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1. Кои лица са зрително затруднени 

Групите зрително затруднени лица се определят според тяхната зрителна 
острота. Зрителната острота е дроб, която показва колко далече може да вижда 
човек. Тя е най-важният параметър на зрението. Известен факт е, че 2\3 от 
земното население носят очила, само 30% имат нормално зрение. Според 
зрителната острота можем да определим от кои лица се интересуваме - хора с 
дълбоки зрителни увреждания, които, най-общо казано, срещат затруднения в 
ориентирането в непозната обстановка, при четене, писане, придвижване по 
непознати маршрути. 

Съществуват следните групи: 
1. Тотално слепи - нямат никаква зрителна острота; нямат чувство за светлинно 

възприятие. Изследователите отхвърлят и вярването, че виждат тъма, черно. 
2. С перцепция на светлина - зрителната им острота е от 0 до 0,01 (1% зрение). 

Имат светлоусещане; различават тъмно от светло, движение на ръка 
непосредствено пред очите; виждат сенките на големи сгради. 

3. Частично виждащи - имат зрителна острота от 0,01 до 0,04. Могат да 
различават цветовете; да се ориентират добре в позната обстановка; да 
познават форми; четат букви с големина като наименованието на вестник. 

Тези три групи използват брайлово писмо при четене и писане. Частично 
виждащите все повече преминават към обучение на плоскопечатен шрифт, 
благодарение на постиженията на съвременната оптика. 
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4. Слабовиждащи - най-голямата група, зрителната им острота варира от 0,04 
до 0,2-0,3. Остротата се мери на по-добре виждащото око. 

Тази група хора с нарушено зрение използват уголемен шрифт или 
специални оптически средства, с които четат обикновен шрифт. На пръв поглед 
може и да не забележите техния проблем. Има хора с нарушено зрение, които 
могат да карат велосипед, а не могат да четат обикновен шрифт. Това е така, 
защото те имат запазено периферно и нарушено централно зрение. 

2. Първа среща и водене на разговор 

Да говорите с незрящ е същото, както и с човек без увреждания. Въпреки 
това има няколко съвета, които е добре да се вземат предвид. 

• Представете се - не карайте незрящия да гадае кой сте. Това е добро 
начало на вашето запознанство и по-нататъшни контакти. 

• Обикновено си стискаме ръцете, когато срещнем някого. Ако човекът с 
нарушено зрение ви протегне ръка, поемете я. Ако вие поемете 
инициативата, кажете му: “Да си стиснем ръцете”. 

• Когато искате да попитате или да кажете нещо на незрящ човек, кажете 
името му или го докоснете леко. Често хората се обръщат към 
придружителя, вместо към незрящия, което е много неприятно за него. 
Вие, в случай че го придружавате, не трябва да допускате това. Оставете 
незрящия сам да отговаря. 

• Употребявайте думи като “виждам”, “чета”, “гледам” и т.н. без 
притеснение. Не търсете синоними, защото самите незрящи ги използват 
за техния начин да виждат, гледат и т.н. 

• Не е нужно да говорите непрекъснато, когато сте с човек с нарушено 
зрение. Разбира се, трябва да отговаряте с думи, а не с езика на тялото. Но 
паузите в разговора са момент на почивка и за двете страни. 

• Съобщавайте за присъствието си, когато влизате в стая, където има някой 
с нарушено зрение, или когато се включвате в групов разговор и все още 
не се познавате добре с незрящия. Добре е да споменете и защо сте там. 
Съобщавайте и когато си тръгвате, за да не изглежда глупаво незрящият 
като си говори сам, защото е разбрал късно, че сте излезли. Гласовете и 
шумовете невинаги се разпознават лесно, особено при повече 
присъстващи хора или в стресови ситуации. Също така представете и 
другите в стаята, ако те не го направят. Можете да го направите съвсем 
неформално: “Тук са…“. 

• Говорете естествено на зрително затруднения и също така естествено 
отговаряйте и на въпросите на други хора за него. 

• Не се колебайте да задавате въпроси за зрителните му нарушения. 
Въпреки съществуващите предразсъдъци, повечето нямат нищо против 
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подобни въпроси. 
 

