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Kilka s∏ów na poczàtek...

Wielu ludzi uwa˝a, ˝e osobami z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà trzeba si´ przede wszystkim opiekowaç, bo s∏abo rozumiejà
otaczajàcy Êwiat, nie potrafià na ogó∏ sprawnie czytaç i s∏owa pojmu-
jà niedok∏adnie, a wszystko to przyczynia si´ do trudnoÊci w korzy-
staniu przez nich z informacji i k∏opotów z rozwiàzywaniem prob-
lemów. Konsekwencjà takiego podejÊcia jest uporczywe roztaczanie
opieki, która mia∏aby „odcià˝aç” osoby niepe∏nosprawne od wysi∏ku
myÊlenia. Wiemy, ˝e cz∏owiek tak traktowany stopniowo staje si´
rzeczywiÊcie niezaradny, zagubiony, wycofujàcy si´ i uzale˝niony 
od innych. 

Czy tak musi byç?
Na szcz´Êcie doÊwiadczenie wskazuje, ˝e w tej dziedzinie, 

jak i w wielu innych, mo˝liwoÊci osiàgni´cia sukcesu  przez osoby 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà du˝e. Obserwujemy, 
˝e - gdy majà one mo˝liwoÊç systematycznego praktykowania
samodzielnoÊci - choçby ze wsparciem, wykazujà wi´ksze zapo-
trzebowanie na informacj´ a zjawisko to jest objawem ich rozwoju. 
Chcàc rozwiàzaç problem nie chronià si´ pod parasolem opieki, 
lecz  zachowujà si´ aktywnie, szukajà wiadomoÊci. Bardzo wa˝ne
jest, aby by∏y w tym wzmacniane i otrzymywa∏y niezb´dnà pomoc.
Równie istotne jest, aby informacja, która jest im potrzebna by∏a
przystosowana do ich specyficznych trudnoÊci, to znaczy aby sta∏a
si´ dla nich zrozumia∏a.

Organizacja angielska rodziców, osób niepe∏nosprawnych
intelektualnie i profesjonalistów, MENCAP, przygotowa∏a bardzo
interesujàcà, nadzwyczaj praktycznà i potrzebnà pozycj´ 
p.t.  „Czy wyra˝am si´ jasno?”.

W imieniu tych, którym le˝y na sercu wyrównywanie szans 
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz obalanie barier utru-
dniajàcych im pe∏ne uczestnictwo i cieszenie si´ z ˝ycia dzi´kujemy
Przyjacio∏om z MENCAP-u, ˝e ten Êwietny materia∏ napisali, wydali 
i szczodrze nim obdarowujà, ku po˝ytkowi innych.

Krystyna Mrugalska
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Jasne wyra˝anie si´

Wprowadzenie
Wszyscy potrzebujemy ró˝nych informacji, ale osoby 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà stajà przed szczególnym
wyzwaniem, aby zdobyç potrzebne im informacje. Zmiana 
sposobu, w jaki redagujemy i przedstawiamy te informacje, 
mo˝e nam wszystkim u∏atwiç ich zrozumienie.

W Mencapie wspó∏pracujemy z osobami z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà i z innymi organizacjami, by znaleêç najlepsze sposoby
uprzyst´pnienia informacji. Nie wiemy jeszcze wszystkiego 
i nieustannie uczymy si´ na w∏asnych b∏´dach, lecz zaczynamy ju˝
wyra˝aç si´ jaÊniej.

Kluczowe zagadnienia
Wielu osobom czytanie sprawia trudnoÊç. Takie osoby wolà 
otrzymywaç informacje na kasetach magnetofonowych albo
bezpoÊrednio od drugiej osoby. JeÊli twoim zadaniem jest dostarczaç
materia∏y na piÊmie, sà sposoby, aby u∏atwiç ich zrozumienie.
Oto one:

Pos∏uguj si´ jasnym i prostym j´zykiem, pisz krótkimi
zdaniami, nie u˝ywaj ˝argonu i skomplikowanej 
interpunkcji.

U˝ywaj du˝ej (co najmniej 12 punktów), przejrzystej 
i wyraênej czcionki oraz stosuj wiele odst´pów.
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Wypunktuj poszczególne sprawy albo ujmij tekst w
ramki w celu wyró˝nienia najwa˝niejszych informacji.

Wzbogacaj tekst obrazkami, zdj´ciami, rysunkami
albo symbolami. Staraj si´, aby to, o czym piszesz,
by∏o jasne ju˝ na pierwszy rzut oka, nawet dla nie
umiejàcych czytaç.

Nie odwo∏uj si´ zbyt cz´sto do abstrakcyjnych 
symboli, z wyjàtkiem sytuacji, kiedy wiesz, ˝e twoi
czytelnicy swobodnie si´ nimi pos∏ugujà. Wybierz
jeden lub dwa proste symbole obrazkowe i umieÊç 
je obok s∏ów.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Wa˝ne informacje powinny byç dost´pne na kasetach
magnetofonowych lub wideo. Staraj si´, aby kasety
by∏y krótkie. Trzeba zawsze nagraç informacj´ o tym,
kiedy prze∏o˝yç kaset´ oraz o tym, ˝e kaseta si´
skoƒczy∏a.

