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За да може хората с нарушено зрение да бъдат част от обществото ни е 

нужно да им дадем възможността да бъдат самостоятелни и най-вече да разберем 
как да им бъдем полезни. Могат да се напишат много съвети, за това как да се 
справят с различни ситуации, но според мен най-важното е всички да се научат 
как да се държат, когато срещнат сляп или слабовиждащ човек. 

Естествено ще започна с това, че зрително затруднените са абсолютно 
същите хора, както и виждащите, единствената разлика е, че взаимодействат по 
различен начин с околната среда. Всички ние подреждаме домовете си и се 
обличаме различно, обичаме да правим разнообразни неща и всеки си има свои 
стъпки за изпълнението им, точно в това е красотата на света, на общуването 
помежду ни. Едва ли някой от нас определя отношението си към хората, с които 
общува по това дали са руси или тъмнокоси, синеоки или чернооки. 
Контактуваме с хората защото ни е приятно, защото научаваме различни факти 
за всеки и това ни кара да се чувстваме част от обществото. Нормално е да  
грешим, след това правим заключения, които ни помогнат при бъдещи контакти. 
Самообучението и обучението на нашите деца може да помогнат за намаляване 
на предубедеността, дискриминацията и невежеството. 

В следващите няколко реда бих искала да ви обърна внимание на някои 
характерни неща, които да не правим/правим, когато срещнем или общуваме със 
зрително затруднени хора. Неща, които биха затруднили или обидили всеки, а 
също биха изключили и неудобни ситуации! 
 

Среща или “Познай кой е?” 
 

Когато срещнете познат човек с нарушено зрение в никакъв случай не 
започвайте с въпроса “Здравей ….., знаеш ли/позна ли кой съм?”. Няма човек, на 
когото да му е приятно излизайки всеки път навън да се чувства като тръгнал на 
изпит. Може в момента да не се сеща кой точно сте вие. Да, гласът е познат, но в 
момента просто е на друга “вълна”. Не е нужно да го поставяте в неудобно 
положение. Най-добре е, когато го видите просто да се идентифицирате “Здравей 
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(името на човека), аз съм Петя”. Това е достатъчно, за да се чувствате и двамата 
комфортно при срещите си.  
В работата ми идва една прекрасна дама, която провежда музикална терапия с 
учениците ни и е слабовиждаща. Когато я срещам винаги казвам това “Здравей 
(името на човека), аз съм Петя”. Тя не работи в училището и не среща хората, 
които работят там постоянно. С нея не се засичаме постоянно. Един ден ме спря и 
ми благодари, че всеки път и казвам, коя съм, другите я поздравяват и тя се чуди 
понякога, кой точно е бил.  
 

Бъдете любезни и се идентифицирайте! 
 
 

Здрависването и “Ръка в пространството” 
 

Здрависването е един от общоприетите от обществото начини за 
поздравяване. В повечето случаи, срещу вас човекът с нарушено зрение ще 
подаде ръка, но ако това не се случи, не е нужно да държите ръката си стояща в 
празното пространство. Достатъчно е да “облечете” действията с думи. 
Информирайте, че желаете да “стиснете” ръката на човека срещу вас. По същия 
начин, когато подавате нещо е достатъчно да докоснете ръката му с предмета, за 
да знае къде се намира това, което му подавате.  

Имаме консултация по Ориентиране и мобилност и задачата ни е, да се 
научим да се ориентираме в метрото. Всички знаем, че за да стигнем до перона на 
метро станцията е необходимо да се закупи билет. Ученикът ми подава парите на 
дамата, която е на касата и започва “великото” чакане. Той си чака билета, който е 
пред него, а касиерката чака човека да си вземе билета, но не показва по никакъв 
начин, че го е сложила пред него. След известно време, вече изнервената дама, 
започва да се кара “Какво чака още като му е дала билета”, а всичко това можеше 
да се избегне.  

 
Лесно е, просто докоснете ръката на незрящия! 
 

Те са слепи, не са глухи! 
 

