do
osób głuchych i usilne namawianie ich do aparatów słuchowych czy implantów.
Aparat słuchowy – zaawansowane urządzenia elektroniczne, które pozwalają ich
użytkownikom na powrót do świata dźwięków. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych te
miniaturowe sprzęty poza wzmacnianiem dźwięku realizują szereg dodatkowych zadań, które
zwiększają komfort słyszenia.
Implanty ślimakowy –Implant ślimakowy jest elektroniczne urządzenie medyczne
przeznaczone dla osób z ubytkiem słuchu znacznym do głębokiego. Przekształca dźwięki    
 w sygnały elektryczne, które są wysyłane prosto do nerwu słuchowego. Oznacza to, że
może ominąć uszkodzone obszary ucha.

Przytoczone oraz inne pojęcia można również odnaleźć w poradniku dla słyszących o
niedosłyszących i głuchych „Nauczmy się rozumieć nawzajem”, którego wydawcą jest 

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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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,
zdolności manualne, wyczucie estetyki,
uczciwość,
przywiązanie do miejsca pracy, zaangażowanie,
cierpliwość.

Mocne strony Głuchych pracowników to m.in.:

 

Zanim dojdzie do zatrudnienia osoby głuchej, warto odpowiednio się do tego
przygotować i rozważyć kilka zasadniczych kwestii.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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W Polsce wciąż panuje przekonanie, że głuchy ma gorsze kompetencje. Wyrosło ono z myślenia, że skoro głuchy
nie słyszy, oznacza to, że nic nie umie – podważane są jego kompetencje w języku polskim. Ciekawy natomiast
jest fakt, że z powodu nieznajomości języka polskiego nie obniża się kompetencji obcokrajowców w Polsce –
tylko szuka się z nimi wspólnego języka. Osoba głucha posiada wszelkie predyspozycje, aby pracę wykonywać.

Słabe strony Głuchych pracowników to:
• trudności w komunikacji werbalnej,
• trudności w myśleniu abstrakcyjnym,
• trudności w rozumieniu skomplikowanych tekstów pisanych.
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W Polsce osoby głuche pracują na ogół na stanowiskach pomocniczych i fizycznych.
Powodów jest co najmniej kilka: bariera komunikacyjna, niższe wykształcenie            
i kompetencje zawodowe osób głuchych oraz krzywdzące stereotypy dotyczące tej
grupy. Najczęściej możemy spotkać pracowników niesłyszących w różnego typu
magazynach i zakładach produkcyjnych przy wykonywaniu następujących czynności:
• składanie,                                       • wpisywanie danych do komputera,
• pakowanie,                                     • montaż elementów,
• metkowanie,                                   • wykładanie towaru na półki  
• ważenie,                                         • kompletowanie zamówień,
• sortowanie,                                     • paletowanie,
• konfekcjonowanie,                           • liczenie pieniędzy.

Głusi pracują również, jako: stolarze, ślusarze, elektrycy, floryści i ogrodnicy,
pracownicy serwisu samochodowego, kucharze i pomoce kuchenne, krawiec            
i pracownik szwalni, komputerowy składacz tekstów, pracownik remontowy,
pracownik kas fiskalnych, pracownik biurowy (archiwizacja, wprowadzenie danych,
obsługa poczty elektronicznej itp.).

Coraz częściej też spotka się głuchych w zawodach : grafika komputerowego,
pracownika kadr i płac, nauczyciela w tym nauczyciela akademickiego, pracownika
naukowego, psychologa, wychowawcy w internacie, lektora języka migowego. Są też
głusi, którzy wykonują zawód: mima, fryzjera, konstruktora i projektanta odzieży,
instruktora aquafitness i ratownika WOPR, montażysty filmowego, specjalisty ds.
komputerowych baz danych. Warto podkreślić, że wśród głuchych jest również coraz
więcej osób posiadających wyższe wykształcenie oraz specjalistów i przedsiębiorców.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