JeÊli wysy∏asz e-maile, pami´taj, ˝e format
wiadomoÊci mo˝e si´ “rozjechaç” przy przesy∏aniu.
Informacja b´dzie wtedy trudniejsza do zrozumienia.
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Pierwsze kroki w kierunku
uprzyst´pnienia s∏owa pisanego

Poznaj swoich odbiorców
Kluczem do zredagowania przyst´pnych informacji jest znajomoÊç
swoich potencjalnych odbiorców - ich zdolnoÊci i potrzeb.

Odpowiednie informacje
Zorientuj si´, jakie informacje sà istotne dla twoich odbiorców.
Wyrzuç wszystkie mylàce i niepotrzebne szczegó∏y, upewnij si´, ˝e
zasadnicza informacja jest jasna. Zawsze u˝ywaj prostego j´zyka. 

Pami´taj, ˝e piszesz dla doros∏ych
JeÊli s∏owa albo obrazki, których u˝ywasz, sà zbyt dziecinne, nikt nie
b´dzie mia∏ z nich po˝ytku. Lecz jeÊli dobrze wykonasz swojà prac´,
przekonasz si´, ˝e ka˝dy b´dzie wola∏ „przyst´pnà” wersj´.

Zaanga˝uj swoich odbiorców
JeÊli to tylko mo˝liwe, zaanga˝uj swoich 
odbiorców w twórczy proces redagowania 
informacji. Szukaj porad i pomys∏ów 
u osób z niepe∏nosprawnoÊcià 
intelektualnà.
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Staraj si´ „dotrzeç za wszelkà cen´”

Kiedy Mencap poszukiwa∏ wÊród ludzi pomys∏ów, jak uprzyst´pniç
informacje, u˝ywano cz´sto powy˝szego zwrotu. „Dotrzeç za wszelkà
cen´” oznacza u˝ywanie ró˝norodnych sposobów, by przekazaç
informacj´.

• T´ samà informacj´ mo˝na zapisaç na kasecie magnetofonowej 
i na wideo.

•  PoÊwi´ç czas na to, by dobraç s∏owa, rysunki albo zdj´cia, które
najlepiej zilustrujà i wyjaÊnià twojà informacj´.

•  Czasami mo˝esz nie znaleêç odpowiedniego obrazka i b´dziesz
musia∏ sam go narysowaç lub zrobiç odpowiednie zdj´cie.
Chocia˝ materia∏y dla masowego lub zagranicznego odbiorcy
muszà byç zgodne z pewnymi standardami, to jednak kiedy
pracujesz z pojedynczymi osobami lub ma∏ymi grupami, nie
wszystko musi byç przygotowane profesjonalnie i zapi´te na 
ostatni guzik. Mo˝esz te˝ sam przygotowaç kasety 
magnetofonowe i wideo.

•  Zaopatrz osoby wspierajàce ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià 
intelektualnà w ró˝nego rodzaju pomoce. Du˝e zdj´cia, rysunki 
i folie do rzutnika, mogà u∏atwiç zrozumienie dyskusji. Podczas
ostatnich wyborów do Walnego Zgromadzenia Mencapu, u˝ywano
w grupach dyskusyjnych ró˝nych rekwizytów, takich np. jak
r´cznie zrobione skrzynki do g∏osowania. Szukaj porad wÊród
osób wspierajàcych i profesjonalistów, 
którzy sà obeznani z potrzebami 
swoich klientów.
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U˝ywanie prostego j´zyka

Prosty j´zyk sprawia, ˝e tekst jest bardziej zrozumia∏y dla ka˝dego.
U˝ycie prostego j´zyka jest podstawowym standardem dla 
wszystkich materia∏ów Mencapu, przedstawianych w formie pisemnej.

Zaplanuj, co chcesz powiedzieç
Wyrzuç wszystkie niepotrzebne szczegó∏y i  zaprezentuj
najwa˝niejsze informacje w logicznej kolejnoÊci, krok po kroku.

Spróbuj pisaç tak, jak mówisz
Nie u˝ywaj ˝argonu, niepotrzebnych szczegó∏ów technicznych lub
skrótów. JeÊli musisz u˝yç trudnego s∏owa, do∏àcz „s∏ownik” lub „list´
u˝ytecznych s∏ów”, aby je wyjaÊniç.

Staraj si´, aby zdania by∏y krótkie
Przyjdzie to w sposób naturalny, jeÊli b´dziesz pami´ta∏, aby zawrzeç
w zdaniu tylko jednà g∏ównà myÊl. Sprawdê, czy zdania zawierajàce
przecinki lub spójnik „i”, dadzà si´ rozdzieliç na dwa.

U˝ywaj prostej interpunkcji
Unikaj Êredników (;), dwukropków (:), 
myÊlników (-), oraz zdaƒ podzielonych 
zbyt wieloma przecinkami.
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U˝ywaj ˝ywego i osobistego j´zyka
Mów do swoich czytelników bezpoÊrednio, u˝ywajàc ˝ywego 
i osobistego j´zyka. U˝ywanie form „ty” i „my” sprawi, ˝e twój tekst
b´dzie bardziej bezpoÊredni i ∏atwiejszy do zrozumienia.

Bàdê konsekwentny
W przypadku wa˝nych poj´ç, konsekwentnie u˝ywaj tych samych
s∏ów i zwrotów, nawet jeÊli sprawia to wra˝enie powtarzania si´. 
Nie zaczynaj pisaç o „delegatach”, jeÊli wczeÊniej u˝y∏eÊ innych s∏ów,
takich jak „s∏uchacze” czy „uczestnicy”.

