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Шановні колеги!
Партнери транскордонного проєкту пропонують Вашій увазі спільний
двосторонній універсальний посібник. Видання призначене для всіх зацікавлених сторін, які беруть участь у туристичному секторі на регіональному та місцевому рівнях, зокрема:
– для екскурсоводів і опікунів людей з інвалідністю/ та маломобільних осіб, щоб навчити їх працювати з особами з різними видами
інвалідності;
– для фахівців з планування подорожей (туристичні екскурсоводи
та гіди-перекладачі), які щодня працюють з туристами та розробляють нові туристичні програми чи маршрути. Видання допоможе
екскурсоводам з честю та гідністю представляти і краще промоціювати місцеву культуру та загалом історію України і Польщі,
прикордонного регіону, зокрема міст Львова і Перемишля;
– для національних агентств з управління туризмом. Посібник надасть
корисну та практичну інформацію про те, як впровадити та розвинути доступність у всіх пов’язаних з туризмом напрямках;
– для законодавців на національному та регіональному рівнях, які
відповідають за впровадження Конвенції ООН «Про права людей
з інвалідністю»;
– для державних, регіональних та місцевих органів влади, котрі
відповідають за доступність/інклюзивність громадської інфраструктури, зокрема будівель та об’єктів культури.
Навчальні матеріали посібника розроблені та ґрунтуються на європейській практиці (стосовно специфіки, рекомендацій та вимог роботи
екскурсоводів з туристами з інвалідністю). Видання адаптоване і до українського, і до польського законодавства та туристичних ринків збуту.
Бажаємо Вам незабутніх мандрівок і приємних туристичних вражень!
Посібник виготовила ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
в рамках проєкту «ЗАХИСТ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
І СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НИХ ПІЗНАВАТИ УНІКАЛЬНУ КУЛЬТУРНУ І АРХІТЕКТУРНУ СПАДЩИНУ МІСТ ЛЬВОВА І ПЕРЕМИШЛЯ», що
співфінансується ПРОГРАМОЮ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПОЛЬЩА – БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА ЄІСП 2014–2020.

Цей посібник видано за фінансової підтримки Європейського Союзу
в рамках Програми транскордонного співробітництва європейського
інструменту сусідства Польща–Білорусь–Україна 2014–2020. Відповідальною за зміст цього видання є Львівська асоціація розвитку туризму. Зміст
посібника, за будь-яких обставин, не відображає позицію Європейського
Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 рр.

ЗМІСТ
1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМУ.
ТУРИСТИЧНІ ПОТРЕБИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В КОНТЕКСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ ......................................................... 4
1.1. Туризм і особи з інвалідністю ................................................ 6
1.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
щодо організації та надання рекреаційнотуристичних послуг для людей з інвалідністю .................... 9
2. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ФАХІВЦЯМ ТУРИСТИЧНОГО
СУПРОВОДУ ТА ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
ПІД ЧАС РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ......................21
2.1. Робота з туристами................................................................21
2.2. Туризм для осіб з інвалідністю ............................................33
2.3. Опис видів інвалідності та особливості організації
рекреаційно-туристичних послуг .........................................56
2.4. Дискримінація, бар’єри і доступність..................................57
2.5. Види інвалідності ...................................................................60
3. КУРС: «АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
ТА ТУРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» ...................................92
3.1. Мета і завдання курсу............................................................92
3.2. Організаційно-методичні вказівки .......................................93
3.3. Зміст дисципліни ....................................................................94
Тема 1. Потреби екскурсантів з інвалідністю
в контексті прав людини .......................................................94
Тема 2. Особистий досвід і вироблення ставлення
курсантів до осіб з інвалідністю ..........................................95
Тема 3. Особистий досвід користування кріслом колісним.
Техніка їзди і подолання перешкод.
Допоміжне обладнання для переміщення і побуту ..........97
Тема 4. Особи з інвалідністю в середовищі та громаді.
Система надання послуг .......................................................98
Тема 5. Самостійна робота ...........................................................99
Корисні посилання з туристичної доступності.............................100

3

1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМУ.
ТУРИСТИЧНІ ПОТРЕБИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В КОНТЕКСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Активний туризм пов’язують зі здоровими людьми, а не з тими,
хто у кріслах колісних. Та часи змінилися, і люди з інвалідністю починають вимагати від суспільства вільного доступу до всіх спільних
ресурсів: рекреаційних зон, туристичних маршрутів, цікавих об’єктів природи, парків, пляжів тощо.
На жаль, виявилося, що багато країн, серед яких і європейські,
не готові людям з інвалідністю надавати такі послуги: зони відпочинку не пристосовані до їхніх потреб, бракує фахівців, техніки,
досвіду та ін. Отже, конституційне право певної категорії суспільства в повному належному стані життя і відпочинку порушується.
Історія активного відпочинку та туризму як масового явища
для людей з інвалідністю починається з 60-х років, коли набули
загального розуміння права людини. Відтоді людей з обмеженими
можливостями стали розглядати як повноправних членів суспільства. Рух передбачав залучення інвалідів до всіх секторів суспільного життя, зокрема рекреації та туризму.