Когато хората общуват със слепи, те са склонни да говорят високо и почти да 
викат. Повярвайте, това не е необходимо. Не е нужно и да им говорите бавно. 
Комуникацията е същата, както и със събеседник брюнет или блондин, синеок 
или пъстроок.  

Много пъти, когато кажа какво работя и хората започват смешно да кършат 
ръце “О, ти знаеш жестомимичния език!”, ами да учила съм го, защото това ми е 
втората специалност, но съм го забравила, не ми се е налагало да го ползвам. 
Поне за момент тези хора дали ли са си сметка, ако срещу мен учениците ми не 
виждат, какъв е смисълът да им “говоря с ръце”, би изглеждало нелепо! 

 
Говорете спокойно и с нормален тон! 
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Те имат много добър слух и чуват всичко! 
 

Те не могат да чуят всичко. Зрително затруднените хора чуват повече звуци, 
защото целенасочено настройват слуха си. Това умение е развито, работено е за 
изграждането му и е необходимо за тях. Липсата на зрителни стимули, които да 
разсейват/носят информация води до съсредоточаване върху тази, която достига 
до тях, чрез слуха. 

 
“Те могат да говорят” 

 
Когато разговаряте с незрящ човек, винаги се обръщайте лично към него, а 

не чрез “преводач”, сякаш той не е там. На вас също би ви било неприятно, ако 
някой се обръща към вас, чрез човекът до вас.  

Много пъти ми се е случвало, когато сме имали маршрут до някой магазин 
и там трябва да се избере и купи нещо, продавачите или клиенти да се опитат да 
помогнат. Това е прекрасно, не ме разбирайте погрешно! Проблемът е в това, че 
винаги разговарят ЧРЕЗ мен с човекът с нарушено зрение. (Повярвайте ми,) не е 
страшно да разговаряш с тях, те могат да водят нормални разговори и адекватно 
да направят избор.  

Един от основните елементи при водене на диалог е да гледаш 
събеседника си в очите. Това важи и когато срещу вас е човек с нарушено зрение. 
Уважавайте го!  

 
Ако има няколко човека, и говорите на зрително затруднения, кажете името 

му, така че той да знае, че говорите на него. 
 

Белият бастун 
 
Белият бастун е основното средство за самостоятелно придвижване на 

хората с нарушено зрение. Той им помага като им дава информация за околната 
среда: настилки, стълби, локви, стени, стълбове и т.н.  

Никога не си позволявайте лукса да вземате белия бастун от ръката на 
слепия пешеходец. Това е равносилно на усещането да ви спуснем в средата на 
оживено кръстовище без да има светофар или пешеходна пътека.  

 
НЕ хващайте, НЕ дърпайте и НЕ ритайте белия бастун! 

 
Не вярвам, че е сляп или не искам да бъда “добър” 

 
Когато срещу вас се движи човек с бял бастун не си правете експерименти. 

Вместо това се отместете от пътя му или поне го информирайте, че сте там като 
кажете нещо или издадете шум. Това е абсолютно достатъчно, за да се избегнат 
неловки ситуации. 

С мой ученик се движим по маршрут. Вървим по тротоар, на който има 
пейки. На поредната пейка седи младеж, вижда ни и не мърда, не издава и звук. За 
негов лош късмет, ученикът виждайки пейката, съвсем спонтанно реши да седне 
и тогава се получи изключително комична ситуация. Младежът проговори точно 
в момента, в който за малко щяха да седнат в него. Ситуацията беше колкото 
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комична, толкова и нелепа. От тогава всеки път когато минаваме покрай пейка с 
ученикът ми се смеем и се сещаме за “говорещата пейка”.  

Защо ме “удари” с бастуна? Това пък беше реакцията на една жена, която 
реши, че не е нужно да се отмести или даде знак, че е на пътя на незрящия човек.  

 
Винаги “озвучавайте” присъствието си! 

 

“Грубост” 

Обикновено това е просто незнание, но не приемайте, че всеки сляп или 
зрително затруднен човек автоматично се нуждае от помощ. Хващането за ръката 
и придърпването е грешно на няколко нива. Знам, че вероятно просто се 
опитвате да бъдете добри, но не го правете. 