U˝ywaj cyfr zamiast s∏ów
JeÊli du˝o piszesz dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
zawsze u˝ywaj cyfr zamiast s∏ów, nawet w przypadku ma∏ych liczb.
Pisz 3 zamiast „trzy”. Spróbuj nie u˝ywaç procentów i du˝ych liczb.
Mo˝esz powiedzieç „kilka” zamiast 7% i „du˝o” zamiast 1 552.

Jasno okreÊl, co trzeba zrobiç 
z danà informacjà czy materia∏em
Bristol Pathway (sekcja Mencapu Êwiadczàca us∏ugi w zakresie
zatrudnienia) zawsze do∏àcza odpowiedni symbol do materia∏ów, 
które wysy∏a:

materia∏ jest tylko informacjà

wymagana odpowiedê
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Rozplanowanie 
tekstu i rysunków na stronie

To, jak wyglàda tekst, jest równie wa˝ne jak jego treÊç. G´sto
zapisana strona zra˝a ka˝dego czytelnika.

•  U˝ywaj du˝ej czcionki. JeÊli wÊród twoich odbiorców jest znaczna
liczba osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, czcionka powin-
na mieç co najmniej 12 punktów, a w przypadku najwa˝niejszych
informacji - 14 punktów.

•  U˝ywaj przejrzystej i wyraênej czcionki, takiej jak Arial albo
Univers, a unikaj czcionek ozdobnych. Fantazyjne i ozdobne
czcionki sà 
o wiele trudniejsze do przeczytania ni̋  te zwyczajne.

•  Upewnij si´, czy pomi´dzy czcionkà i papierem jest dobry 
kontrast. Jest to szczególnie istotne w przypadku kolorowego
papieru. Unikaj ˝ó∏tej czcionki. Nie pisz bia∏à czcionkà na
kolorowym tle.

•  U˝ywaj matowego papieru dobrej jakoÊci. Tekst na odwrotnej
stronie nie b´dzie wtedy przeÊwitywa∏, nie b´dzie równie˝
odblasku, który utrudnia czytanie.

•  Nie pisz nad zdj´ciem lub rysunkiem.

•  Unikaj wi´kszych fragmentów 
tekstu pisanych wielkimi literami, 
pochy∏ym drukiem lub pod-
kreÊlonych. Wszystko to utrudnia 
czytanie. Ujmij zdanie w ramk´ 
i zaznacz istotne sprawy 
pogrubionà czcionkà.

•  Raczej nie justuj tekstu, 
pozostaw prawy brzeg 
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•  Nie przenoÊ s∏ów, rozdzielajàc je myÊlnikiem na koƒcu linijki.

•  Rozpocznij i zakoƒcz zdanie zawsze na tej samej stronie. 
Nie pozostawiaj przyimka na poprzedniej stronie.

•  Podziel tekst na krótkie fragmenty z du˝ymi odst´pami.

•  Postaraj si´, aby linia tekstu by∏a krótka. Linia tekstu biegnàca 
w poprzek strony A3 jest za d∏uga.

•  Wypunktowanie i ramki. Wyró˝nij g∏ówne zagadnienia w punktach
lub ujmij je w ramk´.

•  Zadbaj o to, by tekst mia∏ przejrzysty spis treÊci i wyraêne nag∏ówki.

•  Wszystkie adresy podaj w takiej formie, w jakiej pisze si´ je na
kopercie, a nie w jednej linii z przecinkami

Lynn Grieveson
123 Golden Lane
London EC1Y 0RT

•  W przypadku regularnego wydawnictwa, konsekwentnie zachowuj
uk∏ad tekstu na stronie. Artyku∏y o podobnej tematyce umieszczaj
zawsze w tym samym miejscu, ewentualnie ka˝demu tematowi
poÊwi´ç jednà stron´.

•  Rozwa˝ u˝ycie wi´kszego formatu A3. Sprawia on wra˝enie
bardziej przyjaznego i pozwoli ci u˝ywaç wi´kszej czcionki 
i rysunków.

•  Tekst wspieraj rysunkami 
(wi´cej informacji na ten temat znajdziesz na nast´pnej stronie)
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Wykorzystanie 
rysunków, zdj´ç i symboli

Wzbogacenie rysunkami tekstu napisanego prostym j´zykiem, to
jeden z najlepszych sposobów, aby uczyniç go zarówno ∏atwiejszym
do zrozumienia, jak i bardziej atrakcyjnym.

Wybierz ilustracj´, która najlepiej objaÊnia tekst
Mo˝e to byç zdj´cie, rysunek albo symbol. W tym samym tekÊcie
mo˝esz wykorzystaç zeskanowane zdj´cia, schematyczne rysunki
oraz popularne symbole. (Przez symbole rozumiemy Rebus, PCS 
i inne stylizowane rysunki dost´pne w oprogramowaniu Widgit©.
Symbole te mogà byç kopiowane przez ka˝dego, który ma dost´p 
do danego oprogramowania).

Po∏àcz ze sobà s∏owa i ilustracje
Wyraênie zaznacz, która cz´Êç tekstu odnosi si´ do którego rysunku.
Zazwyczaj ilustracj´ umieszcza si´ obok tekstu. Niektóre osoby lubià
zaznaczaç rysunkiem ka˝dà g∏ównà ide´ lub akapit. Istotne jest, by
rysunek pomaga∏ wyjaÊniç tekst, a nie by∏ tylko po to, aby materia∏
mia∏ „przyst´pny wyglàd”.