Соціальна трансформація пішла двома паралельними шляхами:
зміна свідомості людини сприяла розвитку сфер надання допомоги особам з інвалідністю, а адаптація навколишнього середовища
до їхніх потреб започаткувала розвиток інфраструктури та технічних засобів, які мали допомогти людині з інвалідністю стати більш
самостійною у повсякденній діяльності. Було розроблено стандарти для громадських будівель, доріг, автостоянок, національних парків, зон відпочинку.
Сьогодні можна спостерігати розвиток цих двох соціальних
моделей у Німеччині та Швеції.
Німеччина адаптувала всі об’єкти громадського користування до потреб людей з інвалідністю. Це досить дорогий шлях, і не
кожна країна може собі це дозволити. Швеція має добре розвинуту
систему соціального забезпечення, і кожній людині з інвалідністю
може бути надана підтримка та допомога до двох супроводжуючих осіб, які відповідають за її комфортне перебування в будь-якому місці, зокрема і на відпочинку.
Сьогодні у Швеції кожна людина з інвалідністю може звертатися до відділу соціального забезпечення один раз на рік для фінан4

сування свого відпочинку та оплати проживання однієї або двох
супроводжуючих осіб. Навіть більше, людина з обмеженими можливостями може вибрати місце відпустки і не лише на території Швеції.
Проте тільки в Швеції держава гарантує дотримання всіх вимог, які
стосуються комфорту та безпеки перебування людей з інвалідністю.
На цей час діють розроблені стандарти доступу до громадських будівель, доріг, паркінгу, національних парків, зон відпочинку. Усі новобудови повинні відповідати стандартам доступності,
прийнятим у кожній країні.
Шлях досягнення такого рівня доступу для людей з інвалідністю у сфері туризму та відпочинку тривав 30–40 років у розвинених країнах. Неможливо досягти свого рівня протягом кількох
років, але настав час розпочати цей рух. Ми повинні визнати, що
в більшості країн, які надають якісний відпочинок людям з обмеженими можливостями, все це на початковому етапі. Такий тип
відпочинку, як сільський туризм, навіть у розвиненій Європі фактично не доступний для людей на кріслах колісних. Відпрацювавши
певні вимоги та стандарти, а також розробивши навчальні курси
з підготовки господарів для розміщення людей з інвалідністю, ми
маємо можливість сприяти підвищенню якості життя таких людей.
Перш за все прагнення до цивілізованого громадянського
суспільства зобов’язує нас забезпечити соціальну інтеграцію для
цієї категорії населення. У зв’язку з цим на ринку рекреаційних
послуг з’явиться багатомільйонна кількість споживачів, які шукатимуть можливості для задоволення своїх потреб. Тому розвиток
технічної інфраструктури, а також персоналу для надання послуг
новій категорії споживачів є важливою й актуальною проблемою.
Протягом останніх десятиліть у світі відбулися значні зміни щодо
лікування людей з інвалідністю. В основі цих змін є визнання рівності прав осіб з інвалідністю до повноцінного соціального життя
і створення належних умов з боку держави для реабілітації та соціальної інтеграції людей з інвалідністю.
Інвалідність – це соціальне явище, якого не уникнути в будь-якому суспільстві. У всьому світі один із 10 звітів щодо різних типів
обмежень пов’язаний із порушеннями здоров’я і т. д. З них майже
470 мільйонів людей працездатного віку (за даними Міжнародної
організації праці). Ці дані чітко вказують на величину та глобальний характер проблеми інвалідності.
5

Масштаб інвалідності залежить від низки чинників, як-от
здоров’я нації, розвиток системи охорони здоров’я, соціальноекономічний розвиток, стан екологічної культури, політичні фактори
(участь у війнах і військових конфліктах) тощо. Проблеми в окремих сферах життєзабезпечення суспільства та різних катастроф
(екологічні, військові, природні тощо) також суттєво впливають на
збільшення кількості людей з інвалідністю.
Сьогодні особи з інвалідністю належать до найбільш соціально незахищеної категорії населення. У світовій практиці за останні 20 років відбулися радикальні зміни у поглядах та підходах до
розв’язання проблем людей з інвалідністю. Якщо в минулому вони
ґрунтувалися здебільшого на благодійних мотивах, тепер – це стан
дотримання їхніх прав. Державна політика щодо осіб з інвалідністю спрямована на: по-перше забезпечення їхнього права на повну
участь в економічному і соціальному житті суспільства, зокрема сприяючи їхній зайнятості та участі на ринку праці, а по-друге, надаючи їм гарантований дохід, щоб люди з інвалідністю не
були позбавлені можливості мати гідне життя. (URL: https://www.
hhrguide.org/2014/03/21/disability-and-human-rights/)

1.1. Туризм і особи з інвалідністю
Ця інформація насамперед для мандрівників з інвалідністю,
а також для фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів,
гідів-перекладачів, волонтерів), які, щоденно працюючи з туристами, в міру професійних обов’язків із честю та гідністю представляють своє місто, регіон, а часом і країну загалом. У виданні подано
корисні поради, підказки та правила щодо роботи під час супроводу туристів з інвалідністю.
Слово «туризм» зазвичай асоціюють зі здоровими та міцними людьми з наплічниками. Починаючи зі школи, де організовують
екскурсії цікавими місцями, закінчуючи турами Європою та екзотичними країнами, туризм вважають справою фізично сильних.
Однак існує таке поняття, як туризм осіб з інвалідністю.