 Винаги питайте човека дали има нужда от някаква помощ! 
 Ако има нужда от помощ, предложете ръката си и го оставете да я 

хване, точно над лакътя.* Никога не го хващайте вие и на вас няма 
да ви е приятно непознат човек да ви докосва или хваща без да 
желаете. 

 Попитайте го къде точно иска да отиде. 
 Не го водете на неправилно място и не го оставяйте там. 

Куче водач 

Когато срещнете зрително затруднен човек, който е с бял бастун и 
придружаван от куче със специален повод, никога не забравяйте, че това куче е 
водач и е на работа. Не го разсейвайте!  

От този линк можете да се запознаете с “Десетте молби на кучето водач”, 
един филм на фондация „Очи на четири лапи".  
https://www.youtube.com/watch?v=ipIO8srm9kc 

 

Думичката “ВИЖ” 
 
Не се притеснявайте да използвате думи като виж, гледай и т.н., когато 

контактувате с хора с нарушено зрение. Някой може да говори със сляп или 
слабовиждащ човек и да каже нещо от рода на: „Хайде да видим какво има в този 
магазин“. Тогава се притесняват и си мислят: „О, не, не трябваше да кажа„ виж!“ 
Успокойте се всеки използва "виж", "погледни" и "гледай" - включително хора с 
нарушено зрение. 

 
Не бъдете: 

 
 Съжаляващият човек - "О, горкото сляпо дете. Трябва да имаш ужасен 

живот!” 
 Хипер протектиращ - "Позволи ми да го направя, знам, че ти е твърде 

трудно." 
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 Създателят на извинение - „Не искам той/тя да се научи как да прави 
пица, защото може да се среже, изгори и т. н.“. Никой не се е родил 
научен. Всеки от нас се е рязал, горил т.н. 

 Отричащ/смутен - "Не използвай белия си бастун в магазина, така 
хората няма да разберат, че си сляп." 

 

За съжаление списъкът продължава. Ниското мнение за човек е може би 
най-обидното отношение, независимо от способностите му. Прекалената защита 
пречи драстично на напредъка към независимост и щастлив социален и 
продуктивен живот. Позволете им да се провалят, да получат леки наранявания и 
да направят свои собствени грешки. Това е начинът, по който всички се учим. Не 
им отнемайте тези възможности. Бъдете добри към другите. 

 

* ТЕХНИКИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ С ВИЖДАЩ ВОДАЧ 
 

Това е един от най-лесните начини за придвижване на зрително 
затруднения човек, но не трябва да се пренебрегва факта, че той отнема 
неговата самостоятелност. 
 

1. Просто водене – зрително затрудненият (ЗЗ) човек хваща водача си над 
лакътя. За целта е желателно водачът да попита зрително затруднения от коя 
страна предпочита да се хване, отляво или отдясно и ако е възможно се съобрази 
с желанието му, заставайки от съответната страна. Готов в позиция, той 
приплъзва ръката си /с обратната на дланта страна/ по ръката на зрително 
затрудненият в посока от китката към лакътя, което е сигнал за готовност от 
страна на водача. Захвата трябва да е стабилен, за да не се изпусне ръката на 
водача и същевременно леко отпуснат, без излишно вкопчване и стискане. 
Ръката на зрително затруднения е леко свита в лакътя, което осигурява 
придвижването му една крачка зад водача. По този начин той ще е в състояние да 
следва движението на водача си безопасно и ще разполага с достатъчно време, за 
да реагира на евентуално рязко спиране. Водача се движи със скорост удобна за 
зрително затруднения. Добре би било, когато има бордюр по маршрута водения 
да е предварително подготвен с подадено устно указание. Когато се налага 
водача да остави за малко зрително затруднения, той трябва да го отведе до 
неподвижен обект като стол, маса, стена или друга стабилна опора. Това се прави 
с цел зрително затруднения да се чувства сигурен, а не изгубен в пространството. 
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2. Смяна на посоката на движение – съществуват два варианта на 
изпълнение на тази техника. 