3. Когато придружавате човек с нарушено зрение 

Преди всичко обсъдете нещата с него - доколко се нуждае от помощта ви 
и как можете да му помогнете. Воденето на незрящ се базира на доверието, 
внимавайте да не го нарушите. Важно е всички ангажирани страни да се 
чувстват спокойни. 

• Когато незрящият човек приеме вашата помощ, недейте да го хващате за 
ръката. Протегнете вашата ръка към него, за да постави своята на нея. Той 
ще ви хване малко над лакътя или ще постави ръката си на рамото ви. Ако 
вие го хванете, той ще се чувства избутан напред или влачен след вас и 
определено ще е много несигурен. 

• Водете незрящия колкото се може по-свободно. Една ръка е достатъчна, 
не използвайте и двете си ръце, за да го предпазите да не падне. Ще 
паднете най-вероятно и двамата. 

• Не оставяйте двама души да водят един незрящ едновременно. Това е 
напълно излишно и неприятно за човека с увреждане. 

• За да покажете стол, поставете ръката на незрящия на облегалката. А ако 
има и маса, поставете на нея другата му ръка. Той сам ще издърпа стола, 
ако реши. 

• При евентуална опасност не викайте на незрящия “Внимавай!”. Ако не 
можете да отреагирате веднага с обяснение, по-добре извикайте “Спри!”. 
А най-добре е да дадете точно описание на възможната опасност или 
инструкция за избягването й, като “Една крачка надясно”. 

• Когато отивате някъде с незрящ, опишете му какво се вижда. От самия 
човек зависи дали да споменете основните неща или да сте по-подробни. 

• В непозната обстановка опишете помещението детайлно. Ако ви се 
наложи да го настанявате в хотелска стая или ако ще посещава дадена стая 
често занапред, задължително кажете номера на етажа и стаята. Обходете 
с него стаята, покажете му мебелите, къде може да остави вещите си, къде 
са контактите, ако има отоплителни уреди, прозорците, както и накъде се 
отварят. 

• Покажете на незрящия вратата на тоалетната, но го оставете сам да я 
отвори и заключи. Проверете обаче дали тоалетната е чиста и му кажете 
къде е тоалетната хартия и мивката. 

• Не оставяйте незрящ човек сам на открито или по средата на коридор. 
Дайте му ориентир, да се хване или облегне на нещо, да докосне стената. 

• Препоръчително е да предложите помощ на човек с увредено зрение 
(например на улицата), но ако ви откаже, не настоявайте, той вероятно 
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знае къде отива и може да стигне сам. 
• Конкретните техники за водене на зрително затруднени са описани 

подробно и изчерпателно в сайта от нашия консултант по ориентиране и 
мобилност. 

 
Пазаруване 
• Когато ходят на пазар, незрящите имат нужда от човек, който да им казва 

какво се продава, колко струва и как изглежда. Незрящите харесват неща, 
които са приятни на пипане, вкус или мирис.  

• Хората с нарушено зрение различават банкнотите и монетите по размер, 
тегло, дължина, краища и т.н. Банкнотите и монетите могат да се 
сравняват като се поставят една върху друга. Някои банкноти имат 
отличителни знаци (имат релефни печат и мотиви). Незрящите сортират 
парите си в портфейли с много отделения или като ги сгъват по различен 
начин.  

• Вие като придружител потвърждавате сумата, която връща продавачът. 
Когато подавате пари на незрящ, поставете ги в ръката му и кажете колко 
са. Например: "Има три банкноти от 20 лв., една от 5 лв. и монета от 20 
стотинки". Когато връщате пари на незрящ, уверете се, че сте му дали 
достатъчно време да прибере всичко в правилното отделение. Важно е да 
се разбере, че монетите може да се хлъзнат от банкнотите, затова 
спазвайте правилото: монетите под банкнотите. 

 
Хранене 
• Когато помагате при храненето на незрящ, най-добре е да му казвате 

какво е ястието. Миризмите могат да бъдат разпознати, но не винаги. 
Опишете ясно какво има на масата. Бихте могли, ако незрящият е 
съгласен, да насочвате ръката му към чашата, чинията, приборите и т.н. 

• За да избегнете разливане на чашата, не я пълнете догоре, оставете поне 
един пръст до ръба. Когато слагате нещо на масата, винаги казвайте какво 
е и къде точно го слагате. 