Туризм впливає на фізичне, психологічне та моральне оздоровлення осіб з інвалідністю, утворює середовище повноцінного
спілкування, позбавляє відчуття меншовартості та неповноцінно6

сті, допомагаючи інтегруватися в суспільство і надаючи можливості для розвитку особистості.
Пізнання історії, культури, життя інших народів несе в собі
значний гуманітарний потенціал, збагачує людину, розширює світогляд. Гуманітарне значення туризму не лише в його пізнанні, а й
в інтелектуально-виховному впливі.
У багатьох країнах світу туристи на кріслах колісних можуть
без проблем відвідати парки, церкви, музеї, монастирі, святі місця,
що пристосовані для категорії тих, хто подорожує. Магазини, музеї,
парки, атракціони, автозаправні станції, туалети й інші місця пристосовані для всіх категорій відвідувачів. Вони спеціально обладнані
пандусами, підйомниками, ліфтами, поручнями та іншими допоміжними засобами.
У готелях, туристичних центрах, на залізничних станціях є інформаційні стенди, на яких безкоштовно розміщують рекламні матеріали про подорожі для туристів з інвалідністю.
На прикладі паризького Діснейленду, який відвідують десятки
людей на кріслах колісних, можна показати можливості туризму для
осіб з інвалідністю у країнах Європи. Серед них люди різного віку:
й індивідуальні відвідувачі, й організовані групи туристів. Найцікавіше те, що всі вони не лише гуляють парком, а й відвідують різноманітні атракціони, забуваючи про свої проблеми зі здоров’ям та
відчуваючи радість подорожей.
Продумано те, що в різнокольорових буклетах, які відвідувачі
отримують при вході в парк, зазначено інформацію для людей з інвалідністю. Зокрема про те, які атракціони для них доступні і де потрібна допомога особи, яка їх супроводжує. У багатьох атракціонах для
осіб із порушеннями опорно-рухового апарату передбачене спеціальне
крісло, в яке турист сідає самостійно або ж зі сторонньою допомогою.
У світі багато людей, для яких візок не є перешкодою подорожувати.
Скажімо, країнами Європи та світу також мандрує велика кількість осіб із порушеннями слуху. До прикладу, один турист із Латвії,
який не чув, подорожував Європою на велосипеді.
Подорожують і незрячі люди. У більшості країн світу така категорія туристів може торкатися тих чи інших пам’яток, експонатів,
макетів або читати інформацію про них шрифтом Брайля.
І незрячі люди, і ті, хто на візочках, і ті, які не чують, можуть
дістатися до гірських вершин, спуститися рікою на байдарках чи
7

подорожувати країною. Їм потрібна лише незначна допомога, щоб
наважитись здійснити мрію…
В Україні також зроблено перші кроки до розвитку туризму для
осіб з інвалідністю. За участю осіб на кріслах колісних та незрячих організовують сплави по Дністру. Відбуваються сходження
незрячих на Говерлу. Для різних категорій туристів з інвалідністю
проводять екскурсії.
Туризм для осіб з інвалідністю реалізувати непросто. Це зумовлено труднощами, які самостійно не можуть подолати ні туристичні
фірми, ні готелі, ні екскурсоводи. Треба пропагувати ідею доступності міста та підходити до її реалізації комплексно. Тільки у такому
разі туристи з інвалідністю потребами матимуть змогу подорожувати. Екскурсоводи повинні вміти працювати з різними категоріями туристів. Не варто чекати, що світ зміниться сам, ми повинні
його змінювати за допомогою своїх знань та бажань.
Розвивати соціальний туризм означає допомогти людям з інвалідністю вийти з тяжкого душевного стану, побороти пригніченість,
повернутися до активного життя, зрозуміти, що в цій боротьбі вони
не самі.
Треба реалізовувати соціальну адаптацію та реабілітацію для
людей з інвалідністю, проводячи екскурсії культурними та історичними місцями, розробляючи і пристосовуючи для таких осіб окремі маршрути.
Розвиток туризму для осіб з інвалідністю, розробка туристичних програм з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю –
все це створює рівні можливості для реалізації права на відпочинок
кожної людини.
Суспільство має сприяти здійсненню багатьох бажань для
людей з інвалідністю. Намагання жити якісно та цікаво не має
вмирати у людині, а навпаки, розвиватися, в такий спосіб сприяючи зміцненню соціальних основ правового суспільства і, що найголовніше, допомогти ВІРИТИ У СЕБЕ!
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1.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
щодо організації та надання рекреаційно-туристичних
послуг для людей з інвалідністю
Організація та надання рекреаційно-туристичних послуг для
людей з інвалідністю в Україні та Польщі – доволі актуальна тематика наукових та практичних досліджень, в якій вже виокремилися
певні напрями. При цьому проблематика особливостей організації екскурсійної діяльності як частини організованого інклюзивного туризму та самостійного виду реабілітації людей з інвалідністю
в транскордонному регіоні досі є практично не дослідженою, що
потребує подальших наукових, практичних та методичних напрацювань.