10

WAŻNA INFORMACJA
Osoba głucha może być pracownikiem z

dużym potencjałem i zdolnościami.
To od pracodawcy w dużej mierze zależy czy

pracownik ten będzie miał możliwość
pokazania tego, co potrafi !
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Może do niego mówić – niektórzy Głusi potrafią odczytywać mowę z ust, ale nie

Może się z nim porozumiewać za pomocą pisma. Należy jednak wtedy pamiętać,

Można komunikować się za pomocą języka migowego, co wymaga nieco wysiłku

Pracodawca przy odrobinie dobrej woli nie powinien mieć większych
problemów z porozumieniem się z Głuchym pracownikiem:

 

wszyscy. Należy przy tym pamiętać, żeby mówić prostymi zdaniami, podczas mówienia

zwracać się twarzą do rozmówcy, nie zasłaniać ust, nie chodzić po pokoju,

mówić spokojnym, naturalnym tempem.

by budować krótkie, proste i jasne komunikaty, unikać niepotrzebnych ozdobników

i skomplikowanych konstrukcji gramatycznych.

ze strony pracodawcy, ale nie jest niemożliwe. Jeśli pracodawca nie jest w stanie

opanować struktury gramatycznej języka oraz zapamiętać znaków migowych,

może nauczyć się alfabetu palcowego (daktylografii) i chociaż część swojej wypowiedzi

literować – np. krótkie, kluczowe słowa.
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Jak się można komunikować z Głuchym pracownikiem? 11

W ostatnich latach w Polsce pojawiły się na rynku
rozwiązania tłumaczeń online, czyli symultaniczne
tłumaczenie poprzez wykorzystanie połączenia
internetowego. Skorzystanie z tej usługi
gwarantuje ciągły dostęp do profesjonalnych
tłumaczy języka migowego, a więc również pełną
komunikację ze swoim głuchym pracownikiem,
podnoszenie jakości firmy oraz otwartość na
nowych klientów.

Więcej informacji na temat usługi wideotłumacza znajduje się na stronie 
https://centrum.gov.pl/strona-glowna/tlumacz-jezyka-migowego-online/
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Obecność głuchego pracownika może być pod wieloma względami dużym
wyzwaniem dla firmy. Należy jednak pamiętać, że firma to ludzie i to od nich

i ich nastawienia zależy, jak będą wyglądały wzajemne relacje w miejscu pracy.
Pozytywne środowisko pracy to wartość ceniona przez wszystkich pracowników.

Empatia i otwartość na nowego pracownika mogą być bardzo pomocne
w tworzeniu firmy przyjaznej osobom niesłyszącym.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

Savoir-vivre Głuchych 
12

Zaleca się, aby przy pierwszym kontakcie z głuchą osobą użyć PJM – czy to za
pomocą wideotłumacza, czy tłumacza PJM – niesłyszący poczuje się pewniej, a

pracodawca wykaże, że zależy mu na dobrym porozumiewaniu się. Jest to również
gest życzliwości oraz otwartości na głuchego pracownika.

W kontaktach z osobą głuchą warto mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. 
Zalecane jest, aby wszystkie osoby zatrudnione firmie, które będą miały

styczność z głuchymi pracownikami, posiadały tę wiedzę.
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O czym warto wiedzieć:
13

organizując spotkanie (np. spotkanie rekrutacyjne) należy zadbać, aby sala

podczas spotkań grupowych wszyscy muszą być dla siebie dobrze widoczni;

powinno się ograniczyć elementy wizualnie rozpraszające uwagę (np.

należy pamiętać o tym, żeby nie stawać np. w tle okna – osoba głucha patrząc

komunikując się z osobą głuchą z udziałem tłumacza, należy zwracać się

należy zwrócić uwagę, aby osoba tłumacząca nie brała udziału w rozmowie,

w przypadku komunikacji z osobą głuchą należy zarezerwować więcej czasu

jeżeli rozmowa z głuchym pracownikiem ma dotyczyć poważnych tematów,

należy pamiętać o przekazywaniu wszystkich informacji pracownikom

rekomendowane jest włączanie pracowników niesłyszących we wszystkie

osoby głuche są bacznymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości.