Nie u˝ywaj zbyt wielu symboli
Nie u˝ywaj zbyt wielu symboli, z wyjàtkiem sytuacji, 
kiedy wiesz, ˝e osoby czytajàce twój tekst 
swobodnie si´ nimi pos∏ugujà. Na nast´pnej 
stronie znajdziesz wi´cej pomys∏ów, 
dotyczàcych u˝ywania symboli.
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U˝ywanie symboli

W swoim tekÊcie mo˝esz wykorzystaç symbole z takiego programu
komputerowego jak np. Writing with Symbols 2000 © (Widgit).
W programie tym, kiedy piszesz na komputerze, nad s∏owami 
pojawiajà si´ odpowiednie symbole:

•  Niektóre osoby uwa˝ajà, ˝e u˝ywanie zbyt wielu symboli na 
stronie bywa mylàce. Lepiej jest u˝ywaç symboli tylko dla 
kluczowych s∏ów lub idei, chyba, ˝e twoi czytelnicy wolà symbole
zamiast s∏ów.

•  Obecnie stosunkowo ma∏o doros∏ych z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà swobodnie pos∏uguje si´ symbolami. Sytuacja 
ulegnie zmianie, gdy coraz wi´cej osób b´dzie uczy∏o si´ symboli
w szkole, gdzie sà one u˝ywane jako narz´dzie do rozwijania
umiej´tnoÊci czytania i pisania. Musisz si´ nauczyç, w jaki sposób
„czytaç” symbole oraz jak ich poprawnie u˝ywaç. JeÊli nie jesteÊ
obeznany z symbolami, b´dà one dla ciebie tak samo niezrozu-
mia∏e, jak j´zyk obcy.

•  JeÊli ktoÊ napisze do ciebie symbolami, spróbuj u˝yç ich w swojej
odpowiedzi. Skuteczne pos∏ugiwanie si´ symbolami wymaga
praktyki. Pierwszym krokiem jest zawsze 
napisanie zrozumia∏ej wiadomoÊci prostym 
j´zykiem.

•  W Mencapie u˝ywamy symbolu wówczas, 
gdy jest to najbardziej przejrzysta ilustracja, 
jakà mo˝emy znaleêç.

using        pictures     can       make     your       writing     easier      to         understand

u˝ywanie    obrazków   mo˝e   sprawiç,  ˝e twój    tekst       b´dzie ∏atwiejszy do zrozumienia
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•  Nie u˝ywaj pierwszego lepszego symbolu jaki znalaz∏eÊ. 
Na przyk∏ad, symbole PCS, znajdujàce si´ równie˝ w programie
Writing with Symbols 2000 ©, sà cz´sto bardziej obrazowe 
i ∏atwiejsze do zrozumienia ni˝ symbole Rebus. 

•  U˝ywamy symboli, aby zilustrowaç kluczowe s∏owo lub ide´,
umieszczajàc je raczej w jednej linii z tekstem, ni˝ powy˝ej s∏ów, 
z wyjàtkiem sytuacji, kiedy wiemy, ˝e nasi czytelnicy u˝ywajà ich
w ten sposób.

•  Cz´sto ∏atwiej wyjaÊniç skomplikowane poj´cie, u˝ywajàc rysunku
lub zdj´cia. Powszechne lub oczywiste symbole (takie jak toaleta,
nie paliç, czas posi∏ku) przydajà si´ na wywieszkach i rozk∏adach
zaj´ç.

Pami´taj: Nie u˝ywaj zbyt wielu symboli, z wyjàtkiem
sytuacji kiedy wiesz, ˝e twoi czytelnicy swobodnie si´
nimi pos∏ugujà.

Czy potrzebujesz pomocy, 
˝eby wype∏niç ten formularz?

operacja

(Rebus)

operacja dzieci (Rebus)
dzieci

dzieci
PCS PCS
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Wykorzystanie rysunków

Dobry rysunek mo˝e wnieÊç wi´cej informacji ni˝ symbol albo nawet
zdj´cie, które czasem zawiera zbyt wiele detali, nie majàcych nic
wspólnego z tematem.

•  Rysunki mogà równie˝ pokazaç ludzi nale˝àcych do ró˝nych 
kultur lub osoby z wielorakimi niepe∏nosprawnoÊciami.

Rysunki mogà byç trudniejsze ni˝ symbole, poniewa˝ zawierajà
wi´cej szczegó∏ów.

•  To, co podoba si´ jednym, nie podoba si´ drugim

•  Cz´sto trudno jest opracowaç atrakcyjne i proste rysunki, które nie
by∏yby jednoczeÊnie zbyt dziecinne czy protekcjonalne. 

•  Najlepsze rysunki to zwykle te najprostsze. ArtyÊci cz´sto tworzà
rysunki zbyt „prze∏adowane”. Sà one cieniowane, co utrudnia
odbiór, zw∏aszcza po zmniejszeniu, i majà zbyt wiele dodatkowych
szczegó∏ów, co bywa mylàce.

Nie podobajà mi si´ ilustracje 
w dowcipach rysunkowych. 
Nie pomagajà w zrozumieniu
- sà zbyt prymitywne.

Naprawd´ lubi´ obrazki
w dowcipach rysunkowych.
RozÊmieszajà mnie.
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Wykorzystanie zdj´ç

Zdj´cia okaza∏y si´ najbardziej powszechnym sposobem ilustrowania
w odbiorze czytelników, z którymi rozmawiali przedstawiciele
Mencapu.

•  Zdj´cie mo˝e wnieÊç wiele informacji i jest ∏atwe do „odczytania”.