Туризм і для звичайних осіб, і для осіб з інвалідністю неможливий без надання екскурсійних послуг як найбільш ефективного та
інформативно наочного засобу знайомства з об’єктами та місцевостями. Для осіб з інвалідністю саме організовані екскурсії, а не
самостійне знайомство з місцевістю, є ще актуальнішими через
низку обставин: по-перше, знайомство з місцевістю відбувається під керівництвом кваліфікованого фахівця, який має не тільки
професійні знання щодо об’єктів та місцевості загалом, але й враховує специфічні потреби згаданої категорії екскурсантів (на відміну від звичайних туристів цьому контингенту набагато складніше
самостійно організувати цей процес); по-друге, професійний екскурсовод завжди прилаштується під вимоги і потреби щодо змісту й
обсягу інформації, методів її подання; по-третє, за організованого екскурсійного обслуговування розв’язується проблема транспортування екскурсантів; по-четверте, під час організованого
екскурсійного обслуговування згаданого контингенту прокладання маршруту має особливе значення і тому завжди будуть враховані вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів; по-п’яте,
організоване екскурсійне обслуговування здебільшого передбачає залучення помічників.
Проведення екскурсій безпосередньо у міському середовищі
або на природних об’єктах є поки що вкрай рідкісним та поодиноким
явищем на території транскордонного регіону Україна – Польща.
Якщо аналізувати закордонний досвід загалом, то можна зробити висновок, що у більшості європейських держав високий ступінь
прилаштування середовища під розвиток інклюзивного туризму
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(його окремих видів) та екскурсійної діяльності. За результатами
дослідження, наприклад, в Іспанії адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 90 %, а для інклюзивних туристів доступні гірськолижний, вітрильний, науково-пізнавальний,
пляжний туризм. У Фінляндії адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 70 %, зокрема в регіоні Рейма Кантрі
(сафарі на собаках, конях, чотириколісних мотоциклах, снігоходах,
а також риболовля, веслування, плавання на плотах, лижі, гольф,
керлінг). В Ізраїлі адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 85 % його спеціалізації: інклюзивний культурнопізнавальний, пляжний, релігійний туризм. Греція адаптувала всі
елементи туристичної інфраструктури майже на 65 %, зокрема
найрозвиненішим є культурно-пізнавальний для незрячих. В Угорщині адаптовані всі елементи туристської інфраструктури майже
на 65 %, переважає культурно-пізнавальний, пляжний, лікувальнооздоровчий. У Чехії адаптація всіх елементів туристичної інфраструктури – майже на 95 %, її спеціалізація це – культурно-пізнавальний,
лікувально-оздоровчий, дотикові стежки в світ, івент-тури (організація міжнародних фестивалів для людей з інвалідністю, гірськолижний, інтелектуальний туризм). У Німеччині з метою розвитку
культурно-пізнавального туризму, місця дозвілля оснащені з урахуванням потреб маломобільних громадян. У музеях і театрах зазвичай пропонують крісла-візочки, якими можуть скористатися люди
з інвалідністю. Адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 95 %, переважають види інклюзивного туризму,
культурно-пізнавальний та лікувально-оздоровчий. Франція адаптувала всі елементи туристичної інфраструктури майже на 85 %
та спеціалізується на наданні послуг культурно-пізнавального,
лікувально-оздоровчого та гірськолижного туризму для осіб з інвалідністю. Австрійський гірський курорт Тіроль увійшов до найбільш
пристосованих для крісел колісних районів Європи, де можна не
просто безперешкодно гуляти вулицями Тіролю й оглядати визначні пам’ятки, а й піднятися на певні гірські висоти.
Чимало уваги доступному культурно-пізнавальному туризму
приділяють і в Іспанії. Британські турфірми, які спеціалізуються
на інклюзивних турах, провели інспекцію в Барселоні і визнали це
місто одним із найкращих у світі за туристичною доступністю. Був
створений спеціальний сайт «Доступний туризм», який містить усі
відомості про відповідні поїздки по Каталонії, з наданням докладної
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інформації про 19 туристичних маршрутів, на яких створені необхідні умови для людей з інвалідністю і літніх людей. Технічне оснащення сайту дає змогу людям з інвалідністю (зокрема і з порушеннями
зору), без сторонньої допомоги мати повний доступ до інформації
(завдяки контрастнішому зображенню, спеціальним пристосуванням для полегшення читання з екрана, аудіо- і т. ін.). Зараз сайт
доступний на шести мовах: каталонська, іспанська, англійська,
французька, італійська та німецька. Всі центральні вулиці міста
обладнані рампами, всі автобуси адаптовані, в готелях є спеціальні номери, зручні для людей з інвалідністю. Кожна нова станція метро має спеціальне обладнання для людей з інвалідністю.
Цікаві сайти з туристичної доступності:
https://gowheeltheworld.com/
http://www.tourismforall.catalunya.com/en/
https://www.accessiblespaintravel.com/
У налаштуванні середовища та подальшій організації екскурсійного обслуговування варто враховувати, що кожна група екскурсантів зазначеного контингенту осіб має відмінні риси, адже при
порушенні функцій одного або кількох органів сприйняття навколишнього світу отримують компенсаторний розвиток відчуття, пов’язані з неушкодженими органами. Причому розвиненість того чи
іншого виду відчуття залежить від низки факторів: рівня чутливості
аналізаторів, характеру діяльності, в якій людина бере участь та ін.
Результатом компенсаторного розвитку відчуттів є розвиток
індивідуальних міжаналізаторних зв’язків і особливі образи предметів та явищ.