była przestrzenna i dobrze oświetlona, tak, aby osoby głuche miały dobrą
widoczność;

należy pamiętać o tym, aby nie wchodzić pomiędzy tłumacza (albo inną osobę
migającą) a osobę głuchą;

migająca prezentacja przy jednoczesnym mówieniu), oraz unikać mówienia
w hałasie (np. muzyka w tle);

„pod światło” nie zobaczy naszej twarzy;

bezpośrednio do osoby głuchej, niegrzeczne są zwroty w stylu: „zapytaj go”,
„on powiedział”;

nie wyrażała swojej opinii – jej zadanie polega na przekazywaniu w języku
migowym tego, co usłyszy;

na spotkanie;

należy zadbać o to, aby osoba tłumacząca na język migowy nie była ze
środowiska bliskiego głuchemu pracownikowi – będzie to gwarantem

dyskrecji i neutralności;

głuchym, w żaden sposób nie wolno ograniczać osobom głuchym dostępu do
informacji, które powinny być ogólnodostępne w danym środowisku pracy;

obszary funkcjonowania firmy – wykluczanie i izolacja nie będą sprzyjały
aklimatyzacji i efektywnej pracy pracowników głuchych;

Pewne zachowania mogą uznawać za niesprawiedliwe, np.:, jeśli zaobserwują
odmienne standardy traktowania głuchych i słyszących pracowników.

W sytuacji konfliktu należy pamiętać o wysłuchaniu obu stron.
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machanie ręką – wykonywane ruchem pionowym dłoni z góry w dół w celu

lekkie klepnięcie – jedynie w obszarze rąk lub ramion rozmówcy. Klepnięcie

uderzenie otwartą dłonią w stół – dzięki drganiom przenoszonym przez

tupanie – podobnie, jak w przypadku uderzenia dłonią w stół, metoda ta

miganie światłem – metoda ta jest skuteczna przy większej grupie osób.

wysłanie sygnału z telefonu komórkowego – to sposób na nawiązanie

poproszenie kogoś o zawołanie innej osoby – jest to sposób na zawołanie

zwrócenia uwagi osoby znajdującej się w pewnej odległości lub stojącej
bokiem do rozmówcy;

w inną część ciała, np. w kark, jest niestosowne i może być odebrane, jako
poniżanie bądź lekceważenie osoby głuchej lub jako zachowanie agresywne

i obraźliwe;

uderzoną powierzchnię rozmówca orientuje się i odczytuje wibracje, jako
sygnał zwrócenia uwagi. Tym sposobem można również przywołać większą

grupę osób siedzących przy jednym stole;

pozwala zwrócić uwagę osobie / grupie dzięki drganiom przenoszonym
przez podłogę;

Czynność ta jednoznacznie identyfikowana jest przez osoby głuche jako
forma zwrócenia uwagi;

kontaktu z rozmówcą znajdującym się w innym pomieszczeniu, czyli poza
zasięgiem wzroku;

kogoś, kto znajduje się w pewnej odległości. Na zasadzie „łańcuszka” można
zwrócić się do osoby stojącej bliżej, jeśli udało się podchwycić jej spojrzenie,

aby wezwała osobę znajdująca się w jej sąsiedztwie.