•  Zdj´cia ludzi (szczególnie ich twarzy) przyciàgajà wzrok.

•  JeÊli piszesz o okreÊlonym budynku czy osobie, zdj´cie pomo˝e
rozpoznaç i zrozumieç danà sytuacj´.

•  Wiele osób umieszcza fotografi´ autora na koƒcu listu lub
artyku∏u.

•  Czasem zdj´cie jest zbyt „specyficzne”, co mo˝e byç mylàce.
Musisz byç równie˝ bardzo ostro˝ny, kiedy pokazujesz znane
osoby. PowinieneÊ zawsze zapytaç je o zgod´.

•  Kolorowe fotografie albo zdj´cia z wieloma szczegó∏ami êle si´
kserujà.
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Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w celu jasnego
wyra˝ania si´

Wiele osób woli otrzymywaç informacje na kasetach 
magnetofonowych, p∏ytach komputerowych CD lub wideo.

•  Kasety magnetofonowe i CD sà przydatne dla osób, które nie 
czytajà. Mo˝esz zatrzymaç kaset´ lub CD i przes∏uchaç jeszcze
raz to, czego nie zrozumia∏eÊ.

•  Staraj si´, aby nagrania na kasetach i p∏ytach by∏y krótkie.

•  Trzeba zawsze nagraç informacj´ o tym, kiedy prze∏o˝yç kaset´
oraz o tym, ˝e kaseta si´ skoƒczy∏a.

•  Bàdê konsekwentny, kiedy wymieniasz liczby, podajàc np. 
numery telefoniczne. Powiedz zero zamiast „oh”. Na przyk∏ad 
w przypadku numeru telefonu powiedz zero-osiem-zero-zero 
zamiast oh-osiem-oh-oh.

•  Protoko∏y zebraƒ mo˝na nagraç na taÊm´ magnetofonowà lub wideo.

•  Je˝eli ktoÊ porozumiewa si´ z tobà przy pomocy kasety, spróbuj
równie˝ nagraç swojà odpowiedê na kaset´.

•  Wiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà swobodnie
pos∏uguje si´ komputerami. Jednak gdy wysy∏asz e-maile
pami´taj, ˝e tekst mo˝e si´ „rozjechaç” 
w trakcie przesy∏ania i mo˝e staç si´ 
przez to trudniejszy do zrozumienia.

•  Zapewnij osobom wspierajàcym pomoce 
i rekwizyty przydatne w czasie dyskusji 
z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie. 
Przyk∏adowo mogà to byç du˝e zdj´cia, 
folie do rzutnika oraz przedmioty, które 
mo˝na wziàç do r´ki i poczuç.



18 Czy wyra˝am si´ jasno?

Przyk∏ady

•  Raport z konferencji zorganizowanej dla klientów Sekcji 
ds. Zatrudnienia Pathway w Bristolu - str. 17

•  List Sekcji ds. Zatrudnienia Pathway w Bristolu, w którym 
wykorzystano symbole Rebus i zeskanowane zdj´cia - str. 18

•  Fragment broszury wydanej z okazji wyborów do 
Walnego Zgromadzenia Mencapu - str. 19-21

•  Fragment informatora grupy self-adwokatów CHANGE - str. 22-23

•  Nie bardzo udane zaproszenie, w którym wykorzystano symbole
Rebus, umieszczajàc je nad s∏owami. Symbole nie zosta∏y 
prawid∏owo dobrane - str. 24

•  To samo zaproszenie, równie˝ wykorzystujàce symbole Rebus.
Symbole ilustrujà kluczowe s∏owa i sà umieszczone w linii tekstu 
- str. 25

•  List napisany ma∏à czcionkà, skomplikowanym 
(nie uproszczonym) j´zykiem - str. 26

•  Ten sam list napisany prostym j´zykiem i zaopatrzony w odr´czne
rysunki i symbole Webdings (dost´pne w Word 95 lub nowszym) 
- str. 27
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ZapytaliÊmy wiele osób, co sàdzà na temat
u˝ywania symboli. ChcieliÊmy wiedzieç, co
mog∏oby im u∏atwiç zrozumienie naszych 
tekstów. Powiedzieli, ˝e:

Wolà, ˝eby nie by∏o za du˝o symboli i ˝eby
by∏y umieszczone z boku tekstu.

Dobrym pomys∏em jest zamieszczenie
fotografii autora tekstu. 

Logo Pathway pomaga rozpoznaç list. 
Jest ono lepsze, ni˝ logo Mencapu.

PowinniÊmy zawsze u˝ywaç prostego j´zyka 
i znajomych s∏ów. 

PowinniÊmy zamieszczaç symbol informacji
albo symbol odpowiedzi na ka˝dym liÊcie.

Niektórzy potrzebujà informacji napisanej
du˝à czcionkà.

Niektórzy potrzebujà informacji nagranej 
na kasecie.

Jak najlepiej wykorzystywaç symbole?

Pathway

A.B.C

DU˚A
czcionka

✓
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Droga Saro

Pewnie pami´tasz, ˝e Pathway jest organizacjà, która
pomaga osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
znaleêç p∏atnà prac´.

PATHWAY Prosz´ przeczytaj za∏àczonà ulotk´ o
Sekcji ds.  Zatrudnienia Pathway. WyjaÊnia ona, jakie
us∏ugi prowadzimy i czego oczekujemy od ciebie.