Тому екскурсовод повинен розуміти, що робота з особами
з інвалідністю вимагає володіння екскурсійними методами, адаптованими до конкретної аудиторії.
Звісно, є загальні вимоги до екскурсійного обслуговування
людей з обмеженими можливостями, але набагато більше чинників
зобов’язують диференційовано підходити до планування і проведення екскурсійних заходів. Враховуючи характер різних обмежень життєдіяльності екскурсантів, для обслуговування кожної
групи необхідно використовувати спеціалізовані методи і техніку
проведення екскурсій.
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1.2.1. Екскурсанти з порушеннями опорно-рухового апарату
На ефективність роботи з цією групою екскурсантів найбільше впливає доступність об’єктів екскурсійного показу. Необхідно, щоб була сформована інфраструктура (пандуси з поручнями,
ліфти з широкими дверима або підйомники, спеціальні туалети).
Потрібно також організувати допомогу супроводжуючих осіб для
кожного екскурсанта.
Особливі рекомендації:
– заздалегідь подбати, щоб пандуси біля входу в будівлі були
чисті, не слизькі та не загороджені сторонніми предметами;
– проходи між залами і в залах музеїв, галерей не повинні бути
звужені випадковими предметами, двостулкові двері повинні
бути відчиненими;
– таблички із зазначенням розташування спеціального туалету
повинні бути на видному місці;
– під час екскурсій обличчя екскурсовода й екскурсантів мають
бути розташовані на одному рівні, екскурсоводу рекомендовано присідати, де є можливість, або відходити трохи назад, щоб
екскурсантам не треба було закидати голову;
– всі потрібні об’єкти (наприклад, вимикачі, ручки, розетки) розміщують не вище за 120 см і не нижче за 40 см, так, щоб до них
можна було дотягтися стоячи або сидячи;
– ширина дверей відвідуваних об’єктів не менше ніж 85 см, пороги не більш як 2 см, щоб зайти, не потрібно підніматися сходинками.
Плануючи маршрут, потрібно враховувати, що ширина міських доріжок і алей – щонайменше 180 см: це дає змогу людям іти
в різних напрямках, а також рухатися поруч пішоходові і людині
у кріслі колісному.
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1.2.2. Екскурсанти з порушеннями вимови
Для нормальної мовної діяльності необхідна цілісність і збереження всіх структур мозку, наявність нормального слуху та зору.
У людей із мовленнєвими порушеннями найбільші труднощі виникають у спілкуванні з оточенням, що потребує від екскурсовода особливої уваги в налагодженні контакту з цією категорію екскурсантів.
Особливі рекомендації:
– не перебивати і не виправляти вимову екскурсантів;
– не прискорювати запитання екскурсантів і давати відповіді на
них, не дослухавши до кінця;
– не вдавати, якщо не зрозуміли, що сказано, краще перепитати
чи попросити пояснень;
– під час екскурсії посилено підтримувати візуальний контакт;
– не використовувати в тексті екскурсії складні речення;
– ставити питання, які вимагають простих відповідей або кивків
голови;
– якщо виникають проблеми в спілкуванні, запитати, чи не хоче
екскурсант використати інший спосіб – написати, надрукувати на електронному пристрої.
1.2.3. Екскурсанти з гіперкінезами (спастикою)
Гіперкінези – мимовільні рухи тіла або кінцівок, які виникають
унаслідок пошкодження спинного мозку, найчастіше це симптоми
людей із дитячим церебральним паралічем (ДЦП).
Особливі рекомендації:
– не намагатися надавати допомогу без з’ясування, чи є в ній
потреба (у деяких ситуаціях допомога тільки заважатиме);
– не відволікатися, не зважати на мимовільні рухи екскурсантів;
– бажано, щоб навколо екскурсантів був вільний простір;
– у разі передачі якогось предмета бажано підстрахувати його
від падіння.
В окремих випадках ці люди мають і проблеми з вимовою.
Тоді потрібно користуватися наведеними вище рекомендаціями.
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1.2.4. Екскурсанти з порушеннями слуху
Розрізняють кілька стадій глухоти – слабочуючих, оглухлих та
глухих людей. Залежно від цього формуються рекомендації щодо
екскурсійного обслуговування.
Особливі рекомендації:
– якщо екскурсанти мають залишковий слух, тримати повільний
та рівний темп вимови, мати чітку дикцію;
– подбати, щоб не заважали сторонні джерела шуму;
– під час розмови використовувати прості фрази;
– не затуляти обличчя і не загороджувати його руками, волоссям
або якимись предметами, щоб екскурсанти мали можливість
стежити за мімікою та губами;
– повідомляючи інформацію, яка містить номер, технічний або
інший складний термін, краще її написати на аркуші і показати групі;
– під час спілкування з повністю глухими людьми за допомогою сурдоперекладача необхідно звертатися безпосередньо
до екскурсанта.
В екскурсіях з глухими та слабочуючими варто використовувати аудіовізуальні технічні засоби.
До них належать: індивідуальний аудіогід (дає змогу слухати текст на комфортній гучності без сторонніх звуків), планшет/
DVDG-програвач (люди з порушеннями слуху краще сприймають
візуальний ряд).