• Препоръчително е да обясните как точно е разположена храната в 
чинията. Представете си я като часовник, например картофите са на 6 
часа. Понякога е желателно храната да се подреди по краищата на 
чинията, а центърът да остане празен. 

• Не е задължително да нарязвате предварително месото или рибата, но би 
било улеснение. Неопитен незрящ би се затруднил да яде супа или каша 
от дълбока чиния. Обсъдете това заедно. Попитайте дали не предпочита 
купичка или голяма чаша, но не го карайте насила. 

• Човек с остатъчно зрение може да се погрижи за храната си, като 
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например да намаже филия с масло. Оставете го да се справи сам. 
Възможно е той да не може да различи чинията от масата. Ето един 
полезен съвет: създайте контраст като поставите тъмна подложка под 
чинията. 

 
Външен вид 

• Слепите или с увредено зрение хора са напълно способни да се грижат за 
собственото си тяло. 

• В този случай ролята на придружителя е да служи за "огледало" и да 
съветва незрящия за външния му вид: дали дрехите си подхождат, дали 
копчетата или циповете са правилно закопчани и т.н.  

• Вие като придружител трябва да не се притеснявате да кажете на 
незрящия, ако дрехите му са мръсни или скъсани. Няма защо да се 
чувствате неловко, напротив, човекът с увредено зрение иска да изглежда 
чист и спретнат, точно както всеки друг. 

• Не се притеснявайте да поверявате на слепи хора чистенето и други 
подобни задачи. 

• Все пак е нужно някой зрящ да провери дали всичко е чисто и подредено 
(например след като незрящият е минал с прахосмукачката). Ако е 
останало непочистено място, покажете къде е, но не довършвайте 
чистенето вместо незрящия. 

• Оставете незрящия сам да прецени дали може да свърши нещо или не. Не 
вие, който сте зрящ, трябва да го решите. Хората с увредено зрение знаят 
много добре какво могат и какво не могат да направят. 
 

4. Когато обучавате зрително затруднен 

Когато провеждате обучение и в групата ви има зрително затруднен, 
трябва да се съобразите с няколко неща: 

1) Адаптиране на материалите 
За да се почувства участникът със зрителни проблеми наистина част от 

групата, то той трябва да получи материалите, които раздавате на всички, но 
достъпни за него. За тази цел ще ви се наложи да ги адаптирате преди самото 
обучение. Добре е да говорите предварително с незрящия какъв шрифт чете и 
под каква форма би предпочел да получи своите материали. 

• На брайл - дори когато един човек е напълно сляп, не можете да сте 
напълно сигурни, че той може да чете на брайл. Има късно ослепели хора, 
за които е твърде трудно да развият тактилната чувствителност на 
пръстите си и които не могат да използват брайлов шрифт. Съобразете се 
и с обема на информацията, която искате да предоставите - ако той е 
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твърде голям, не е препоръчително да адаптирате материалите на брайл. 
От една страна това е твърде скъпо, а от друга - на слепия ще му е 
необходимо доста време да прочете написаното (скоростта на четене при 
брайлистите обикновено е по-ниска). Да не говорим за пространството, 
което заемат брайловите материали, напр. един обикновен учебник по 
математика за трети клас е в четири брайлови тома! Можете да адаптирате 
на брайл най-важното, в резюме. Обърнете се към Съюза на слепите в 
България, към Фондация “Хоризонти” или към Читалището на слепите за 
помощ. 

• Звуконосители - когато информацията, която предлагате, е с голям обем, 
препоръчително е да запишете текста върху звуконосител. Такъв запис се 
нарича “говоряща книга”. Проблемът е, че не можете съвсем точно да 
предадете таблици и диаграми и ако предварително не сте попитали 
незрящия с каква техника разполага, то той може да не разполага с 
необходимото оборудване да я прослуша (да я прочете слухово). Със 
студио за аудиозаписи разполагат Съюзът на слепите и Фондация 
“Хоризонти”. 

• Съществуват специални компютърни програми, чрез които слепите имат 
достъп до всякакъв вид информация. Ако сте сигурни, че зрително 
затрудненият работи с компютър и има достъп до такива програми, 
можете да запишете информацията на съответен носител. 