Chcia∏bym spotkaç si´ z Tobà i porozmawiaç o tym,
co chcia∏abyÊ robiç. Ucieszy mnie równie˝ spotkanie
z twoimi opiekunami lub innymi osobami, z którymi
jesteÊ zwiàzana.

Zadzwoni´ do ciebie w przysz∏ym tygodniu, aby
umówiç si´ na spotkanie.

JeÊli masz jakieÊ pytania, prosz´ zadzwoƒ do mnie
na numer 0117 955 9219

Z wyrazami szacunku

Steve Short
Urz´dnik Sekcji ds. Zatrudnienia Pathway

Tylko 

informacja



Zostaƒ elektorem na 
Walne Zgromadzenie Mencapu

W tej broszurze przedstawiamy nast´pujàce informacje:

•  Co to jest Walne Zgromadzenie

•  Co nale˝y do zadaƒ elektorów 
na Walne Zgromadzenie

•  Jakà osobà powinien byç elektor

•  Wybory

•  W jaki sposób kandydowaç 
w wyborach

wybory 
na walne 

zgromadzenie 
mencapu

Potrzebna pomoc?
Mencap chcia∏by, aby ka˝dy mia∏ mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u 
w wyborach. JeÊli potrzebujesz pomocy w przeczytaniu tej
broszury, weê jà do swojego ko∏a lub zadzwoƒ do infolinii
Mencapu, której numer podany jest poni˝ej.

Czy wyra˝am si´ jasno? 21
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Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie to grupa 54 osób. 
Sà oni elektorami, reprezentujàcymi interesy
cz∏onków organizacji.

Cz∏onkowie Mencapu wybierajà 45  elektorów.

W Anglii, Walii i Pó∏nocnej Irlandii jest 
15 regionów Mencapu. Z ka˝dego regionu
wybierane sà 3 osoby.

Co najmniej 1 elektor spoÊród 3 powinien 
byç osobà niepe∏nosprawnà intelektualnie.

5 elektorów tworzy biuro Stowarzyszenia
Mencap

4 innych to cz∏onkowie Zarzàdu 
i Przewodniczàcy, którzy nie sà wybierani
przez Walne Zgromadzenie.

MyÊl´, ˝e to wa˝ne
G∏osuj´ na ... 

men-
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Czym zajmuje si´ Walne Zgromadzenie?

Wybiera Zarzàd.

Doradza Zarzàdowi w sprawach zwiàzanych 
z dzia∏alnoÊcià Mencapu.

Wypowiada si´ na temat istotnych spraw, które dotyczà osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, ich rodzin i opiekunów. 
Na przyk∏ad:

•  Prowadzenie kampanii

•  Edukacja

•  Praca

•  Mieszkanie

•  Zdrowie

•  Zaj´cia w wolnym czasie proponowane
przez Gateway*
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Aby zamówiç kopi´ p∏yty,

wype∏nij formularz zamówienia

Banku Obrazkowego lub 

skontaktuj si´ z Jean Sapsford

z CHANGE.

CHANGE - ING TIMES
NUMER 4 

Bomba pójdzie 

w gór´ w Êrod´, 

2-go czerwca 1999 r. w kinie

Lux, które jest jasno Êwiecà-

cym nowym budynkiem na

Hoxton Square.

Poka˝emy tam na du˝ym

ekranie naszà p∏yt´ i b´dziemy

mówili o Projekcie Banku

Obrazkowego.

Nasza CD zawiera setki

rysunków wysokiej jakoÊci,

które sà podzielone na kate-

gorie, takie jak np. „zdrowie”,

„policja”, „relacje mi´dzy-

ludzkie”.

JesteÊmy pewni, ˝e informacje

znajdujàce si´ na tej p∏ycie

b´dà o wiele ∏atwiejsze do

zrozumienia.

Wiele osób pyta∏o, kiedy b´dzie

gotowa p∏yta kompaktowa  organizacji

Change... a oto odpowiedê!
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Czy chcesz si´ 

w to zaanga˝owaç?

Nie martw si´, jeÊli wczeÊniej

nie robi∏eÊ nic w tym rodzaju.

Wszystko czego potrzebuje-

my to twój entuzjazm.

JeÊli jesteÊ zainteresowany,

wype∏nij ró˝owy formularz,

który otrzyma∏eÊ razem z tym

listem albo skontaktuj si´ z

Justine March z CHANGE.

CHANGE - ING TIMES
NUMER 4 

Oferta dla

Wolontariuszy

ChcielibyÊmy, aby wi´cej osób z

niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

pracowa∏o w CHANGE.

Teraz jest tu mnóstwo ciekawej 

pracy...

•  Prezentacje

•  Kampania na rzecz 

Równych Praw

•  Opracowywanie 

przyst´pnych 

informacji

•  Prowadzenie 

szkoleƒ
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Czy            chcia∏byÊ          dowiedzieç si´ wi´cej          o Mencapie?

Chcia∏bym   zaprosiç            ci´               na   dzieƒ    informacyjny,  gdzie b´dziesz

móg∏ dowiedzieç si´ o tym       jak zostaç          cz∏onkiem         Mencapu.

wp∏ynàç            na przysz∏oÊç       organizacji;

Tylko     za          1 funta              na rok            mo˝esz:

stanàç            do   wyborów                 do  nowego              Walnego Zgromadzenia;

zag∏osowaç   w     wyborach     elektorów     na        Zgromadzenia.

Dzieƒ informacyjny                        odb´dzie si´ 23 lipca                      w Ratuszu Miejskim w Cleartown.