1.2.5. Екскурсанти з порушеннями зору
Це одна з найважчих форм інвалідності. Головною проблемою
цієї групи екскурсантів є недостатнє сприйняття навколишнього
світу. До форм сліпоти належать: слабозоркість, тотальна сліпота
та залишковий зір. Тому перед проведенням екскурсії необхідно
попередньо з’ясувати ступінь втрати зору: чи бачать екскурсанти
предмети або їхні обриси, чи володіє хтось із них світловідчуттям,
чи вони не бачать нічого, і, ґрунтуючись на цьому, вже будувати
екскурсійний маршрут.
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Незрячі мають труднощі з пересуванням у просторі, можуть пересуватися самостійно за допомогою тростини або з супроводжуючим.
Особа з порушеннями зору тримає за руку супровідника (або
бере його під руку, або притримується його руки трохи вище ліктя),
залишаючись при цьому на пів кроку позаду. Рекомендовано, щоб
група осіб з порушеннями зору складалася з 5 екскурсантів, якщо
інший тип порушення зору – то з 10. На кожного екскурсанта потрібен один супровідник.
Особливі рекомендації:
– не робити різких рухів, при появі перешкоди (сходинки, яма,
калюжа та ін.) попереджувати заздалегідь, злегка пригальмувавши;
– при кожному зверненні називати себе;
– говорити спокійним голосом, не уникати погляду в обличчя;
– більше використовувати мову для опису подій та об’єктів, а не
жести і міміку;
– під час загальної бесіди у групі пояснювати, до кого звертаються;
– звертатися безпосередньо до незрячого, а не до його супровідника.
Для таких екскурсантів під час показу використовують техніку
тактильного показу. Вона полягає в тому, що екскурсанта підводять
до експоната, кладуть руки на предмет і дозволяють спокійно його
вивчити, чітко пояснюючи те, що є під пальцями. Не можна своєю
рукою водити руку сліпого по предмету, який презентують, бажано
його не квапити. Тож для цієї групи екскурсантів важливо підібрати
екскурсійні об’єкти, доступні для споглядання відповідним способом.
Під час екскурсії також можна характеризувати предмети,
використовуючи назви кольорів, у багатьох є залишковий зір або
уявлення про кольори. Цілком доречно користуватися дієсловом
«подивіться», навіть із повністю незрячими.
1.2.6. Екскурсанти з поєднаною патологією (як-от особи з порушеннями слуху і зору)
Зараз почастішали випадки, коли люди мають поєднану патологію. Наприклад, особа з порушеннями одночасно слуху та зору
або слуху та опорно-рухового апарату. Таке ураження двох найго15

ловніших органів чуттів людини не завжди буває повним. Часто
при повній глухоті людина користується залишковим зором. Іноді
при повній втраті зору може користуватися залишками слуху.
Для людей із вродженою сліпоглухотою використовують два
засоби спілкування:
– невербальні (несловесні) засоби спілкування – жести, картинки, реальні предмети;
– контактна форма прояву жестів (якщо у людини втрачена
можливість візуально сприймати жестові повідомлення).
У другому випадку необхідно задіяти тифлосурдоперекладача.
Це фахівець, який знає дактильну абетку, де кожній літері відповідає
певне положення пальців. Якщо немає такої можливості, найпростіший засіб спілкування з людиною із сліпоглухотою – це лист
на долоні (дермографія). Пальцем сліпоглухої людини або тупим
кінцем ручки потрібно писати друковані літери на долоні екскурсанта. Група таких відвідувачів повинна складатися не більше ніж
з трьох осіб з супровідником.
Отже, можна зробити узагальнення щодо елементів, які потребують першочергової уваги при організації та проведенні екскурсій для осіб з інвалідністю (рис. 1).
ˈˍ˔ˍ˖˓˔˪ˌːˋˌ˕ˈˍ˔˕
˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒˓ˋˌˑˏ˪˅˒ˑˍ˃ˊ˖˪˓ˑˊ˒ˑ˅˪ˇ˪
ˏ˃˓˛˓˖˕
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ˪˔˙˟˅˪ˇ˒ˑ˚ˋːˍ˖˕˃˔˃ː˪˕˃˓ːˋ˘ˊ˖˒ˋːˑˍ
˕˓ˋ˅˃ˎ˪˔˕˟ˈˍ˔ˍ˖˓˔˪˫
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ˔˖˒˓ˑ˅ˑˇ˖ˈˍ˔ˍ˖˓˔˃ː˕˪˅
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˈˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ


Рис. 1. Складові елементи екскурсійного обслуговування
при організації та проведенні екскурсій для осіб з інвалідністю
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1.2.7. Найважливішим елементом екскурсії, що вимагає спеціальної підготовки, є екскурсійний текст
Підбираючи екскурсійну інформацію про об’єкти, слід брати
найголовнішу і не перевантажувати її датами та цифровим матеріалом, маловідомими спеціальними термінами. Не слід будувати
складні та довгі речення, рекомендують використовувати римовані форми та цитати, характеризуючи об’єкти у тексті, потрібно більше уваги приділяти таким формам подачі матеріалу, як
пояснення, характеристика, опис; вони повинні бути ретельнішими та глибшими.