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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Przykłady, jak skutecznie i kulturalnie zwrócić uwagę osoby głuchej

Więcej informacji na temat tego, jak zachować się w obecności osoby głuchej,
można znaleźć np. w poradniku pt. Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla
słyszących o niesłyszących i głuchych wydanym przez Polski Związek Głuchych
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Planując zatrudnienie osób niesłyszących w firmie warto znać perspektywę
drugiej strony i w miarę możliwości uwzględniać ją w polityce firmy. Potrzeby
związane z zatrudnieniem są różne i odnoszą się do wielu obszarów. Część z nich,
jak te prezentowane poniżej, nie różnią się od potrzeb słyszących pracowników:
• odpowiednie zarobki (wyższe niż zasiłek czy renta),
• wykonywanie ukochanego / wymarzonego zawodu,
• praca zgodna z zainteresowaniami,
• kursy i szkolenia,
• integracja,
• traktowanie z szacunkiem przez pracodawcę i kolegów (dobra atmosfera pracy). 

 
Aspekty dodatkowe to:
• obecność tłumacza języka migowego,
• godziny pracy dostosowane do preferencji i możliwości głuchego pracownika,
• niezbyt duża odległość od miejsca zamieszkania.

Pracujące osoby głuche zwracają jeszcze uwagę na to, aby uświadamiać
pracodawców i szerzej ludzi słyszących na temat tego, jak wygląda życie osób
głuchych, ich codzienne zmagania z trudnościami w dostępie do informacji.

 
WSKAZÓWKA

Jednym z rekomendowanych rozwiązań, jest zorganizowanie szkolenia dla
pracowników firmy w okresie poprzedzającym zatrudnienie osoby głuchej. Celem takich szkoleń

powinno być poinformowanie o potrzebach niesłyszących pracowników i uwrażliwienie na kwestie
związane z komunikacją i współpracą z osobą głuchą (savoir-vivre, bezpieczeństwo w miejscu pracy

itp.).
 

Głusi jako grupa wykluczona i stereotypizowana potrzebują również działań
wspierających i podnoszących poczucie własnej wartości i samodzielności.

 
WSKAZÓWKA

Należy pamiętać o włączaniu głuchych w życie firmy – zapraszać głuchych
do dzielenia się opiniami, zapoznać się z proponowanymi przez nich rozwiązaniami. Doceniać te
dobre. Nie zaniżać wymagań i nie zwalniać głuchych z wykonywanych zadań, jeśli są w stanie

je wykonać.
 
 

Potrzeby i oczekiwania osób Głuchych w miejscu pracy 
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 instalacja świetlnych sygnałów alarmowych, które działają w połączeniu z sygnałami   

aby mieć pewność, że głucha osoba zostanie powiadomiona o zagrażającym
niebezpieczeństwie, warto wprowadzić alarmowy system partnerski. Jest to procedura, w
której 2 pracowników pracuje razem, jako jedna jednostka, po to, żeby monitorować swoją
pracę i pomagać sobie (taki system obowiązuje, np. w policji albo straży miejskiej);
przegląd procedur bezpieczeństwa w obecności głuchego pracownika. Należy dokładnie
sprawdzić: wyjścia ewakuacyjne, alarmy, gaśnice oraz zwrócić uwagę na potencjalne
czynniki ryzyka. W przypadku osób głuchych szczególnie istotna jest demonstracja,
możliwość osobistego zobaczenia zamiast odpowiadania i wysłuchania;
wprowadzenie rozwiązania dającego możliwość komunikacji za pomocą SMSów lub biperów
(sygnalizatorów wibrujących) w celu komunikacji na wypadek zaistnienia nagłej
niebezpiecznej sytuacji;
jeśli głuchy pracownik pozostaje sam w miejscu pracy, należy powiadomić o tym fakcie
ochronę;
noszenie przez głuche osoby plakietki lub odzieży z napisem „Głuchy pracownik”, ale tylko
w sytuacji, gdy jest to konieczne i osoba głucha wyrazi na to zgodę;
noszenie przez osoby głuche kasków ochronnych w miejscach, w których głuchy pracownik
może być narażony na ryzyko (hale magazynowe, gdzie jeżdżą wózki widłowe, tereny
budowy itd.).

Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością słuchu w większości przypadków nie wiąże
się z potrzebą specjalnych dostosowań w miejscu pracy. Jeśli takie dostosowania są niezbędne,
zwykle nie wymagają ponoszenia dużych nakładów finansowych. Nie ma przepisów
regulujących zagadnienia dostosowywania stanowiska pracy do potrzeb osób niesłyszących.
Zdarza się, że w ramach publikacji dotyczących osób niepełnosprawnych pojawiają się
wzmianki na temat osób głuchych.

Dostosowania, które ułatwią funkcjonowanie głuchemu pracownikowi w miejscu
pracy:

1. Bezpieczeństwo
Środki i zalecane rozwiązania:

      dźwiękowymi;

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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Dostosowanie stanowiska pracy do Głuchego  



Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

warto rozważyć pomysł zatrudnienia większej ilości głuchych osób – to
pozwoli na stworzenie stanowiska mentora / superwizora / asystenta
osób głuchych. Można ubiegać się od dofinansowanie z PFRON do
wynagrodzenia takiej osoby wspomagającej;
opracowanie pisemnego i graficznego opisu stanowiska pracy tak, aby
osoba głucha mogła się z nim zapoznać;
zanim nowa osoba głucha przyjdzie do pracy, należy zorganizować
zebranie z pozostałymi pracownikami i powiadomić ich o tym, że będzie
z nimi pracować osoba głucha;
należy upewnić się, jaki sposób komunikacji preferuje głucha osoba i jeśli
jest taka potrzeba to zapewnić obecność tłumacza języka migowego
(zwłaszcza pierwszego dnia);
warto udostępnić osobie głuchej materiały związane z zasadami
panującymi firmie w formie pisemnej (np. procedury, regulaminy itp.);
należy zapoznać osobę głuchą z miejscem pracy, wymaganiami
związanymi z ubiorem, miejscem do odpoczynku, grafikiem pracy. Jeśli to
możliwe, należy posłużyć się materiałami wizualnymi np. mapki,
schematy, ikonografiki;
miejsce pracy osoby głuchej powinno być dobrze oświetlone, należy
zadbać o to, aby, osoby głuche pracujące razem miały możliwość
swobodnej komunikacji w języku migowym (otwarta przestrzeń
umożliwiająca wzajemne widzenie się).

2. Organizacja
Środki i zalecane rozwiązania:

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników
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należy zadbać o odpowiedni sposób przekazywania informacji. Kluczowe
informacje dotyczące zmian grafików, dni wolnych, zwolnień, zmian
organizacyjnych itd. należy przekazywać osobom niesłyszącym na piśmie albo    
 w rozmowie osobistej. Warto wśród słyszących pracowników wyznaczyć jedną
osobę odpowiedzialną za komunikację z niesłyszącym pracownikiem, której
zadaniem będzie m.in. dbanie o przekazywanie informacji;
w trakcie spotkań, szkoleń warto pamiętać o robieniu notatek dla osób głuchych
tak, aby miały możliwość zapoznania się z treściami poruszanymi w trakcie
prowadzonych rozmów;
materiały szkoleniowe warto przygotować w formie wizualnej – prezentacje, filmy
lub przy użyciu np. tablic interaktywnych;
miejsce pracy osoby głuchej można wyposażyć np. w notatniki i długopisy,
tablice suchościeralne, komputery / tablety / telefony z aplikacjami
pozwalającymi na komunikację np. GG, SKYPE itp.);
warto nauczyć się kilku podstawowych znaków w języku migowym, tj. dzień
dobry, do widzenia, proszę, dziękuję;
pracownicy mogą posiadać identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, ułatwi to
osobie głuchej identyfikację poszczególnych osób zatrudnionych w firmie.