Mo˝esz    wpaÊç                       kiedykolwiek           mi´dzy godzinà 10.00 a 14.00.                   Mo˝esz 

do mnie zadzwoniç po wi´cej szczegó∏ów pod numer 01234 567 89. 

Lee Clear
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Informacyjny 
dzieƒ Mencapu

Dowiesz sí , w jaki sposób zapisaç 
sí  do Mencapu.

Mencap pracuje z osobami z
niepe ∏nosprawnoÊcià intelektualnà, 
ich rodzinami i opiekunami.

Mencap walczy o równe prawa 
dla osób z niepe ∏nosprawnoÊcià
intelektualnà.

JeÊli jesteÊ cz ∏onkiem Mencapu
mo˝esz:

* decydowaç, co robi Mencap

* kandydowaç w wyborach do 
Walnego Zgromadzenia

* zag ∏osowaç w wyborach nowych 
elektorów na Walne Zgromadzenie.

Przyjdê na informacyjny dzieƒ
Mencapu

23 lipca 

Ratusz Miejski w Cleartown

Zadzwoƒ 01234 567 89 
po dodatkowe informacje
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Bedfordshire Social Research Group

OÊrodek Dziennego Pobytu Max William 

22 Clarity Street

Cleartown

CL2 5SA

23 maja 2000

John Fuse

17 Confusion Street

Cleartown

CL2 4FU

Drogi Johnie,

W zwiàzku z naszà telefonicznà rozmowà 18 maja, chcia∏bym zaprosiç Ci´ 10 czerwca

do uczestnictwa w dyskusji, na temat us∏ug lokalnego transportu.

Spotkanie odb´dzie si´ w OÊrodku Dziennego Pobytu i obejmie problematyk´ aktual-

nego zaopatrzenia w us∏ugi transportowe, jak równie˝ opinie odbiorców us∏ug o tym,

jak mo˝na by lepiej zaspokoiç ich potrzeby w zakresie transportu.

Spotkanie rozpocznie si´ o 10.00 i jest ma∏o prawdopodobne, by trwa∏o d∏u˝ej ni˝ dwie

godziny.

JeÊli potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj si´ prosz´ skontaktowaç ze mnà.

Mam nadziej´ zobaczyç Ci´ na spotkaniu.

Z powa˝aniem

Lee Clear

Asystent
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?

23 maja 2000

Drogi Johnie

Transport w Bedfordshire

Kiedy rozmawialiÊmy przez telefon w zesz∏ym

tygodniu, zapyta∏em czy chcesz przyjÊç na

spotkanie. Na spotkaniu b´dziemy mówili o

lokalnym transporcie.

Chcia∏bym dowiedzieç si´, czy jeêdzisz auto-

busem, minibusem, taksówkà czy kolejkà. 

Czy masz z tym jakieÊ problemy? W jaki sposób

mo˝na by usprawniç Twoje dojazdy?

Spotkanie odb´dzie si´

10 czerwca

Zacznie si´ o 10.00

Skoƒczy si´ o 11.30

Przyjdê do:

OÊrodka Dziennego Pobytu Max William

22 Clarity Street

Cleartown

Na nast´pnej stronie znajdziesz mapk´.

Zadzwoni´ do Ciebie w przysz∏ym tygodniu, ˝eby

zapytaç, czy przyjdziesz.

JeÊli masz jakieÊ pytania, zadzwoƒ.

Z powa˝aniem

Lee Clear

01234 567 89
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U˝yteczne lektury

„Access First: a guide on how to give written information for people
with learning difficulties” by People First.

„The Informability Manual” by Wendy Gregory, HMSO.

„Literacy Through Symbols: Improving Access for Children and
Adults” by Tina and Mike Detheridge, David Fulton Publishers.

„Make it simple: European Easy-to-Read Guidelines”, ILSMH
European Association.

„Plain Facts: information about research for people with learning 
difficulties” by Ruth Townsley and Daren Gyde, Norah Fry Research
Centre, Bristol University.

„Plain English Guide” by Martin Cutts, Oxford L3.99.

„Making ourselves clear: Mencap’s minimum standards for accessi-
ble writing” (leaflet), Mencap.
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DEKLARACJA WARSZAWSKA

Osoby z upoÊledzeniem umys∏owym sà takimi samymi ludêmi i obywatelami, jak
wszyscy inni. Te prawdy powinny byç oczywiste. Ich potwierdzenie mo˝na znaleêç 
w nast´pujàcych ratyfikowanych przez liczne paƒstwa Europy Centralnej i Wschodniej
dokumentach, takich jak:

● Mi´dzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (1966),
● Konwencja o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci (1950),
● Konwencja o Prawach Dziecka (1989).

Przes∏anie tych konwencji jest nast´pujàce: ka˝dy cz∏owiek ma niezbywalne prawo
do godnoÊci. Konsekwencjà uznania tej godnoÊci sà przys∏ugujàce wszystkim, w tym
osobom z upoÊledzeniem umys∏owym, wolnoÊci i prawa cz∏owieka, a wÊród nich:

● prawo do ˝ycia, 
● wolnoÊç od tortur oraz innych form nieludzkiego lub poni˝ajàcego 

traktowania lub karania,
● prawo do ochrony prawnej,
● prawo do poszanowania ˝ycia prywatnego i rodzinnego,
● prawo do wolnoÊci myÊli i sumienia,
● prawo do wyra˝ania opinii i wolnoÊç s∏owa,
● prawo do wolnoÊci zgromadzeƒ i stowarzyszania si´,
● zakaz dyskryminacji, na przyk∏ad w dost´pie do pracy,
● prawo do odpowiedniego poziomu ˝ycia i zabezpieczenia spo∏ecznego,
● prawo do opieki medycznej,
● prawo do kszta∏cenia si´,
● prawo do korzystania i wspó∏tworzenia kultury.