Надаючи послуги з екскурсійного обслуговування, організатор
екскурсії для осіб з інвалідністю повинен звернути увагу на тривалість та планування траси екскурсійного маршруту. Передусім
слід враховувати можливості підходу/під’їзду до обраних об’єктів
та наявність достатнього місця для зупинки групи, вимоги безпеки екскурсантів при перебуванні на об’єктах. Тривалість екскурсії
потрібно скорочувати, враховуючи швидку фізичну та емоційну
втомлюваність таких екскурсантів. Обов’язково мають бути місця
для короткочасного відпочинку та санітарних зупинок. При цьому
маршрут має залишатися функціонально повним, тобто, якщо це
оглядова екскурсія на автобусі, необхідно передбачити і відвідування музею, галереї виставки (інших закладів культури), і пішохідну частину (історичною частиною міста, по парку, набережній).
У плануванні траси пішохідної частини враховують наявність
пандусів та поручнів у сходів, пологих спусків у тротуарах у місцях
наземних переходів вулиць. В Україні екскурсійне обслуговування
людей з інвалідністю через відсутність зазначених елементів інфраструктури поки що перебуває на низькому рівні. На жаль, більшість
навіть розвинутих міст України не має гідних умов для організації
спеціалізованої екскурсійної діяльності, але зрушення в цій галузі
є. Наприклад, у Львові найбільш пристосованою територією для
проведення екскурсії для людей з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, є Парк культури https://www.centralpark.lviv.ua та
Стрийський парк, які мають великі території з вільними безбар’єрними пішохідними зонами та місцями для відпочинку. На території
парків відсутні сторонні джерела шуму, які можуть заважати сприйняттю інформації. Безпосередньо для огляду доступні такі об’єкти
показу, як декоративні дерева (клени, каштани, вільхи, берези, буки,
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дуби, платани, акації, липи, сосни та інші), джерело тощо. За допомогою техніки тактильного показу вигляд кожного об’єкта повною
мірою може відтворитися в уяві екскурсантів.
З метою забезпечення безпеки екскурсантів і підвищення якості
туристичного обслуговування при проведенні екскурсії необхідно
організовувати супровід екскурсантів.
Супровідник – це людина, яка знає проблеми осіб з особливими потребами і створює їм комфортні умови під час проходження
маршруту. Супровідник може бути як один на групу екскурсантів,
так і для кожного екскурсанта персонально (залежно від потреби
та складності маршруту). Бажано, щоб серед супровідників був
медичний працівник, який розуміє потреби та проблемні моменти,
які можуть виникати під час екскурсійного обслуговування, фізично розвинені та психологічно підготовлені особистості, зокрема
і волонтери.
Супровідник повинен:
– надавати організаційну допомогу екскурсоводу під час проведення екскурсії;
– знати і дотримуватися техніки безпеки під час проходження по
маршруту;
– уточнити в учасників екскурсійної поїздки шляхом індивідуального опитування наявність у кожного з них паспорта та страхового медичного полісу;
– інформувати екскурсовода про погане самопочуття екскурсанта і надати першу допомогу;
– за необхідності просити водія про позапланову зупинку.
Головна функція персонального помічника – це функція санітара, який надає допомогу в побутовому і санітарному самообслуговуванні, допомогу при посадці в транспорт і виходу з нього,
а також при пішохідному пересуванні.
В організації транспортних екскурсій велику увагу треба приділити технічному стану та оснащенню транспортного засобу. Автобуси
екскурсійного класу повинні бути оснащені системою кондиціонування повітря, аудіо- і відеосистемою, анатомічними сидіннями з регульованою спинкою і відповідати найсуворішим вимогам
для комфортної і безпечної подорожі. Не рекомендовано обирати
транспорт, у якого високі підніжки, вузькі двері, а також відсутні
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додаткові засоби безпеки і конструкцій – пандуси, поручні і підйомники. При посадці в автобус, виході з нього, а також за прискорення й уповільнення руху транспорту, відсутність таких засобів або
обмеження в оснащенні ними автобуса може призвести до нещасного випадку.
Організація харчування
На тривалих екскурсіях також слід приділити увагу особливостям надання послуги харчування.
Існує два варіанти організації харчування екскурсантів – під
час зупинок на місці або у спеціалізованих місцях громадського
харчування.
У першому варіанті бажано перед початком екскурсії забезпечити кожного екскурсанта так званим «кишеньковим харчуванням». У «кишенькове харчування» можуть входити проста чиста
вода, сухофрукти, печиво, цукерки, йогурт, сир (10–15 % добового
раціону харчування людини).
Під час прийому їжі використовують одноразовий посуд, який
опісля збирають і переносять у спеціально відведене в транспорті
для цього місце. Екскурсовод зобов’язаний перед початком маршруту проінформувати екскурсантів про правила прийому їжі та
утилізації сміття, а також попередити про час санітарних зупинок.
Надання послуги харчування на тривалих маршрутах може
проходити в спеціалізованих місцях громадського харчування.
Обслуговування людей з інвалідністю має свої особливості, які
необхідно враховувати при виборі об’єкта харчування, складанні
меню і форми обслуговування.