• Релефни изображения - използват се брайлови точки и релефни линии за 
предаване на рисунки, диаграми, карти, таблици и т.н. Обърнете се към 
специалист, който работи с хора със зрителни увреждания, защото 
релефните изображения трябва да са максимално прости и ясни, да се 
използва универсална символика. 

• Материали за слабовиждащите - те използват уголемен шрифт. За тях има 
специални тетрадки и линирана хартия, но и обикновената може да 
свърши работа. Използвайте увеличителен ксерокс. За писане подгответе 
тънки флумастри. Илюстрациите трябва да са големи и контрастни. Ако 
пишете на дъска или клипборд, буквите трябва да са около 10 см и 
зрително затрудненият да седи в близост. Препоръчително е дъската да 
няма блясък, а ако е възможно - и мебелите. Съобразете и достъпните 
източници на светлина, при всеки зрително затруднен този фактор е 
индивидуален - светлината може да смущава някои слабовиждащи. 
2) Ред и точност 
Редът и точността са много важни за незрящите. Всяка вещ си има свое 

обичайно място. Ако я преместите другаде и не сте казали къде сте я оставили, 
това ще създаде проблем. Оставете зрително затрудненият сам да избере къде да 
остави вещите си. Можете да му помогнете като посочите къде има място за тях 
(шкаф, закачалка). Но важно е той да запомни къде ги е оставил. Още в самото 
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начало го ориентирайте в обстановката в стаята и не размествайте мебели, без да 
го уведомите. 

Ако искате да обясните на незрящ човек къде е даден предмет, избягвайте 
общите безсмислени думи като “ей тук” и “ей там”. Бъдете конкретни. 
Например не казвайте “Закачалката е в коридора.”, а “Като излезете в коридора, 
закачалката е на стената вляво от вратата.”  

      
3) Специфика на дидактичните принципи 

• Зрително затруднените възприемат информацията предимно по слухов 
път. Затова се стремете доколкото е възможно да говорите по- 
увлекателно, образно и емоционално. Подчертавайте с интонацията на 
гласа си по-съществените моменти. Запомнете, че много често те не могат 
да видят мимиките на лицето ви, жестовете ви, към кого се обръщате. 
Когато говорите конкретно на незрящия или му задавате въпрос, обърнете 
се по име. 

• Обучението е ефективно, ако се основава на конкретна база от лични 
впечатления. Или това е принципът на нагледност. Личният опит и 
непосредственото наблюдение са от голямо значение за придобиване на 
пълна представа за изучаваното, разбира се, когато това е възможно. Един 
чисто теоретичен компютърен курс не е от голяма полза за зрително 
затруднения. Можете да използвате непосредствена (чрез директен 
контакт) и посредствена (чрез картини, карти, таблици и диаграми) 
нагледност. 

• Имайте предвид, че в някои случаи темпът на обучение може да е по- 
бавен. Това се дължи на чисто технически причини — на брайл или 
уголемен шрифт се чете по-бавно, писането е по-бавно, използват се 
различни оптически средства и др. Много зрително затруднени използват 
диктофони или други записващи устройства, за да не забавят 
образователния процес, ако им бъде позволено. Вие преценявате дали да 
позволите това. 

• Когато зрително затрудненият се справя добре с поставена задача или сте 
съгласен с изказването му, използвайте вербална или тактилна подкрепа, 
за да изразите доволството и одобрението си. 
4) Общи насоки 

• Отнасяйте се със зрително затруднения като част от групата - компромиси 
и изключения правете само когато е необходимо, както бихте направили 
за всеки друг участник. Не проявявайте и положителна дискриминация, 
като изключване от някои общи дейности (преместване на мебели, носене 
на материали). Така незрящият ще се почувства изолиран. 

• Оставете незрящия сам да прецени дали може да свърши нещо или не. 
Хората с увредено зрение знаят много добре какво могат да правят и какво 
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не. 
   

 
Използвани са материали от наръчника “В помощ при работа с хора с увреждания”, издаден от 
Националния център за социална рехабилитация и Фламандската федерация на хората с увреждания 
по проекта “Следваща стъпка” (2001 -2003) 
 
 
 
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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