2.1. Смяна на посоката със завиване кръгом – зрително затрудненият и 
водача се завъртат кръгом като по този начин сменят посоката на 
движение. Зрително затрудненият винаги се завърта на мястото си, а 
водачът го обхожда (обикаля около него). Техниката се изпълнява по 
този начин, за да се гарантира безопасността на зрително затруднения, 
тъй като завъртайки се на място, той не рискува да се удари или блъсне 
в човек или предмет. Задължително преди извършване на смяна на 
посоката, водача дава устно указание „Смяна на посоката”, ако това не 
се направи има вероятност водачът да повлече след себе си зрително 
затруднения като последният да се вцепени на място и да не реагира. 

2.2. Смяна на посоката лице в лице - при този вариант е необходимо ЗЗ и 
водачът да застанат лице в лице един срещу друг. За целта отново 
водачът дава устно указание „Смяна на посоката лице в лице”. Тогава 
двамата се обръщат един към друг под ъгъл от 90 градуса. Зрително 
затрудненият протяга свободната си ръка и се хваща за свободния 
лакът на водача, без да се изпуска с другата ръка. Едва, когато се е 
хванал сигурно, може да пусне държания първоначално лакът. Двамата 
отново се обръщат на 90 градуса в новата посока на движение. При 
смяна на посоката по този начин зрително затруднения ще се е 
преместил от другата страна на водача. Тази техника е подходяща за 
места където пространството е ограничено, например при движение по 
оживени улици, в тълпа и други подобни ситуации. 
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3. Смяна на страните – това е техника, която се използва, когато зрително 
затруднения трябва да се премести от другата страна на водача, например при 
отваряне и затваряне на врати, стълби и други. И тук е необходимо подаването на 
устна команда „Смяна на страните”. След това зрително затрудненият се хваща 
със свободната си ръка за лакътя, който държи в момента. Без да отпуска другата 
си ръка преминава зад водача, приплъзва ръка по гърба му към свободния лакът 
и се хваща. По същият начин премества и двете си ръце една след друга, чак 
тогава отпуска ръката, която не е нужно да придържа лакътя и се измества 
встрани на водача.  

 

 

 

 7 



 
4. Преминаване през тясно пространство – подава се устна команда „ Тясно 

пространство”. След подаване на указанието водачът изпъва назад ръката /зад 
гърба си/, за която се държи зрително затруднения. Това е сигнал за зрително 
затрудненият да се премести зад водача като приплъзне ръката, с която се държи 
от лакътя към китката. Свободната ръка е желателно да се постави на рамото на 
водача, като по този начин двамата със сигурност ще се движат точно един зад 
друг. Когато тясното пространство свърши водещият отпуска ръката си в 
нормално положение и това е знак за воденият да се върне на обичайното си 
място. Може да се даде и устно указание за край на стесненият участък. 
Техниката може да се изпълни по два начина: 

• Фиг. 1 – ръката на водещия да е свита и прибрана зад гърба му; 
• Фиг. 2 – ръката на водещия да е изпъната назад. 

 

     
фиг. 1       фиг. 2 
 

5. Качване по стълби – приближаването към стълбите винаги трябва да се 
извършва под прав ъгъл, а не диагонално. Желателно е зрително затрудненият 
да се качва от страната на перилата, като само приплъзва ръката си по тях, а не ги 
държи здраво. Водачът спира и протяга ръката, за която се държи зрително 
затруднения към перилата, така че воденият проследявайки я да се хване за 
парапета. Преди самото качване отново има устно указание „ Стълби нагоре”. 
Водачът тръгва като започва да се изкачва с крака от същата страна, от която се 
държи зрително затруднения /дясна ръка-десен крак/, това позволява да се 
усети промяната в положението на тялото и се знае точно кога започва 
изкачването. При тази ситуация водачът винаги е едно стъпало пред зрително 
затруднения. След като стълбите са изкачени водещият спира за една-две 
секунди и отново подава устно указание „Край на стълбите”. 
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Важно!!! 
 