3. Komunikacja
Środki i zalecane rozwiązania:

Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

WSKAZÓWKA 
Warto zapytać głuchych pracowników o ich propozycje rozwiązań. Wymiana doświadczeń i

współdziałanie mają realny wpływ na wzajemne poznanie się
i wspólne wypracowywanie racjonalnych adaptacji mających zasadnicze znaczenie w miejscu pracy.
Ważna jest elastyczność, innowacyjność i otwartość w stworzeniu takich rozwiązań i narzędzi, by

głusi pracownicy mogli w pełni posłużyć się swoimi umiejętnościami i możliwościami oraz
uczestniczyć w życiu firmy tak, jak inne zatrudnione osoby.
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umieszczenie ogłoszenia o pracy, w którym wyraźnie zaznaczone będzie, że osoby
głuche są mile widziane. Ważne, aby ogłoszenie było sformułowane w prosty sposób     
i aby zawierało informację o możliwości kontaktu dostosowanego do potrzeb osób
głuchych, np. e-mail, (ale nie każdy posługuje się mailem), kontakt osobisty lub przez
SMS,

Znalezienie głuchych pracowników nie jest sprawą skomplikowaną. Żeby tego
dokonać warto stosować kilka rozwiązań:

PRZYKŁAD:
„Zatrudnię osoby do pakowania. Cały etat. Dwie zmiany. Umowa o pracę. 

Osoby głuche mile widziane! Prosimy o kontakt SMS nr …, e-mail… lub osobiście: 
Firma X, Al. Wolności 11.”

jeżeli firma zatrudnia już głuchych pracowników, warto zaznaczyć to w ogłoszeniu;
współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy np. PUP i organizacjami, które organizują
staże i praktyki dla osób głuchych. To rozwiązanie daje bardzo dobre rezultaty, ponieważ
w trakcie stażu / praktyk pracodawca ma możliwość poznania kandydata, przyuczenia go
do konkretnego stanowiska pracy, nie ponosząc w tym czasie żadnych kosztów, a osoba
głucha może zdecydować czy taka praca i związane z nią obowiązki jej odpowiadają      
 i w związku z tym, czy chce faktycznie zostać pracownikiem danej firmy;
kontakt z lokalną organizacją działającą na rzecz osób głuchych. Na terenie województwa
śląskiego są to np.: Polski Związek Głuchych Odział Śląski w Katowicach oraz Oddział
Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Częstochowie. To bardzo efektywne
rozwiązanie, ponieważ wyspecjalizowane organizacje znają swoich klientów i są w stanie
pomóc pracodawcy znaleźć odpowiednią osobę (preselekcja kandydatów) oraz wskazać,
jeśli jest taka potrzeba, jak przygotować miejsce pracy dla głuchego pracownika;
udział w targach pracy organizowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Osoby
głuche również samodzielnie poszukują pracy i uczestniczą w takich wydarzeniach;
informacja w miejscach i podczas wydarzeń gdzie spotykają się głusi, np. świetlice
Polskiego Związku Głuchych lub innych organizacji zrzeszających głuchych, msze dla osób
głuchych, kluby sportowe głuchych itp.;
pracodawca, który już zatrudnia osoby głuche, z powodzeniem może wykorzystać ten
kanał dystrybucji i poprosić głuchych pracowników o rozpowszechnienie wiadomości o
naborze. Takie informacje w środowisku osób głuchych rozchodzą się bardzo szybko      
i zdarza się, że w ten sposób firma znajduje odpowiednich kandydatów;
wykorzystanie metody networkingu, często pracodawcy, którzy zatrudniają osoby      
z niepełnosprawnościami, w tym głuchych, znają się, zatem warto
wykorzystać tę sieć znajomości i poprosić innych przedsiębiorców o przekazanie informacji
o prowadzonej rekrutacji innym osobom głuchym.

Gdzie szukać Głuchych kandydatów do pracy?



Poradnik dla pracodawców i Głuchych pracowników

Podsumowanie 
1. Osoba głucha ma znacznie więcej cech niż tylko jej głuchota. Nie należy

ograniczać swojego postrzegania tylko do tej perspektywy. Warto dostrzegać
umiejętności i zdolności głuchego kandydata / kandydatki, a nie tylko ograniczenia.