Osoby z upoÊledzeniem umys∏owym mogà wnieÊç do lokalnych wspólnot otwartoÊç,
˝yczliwoÊç, goràce odczuwanie przynale˝noÊci i wiele innych pozytywnych cech,
które sà tak wa˝ne dla wspó∏czesnego zmaterializowanego Êwiata.

Tymczasem stanowià oni grup´ obywateli, znajdujàcych si´ w szczególnie trudnej
sytuacji, nie tylko z racji swojego upoÊledzenia - ale i ze wzgl´du na niedoskona∏e
prawo i dyskryminacj´ w ˝yciu codziennym. Wielu z nich jest nara˝onych na
nadu˝ycia, zaniedbanie i poni˝ajàce traktowanie. Tysiàce ludzi z upoÊledzeniem
umys∏owym nadal ˝yje w uw∏aczajàcych warunkach i jest pozbawionych rehabilitacji 
i nauczania. Wielu jest ca∏kowicie odizolowanych od normalnego ˝ycia, z niewielkimi
bàdê ˝adnymi szansami na powrót do spo∏eczeƒstwa. Nawet ˝ycie w rodzinie nie
gwarantuje niekiedy poszanowania pe∏ni ich ludzkich praw.

Najwy˝szy czas zmieniç t´ ca∏kowicie niedopuszczalnà i nieludzkà sytuacj´!
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Uczestnicy konferencji domagajà si´ respektowania nast´pujàcych zasad:

1. W∏àczanie

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym muszà mieç zagwarantowanà
mo˝liwoÊç pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym i rodzinnym, zw∏aszcza 
w sferze edukacji, zatrudnienia i rekreacji.

2. Pe∏nia praw obywatelskich

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym muszà mieç równe szanse 
uczestniczenia i wnoszenia swojego wk∏adu w ˝ycie spo∏eczne. Prawodawstwo 
nie pozwalajàce im na pe∏ne korzystanie z praw obywatelskich obowiàzujàcych 
w danym kraju musi byç zniesione.

3. Samostanowienie

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym powinny mieç wp∏yw na decyzje, 
które ich dotyczà, na kszta∏t polityki spo∏ecznej, która wp∏ywa na ich ˝ycie i na 
programy, które si´ podejmuje, aby zaspokajaç ich potrzeby.

4. Wsparcie dla rodzin

Musi istnieç system odpowiednich s∏u˝b wspierajàcych upoÊledzonego cz∏onka
rodziny, a tak˝e odpowiednie poradnictwo oraz s∏u˝by zapewniajàce wsparcie 
i mo˝liwoÊç okresowego zastàpienia rodziny w jej funkcjach opiekuƒczych.

5. Budzenie ÊwiadomoÊci 

Warunki ˝ycia osób z upoÊledzeniem umys∏owym mogà ulec poprawie jedynie 
wówczas, gdy w spo∏eczeƒstwie wzroÊnie zrozumienie dla mo˝liwoÊci, potrzeb i praw
tych osób, m. in. dzi´ki wykorzystaniu mass-mediów w celu lepszego i pe∏niejszego
przep∏ywu informacji na temat wszystkich aspektów ˝ycia osób niepe∏nosprawnych.

6. Wykorzystanie Standardowych Zasad opracowanych 

przez Narody Zjednoczone

„Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych”, 
opracowane przez ONZ, powinny byç szeroko rozpowszechnione w Europie
Centralnej i Wschodniej, poniewa˝ stanowià one pot´˝ny instrument do sterowania
politykà spo∏ecznà i dzia∏aniami na rzecz osób niepe∏nosprawnych i ich organizacji.

7. Rozwijanie oddolnych organizacji pozarzàdowych

Rzàdy powinny wspieraç osoby z upoÊledzeniem umys∏owym, ich rodziny i przyjació∏
w tworzeniu oddolnych organizacji pozarzàdowych pracujàcych na rzecz pe∏nego
uczestnictwa i równoÊci osób z upoÊledzeniem umys∏owym. Organizacje te, razem 
i z osobna, b´dà przeciwstawiaç si´ dyskryminacji osób z upoÊledzeniem
umys∏owym.

Przyjmujàc niniejszy tekst Deklaracji Warszawskiej, uczestnicy konferencji 
wzywajà parlamenty, rzàdy, w∏adze lokalne, spo∏ecznoÊci i wszystkich ludzi dobrej
woli do poszanowania godnoÊci osób z upoÊledzeniem  umys∏owym i do zapewnienia
im warunków pe∏nego rozwoju.

Deklaracja Warszawska zosta∏a przyj´ta podczas mi´dzynarodowej Konferencji nt.
„Prawa cz∏owieka a Osoby z UpoÊledzeniem Umys∏owym w Krajach Europy Central-
nej i Wschodniej” z udzia∏em przedstawicieli organizacji pozarzàdowych z 39 krajów
Êwiata, w dniu 3 paêdziernika 1995 r., w gmachu Parlamentu. 
Jej organizatorami byli: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym i Holenderska Federacja Rodziców, pod auspicjami Inclusion International
- Mi´dzynarodowej Ligi Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym.