Никога не се спира по време на изкачването, ако това се наложи 
зрително затруднения трябва задължително да бъде информиран, че 
стълбите все още не са свършили. 

 

 
 

6. Слизане по стълби – приближаването отново е под прав ъгъл и зрително 
затруднения е от страната на перилата. Ако се налага преди стълбите се 
извършва смяна на страните (по описания по-горе начин). Непосредствено преди 
началото на стълбите водачът спира, протяга ръка показвайки парапета на 
зрително затруднения. Подава се устна команда „ Стълби надолу”. Слизането 
започва винаги с крака, който е от страната на зрително затруднения. Водачът се 
движи винаги едно стъпало преди незрящия. Когато слизането приключи отново 
се подава указание „ Край на стълбите”.  

 
Важно!!! 

Никога не се спира по време на слизането, ако това се наложи 
зрително затруднения трябва задължително да бъде информиран, че 
стълбите все още не са свършили. 
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7. Отваряне и затваряне на врати – отново приближаването към врата 

трябва да е под прав ъгъл, а зрително затруднения задължително да бъде от 
страната на пантите. Водачът протяга ръка, указвайки дръжката: 

• Когато вратата се отваря навън – незрящият отваря без да пуска дръжката, 
преминават, след което премества ръката си на дръжката от вътрешната 
страна и затваря след себе си; 

• Когато вратата се отваря навътре – зрително затрудненият отваря и бута 
вратата. Приплъзва ръката си по самата врата на нивото на дръжката. 
Първо преминава водачът и след това зрително затруднения, който 
затваря вратата след себе си. 

 

   
 

8. Указване на обект – водачът протяга ръката, за която се е хванал 
зрително затруднения, като е необходимо пръстите му да докосват обекта. 
Зрително затрудненият проследява със свободната си ръка, ръката на водача до 
намиране на предмета. 
 При достигане на стол винаги се указва облегалката. Зрително 
затрудненият трябва задължително да провери и седалката му, за да е сигурен, че 
тя е свободна. Ако има и маса в непосредствена близост се указват и двата обекта 
и устно се назовават „стол”, „маса”. По този начин се постъпва и при всякакви 
други мебели - диван, шкаф, хладилник и т.н. 
 

9. Качване в лек автомобил – достигането да вратата на колата е под 
прав ъгъл. Водачът указва дръжката на вратата. Зрително затрудненият отваря, 
след което поставя ръката си на покрива на колата, за да не удари главата си. 
Проверява дали на седалката няма оставен предмет и сяда, проверява дали 
дрехите му не са останали извън колата, чак тогава затваря вратата и поставя 
предпазния колан. Зрително затрудненият никога не трябва да отваря вратата на 
колата без да е попитал шофьора или водача дали това е безопасно. 
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10. Качване/слизане в/от превозни средства (автобус, трамвай, 
метро и т.н.) – качването и слизането стават, като се използват техниките за 
качване и слизане по стълби. Когато има парапет, той се указва и се включва и 
техниката за тясно пространство във варианта с изпъната назад ръка. Водачът 
винаги се качва/слиза първи, съобразявайки се с темпото на зрително 
затруднения. 
 

Важно!!! 
 

 При изпълнени на тези техники виждащият водач 
задължително гледа напред през цялото време, не се обръща и не следи 
действията на зрително затруднения. Така се преценява ситуацията 
напред и няма опасност.  
 Водачът се намесва, когато зрително затрудненият се 
затрудни или помоли за помощ. 
 
 
 
*Използваните снимки са от личен албум. 
 
 
 
Използвана литература за описание на техниките: 
 
1. Цветкова-Арсова М., Ориентиране и мобилност, университетско издателство „св. 
Климент Охридски”, София 2008 
 
 
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Асоциация на 
родителите на деца с нарушено зрение и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на труда и социалната политика. 
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	От този линк можете да се запознаете с “Десетте молби на кучето водач”,