 
2. Każdy głuchy jest inny. Nie należy uogólniać swoich doświadczeń z jedną

głuchą osobą na wszystkie głuche osoby.
 

3. Głuchego kandydata / kandydatkę należy traktować poważnie. Tak, jak
każdy inny człowiek, głucha osoba ma swoje ambicje i aspiracje. Nie należy

proponować głuchemu czegoś, co jest poniżej jego kwalifikacji i umiejętności
tylko dlatego, że nie słyszy.

 
4. Nie należy oceniać osób głuchych pod względem ich umiejętności mowy. Fakt czy
osoba głucha dobrze czy źle mówi, nie opisuje jej w całości. Odrzucenie również od
razu CV zwierającego kilka błędów językowych to zamknięcie się na kandydatów

głuchych. Ocenianie osoby głuchej w tych aspektach to audyzm – rodzaj
dyskryminacji.

 
5. Nie należy żądać od kandydata rezygnacji z przysługujących mu z tytułu

niepełnosprawności uprawnień.
 

6. Zalecane jest upewnienie się, czy zawarte w umowie o pracę zapisy i ustalenia
zostały zrozumiane przez głuchego pracownika, który ją podpisuje.

 
7. Warto pamiętać o wywiązywaniu się z obietnic i konsekwencji w działaniu.

Uczciwość to bardzo ważna zasada postępowania głuchych osób
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CZEŚĆ 3 
Korzyści ekonomiczne oraz pozaekonomiczne z zatrudnienia
osób głuchych.

Korzyści ekonomiczne
Pracodawca zatrudniający lub zamierzający zatrudnić osobę z niepełnosprawnością
słuchu zgodnie z przepisami może liczyć na różnego rodzaju ulgi i finansowe formy
wsparcia. Do korzyści finansowych można zaliczyć:

Obniżenie lub likwidacja składki na PFRON – mimo że Głusi nie postrzegają siebie
jako osoby niepełnosprawne, to w ujęciu medycznym mają taki status, dlatego

też zatrudnienie Głuchych to należne przywileje z PFRON.
Możliwość dofinansowania wynagrodzenia dla osoby głuchej – dofinansowywane

jest wynagrodzenie brutto, składki społeczne oraz na Fundusz Pracy i FGŚP.
Wielkość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności  – maksymalnie

można dostać 90% kosztów płacy pracownika.

Możliwość dofinansowania stanowiska pracy – fundusze są  przyznawane przez
starostę po podpisaniu umowy, poniesieniu kosztów, utrzymania stanowiska pracy

przez 36 miesięcy i złożeniu wniosku o refundację. Maksymalna pomoc to 15-
krotność miesięcznego wynagrodzenia. Refundacja dotyczy udokumentowanych

kosztów zakupu, a nie dotyczy wydatków poniesionych przed podpisaniem
umowy. Dofinansowanie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Zwrot kosztów szkoleń dla pracownika głuchego – refundacja jest przyznawana
przez starostę właściwego ze względu na siedzibę firmy, po uprzednim złożeniu

wniosku przez pracodawcę. Maksymalne dofinansowanie wynosi 60–70%
poniesionych kosztów.

Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi
głuchemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a

także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez
pracownika głuchego na stanowisku pracy.

Zwrot kosztów szkolenia z zakresu powyższych czynności pracowników pomagających

Aby skorzystać z tych przywilejów, Głuchy musi zostać zatrudniony na umowę o pracę
oraz zostać wykazany w ewidencji prowadzonej przez PFRON. Pracodawca nie może

zwalniać innego pracownika na miejsce Głuchego.
 

 
Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie PFRON

 (pfron.org.pl)http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-
wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/

http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
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KORZYŚCI POZAEKONOMICZNE

Poza korzyściami finansowymi, zatrudniając głuchego pracownika firm  uzyskuje również bardzo
istotne korzyści o charakterze pozaekonomicznym. Związane są one zarówno z pozytywnym
wizerunkiem firmy na zewnątrz, jak i ze wzbogaceniem zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa – a
zasobami tymi są jego pracownicy i ich potencjał.

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu – pozytywny wizerunek firmy, reklama,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększanie wrażliwości społecznej u

pozostałych pracowników,

zarządzanie różnorodnością (diversity management) – zatrudnienie Głuchych 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.

zmotywowany, lojalny i kompetentny pracownik – Głusi posiadają konkretne kompetencje
jako pracownicy i ich odpowiednie wykorzystanie zwiększy efektywność 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.

wzrost konkurencyjności firmy - dotarcie do szerszego grona klientów, reklama (Głusi szybko
przekazują sobie informacje o sprzyjających im firmach

 
Korzyści pozaekonomiczne, jakie przynosi zatrudnienie Głuchych, to:
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WAŻNA INFORMACJA
Lepszy wizerunek firmy oraz działania skierowane na wzmocnienie kadry pracowników w
perspektywie długofalowej przekładają się na osiągnięcie lepszych wyników finansowych.
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Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Wojewódzkie Urzędy Pracy,   
Powiatowe Urzędy Pracy,
Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej,
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Polski Związek Głuchych

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacja

Forum Odpowiedzialnego Biznesu            

Karta Różnorodności

Pracodawca, który chciałby uzyskać więcej informacji na temat zatrudnienia
osób głuchych może poszerzyć swoją wiedzę oraz szukać wsparcia zarówno
wśród dostępnych instytucji jak i organizacji pozarządowych działających na
rzecz tej grupy osób.

     (www.niepelnosprawni.gov.pl),

     (www.prfon.org.pl),

     (www.mpips.gov.pl),

    (www.zus.pl),

     (www.popon.pl),

     (www.obpon.org),

     (www.pfon.org),

     (www.zielonalinia.gov.pl),

     (www.pzg.org.pl) wraz z oddziałami lokalnymi,

     (www.fazon.pl),

     (www.aktywizacja.org.pl),

     (odpowiedzialnybiznes.pl),

     (www.kartaroznorodnosci.pl).

CZĘŚĆ 4
Gdzie szukać dodatkowych informacji
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Wierzę, że po zapoznaniu się z moim
poradnikiem już nie zdziwi Państwa fakt,
że wiele osób, mimo uszkodzenia słuchu

stało się dobrymi w swoim zawodzie.
Wśród nich znaleźć można także takie,
które spełniały się realizując obowiązki,

wymagające bezwzględnie dobrej
percepcji dźwięków. Wiele nieznanych

publicznie osób niedosłyszących i
głuchych podejmuj bardzo ciekawe

zadania zawodowe: zostając
nauczycielami dzieci mających problemy

ze słuchem wykonują np. prace w
renomowanych hotelach takich jak
„Marriott” czy „Sheraton”, a nawet

tańczą w balecie. Coraz więcej osób z
uszkodzonym słuchem wyjeżdża, także

za granicę w celach zarobkowych.
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Mamy nadzieję, że poruszane w poradniku zagadnienia będą przydatne
i inspirujące zarówno dla firm planujących zatrudnienie głuchego pracownika,

jak i dla przedsiębiorców, którzy już zatrudniają osoby głuche i chcieliby poznać
lepiej tych, którzy wchodzą w skład ich zespołu.

Zachęcam do działania!
 

Autor poradnika : mgr Aneta Banach-Sałata 

„Strata jednego ze zmysłów nie
pozbawia

człowieka jego ludzkiej natury”
 

G. Galewski

Najbardziej słusznym rozwiązaniem problemu wykluczania osób z uszkodzonym
słuchem z życia zawodowego jest kontynuowanie walki ze stereotypami,

ponieważ osoby niepełnosprawne skazane są na miano pracowników gorszej
kategorii. My jako społeczeństwo musimy zmienić mentalność, nauczyć się

dostrzegać ich potencjał, potrzeby, i w ślad za tym pomagać w realizacji ich
planów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Głuchy = Potrzebny