Основні рекомендації, які повною мірою можна застосовувати
в умовах обмеженої інфраструктури при обслуговуванні людей із порушеннями опорно-рухового апарату та осіб із порушеннями зору:
– людей із порушеннями опорно-рухового апарату не можна
розсаджувати на стільці з низько розташованою перемичкою
між передніми ніжками, які мають обмеження в рухливості тазостегнового суглоба, на таких стільцях їм сидіти вкрай незручно;
– відстань між столиками в залі й екскурсантами, які сидять за
одним столиком, має дозволяти сидіти розслаблено, витягнути ноги;
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– розсаджуючи екскурсантів за столиками, необхідно мати на
увазі, що людину, яка не бачить на одне око, необхідно посадити на таке місце, щоб з боку незрячого ока був відсутній рух
інших людей, зокрема й офіціанта.
Корисні сайти з організації екскурсій для осіб з інвалідністю:
https://dostupno.ua
https://pinchukartcentre.org/ua/education/inclusive_programmes
http://socsvit.org/node/61
https://pinchukartcentre.org/files/uploads/social_story/artfriends_buklet_
pages_ua.pdf
https://www.laski.edu.pl/pl/tono
http://noclegibezbarier.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=0XZLcmHCFWs&feature=emb_logo
фільм тренінг про обслуговування особи на кріслі колісному
https://www.visitbritain.com/us/en/plan-your-trip/getting-around-britain/
accessible-britain
https://www.tourismforall.org.uk/
https://www.disabilityrightsuk.org/
https://www.visitbritainshop.com/world/articles/disabled-travel-guide/
https://www.motability.co.uk/news/rough-guide-to-accessible-britain/
https://www.accessable.co.uk/
https://www.disabledholidays.com/
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ФАХІВЦЯМ ТУРИСТИЧНОГО
СУПРОВОДУ ТА ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ПІД ЧАС РОБОТИ
З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
2.1. Робота з туристами
Відповідно до кваліфікаційних вимог, екскурсоводами та гідамиперекладачами можуть працювати особи, які мають базову вищу
або повну вищу освіту, посвідчення або диплом про спеціальну
екскурсійну підготовку й отримали дозвіл на здійснення туристичного супроводу у встановленому порядку.
Фахівець туристичного супроводу – це особа, яка супроводжує туристів, володіє фаховою інформацією про країну (місцевість) перебування, надає екскурсійно-інформаційні, організаційні
послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру. Має високий
освітній рівень у різних галузях знань зі спеціальним акцентом на
краєзнавство, історію, географію, мистецтво, архітектуру, економіку, політику, релігію тощо. Постійно вдосконалює свої знання та
професійні навички. Застосовує спеціальну термінологію відповідно до екскурсійної тематики, гуманітарні навички та навички спілкування. Вміє вибирати інформацію і налагоджувати сприятливу
дружню атмосферу в екскурсійній групі.
Завдання фахівця туристичного супроводу:
– управляти групою і забезпечувати реалізацію всіх послуг, зазначених у програмі перебування туристів;
– усебічно опікуватися членами групи і надавати інформацію про
правила поведінки та безпеки;
– надавати інформацію про країну, місцевість перебування, її
пам’ятки та культурну спадщину;
– виконувати роль аніматора: урізноманітнювати екскурсії різними «цікавинками», які у програмі не передбачені і не входять
у вартість путівки, але роблять подорож цікавішою.
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Перед тим як гід погодиться працювати з групою, він повинен
одержати таку інформацію:
– місце та час зустрічі з групою туристів;
– термін перебування групи на маршруті;
– характер поїздки;
– однорідність групи;
– обсяг обов’язків;
– можливі труднощі;
– очікувана винагорода;
– час і місце закінчення екскурсії.
Якщо маршрут передбачає тривалу подорож, гіду обов’язково
слід уточнити інформацію про розміщення туристів, можливість
харчування в готелях і ресторанах. Фахівець туристичного супроводу повинен завчасно дізнатися адреси та номери телефонів
установ, представників туристичних фірм і менеджерів, які обслуговуватимуть групи в місцях зупинок.
Якщо в групі будуть іноземні туристи, гід-перекладач має знати
номери телефонів, адреси посольств і консульств країн, із яких
прибудуть іноземці. Не доцільно сподіватися отримати цю інформацію від членів групи.
Якщо з групою туристів їде особа, яка є керівником групи,
узгодьте з нею програму перебування та маршрут екскурсії. Саме
ця людина буде вашим надійним (незамінним!) помічником протягом усієї подорожі.
Підготовка до роботи з групою
Стислий термін від прибуття групи до виходу на маршрут треба
використати максимально ефективно.
1. Ознайомитися з митними правилами України чи Польщі.
Навіть якщо ви не зустрічаєте групу на митному переході і не
проводжаєте її до кордону, ви повинні добре орієнтуватися у митних
правилах. У туристів завжди виникають запитання: яку кількість
алкоголю та цигарок дозволено перевозити через кордон, які правила вивозу предметів мистецтва, антикваріату, ліків тощо. Від вашої
поінформованості про митні правила залежить успішність переходу через кордон туристичної групи.
2. Обов’язково ознайомтеся наперед із картами місцевостей
та планом міст, якими пролягає маршрут.
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3. Уважно перегляньте програму перебування групи. Менеджер,
який склав програму, можливо, ніколи не був на цьому туристичному маршруті чи у конкретному місті, або не має досвіду складання
програм таких подорожей. Ретельна особиста перевірка програми
дозволить уникнути прикрих несподіванок. Наприклад, таких: за
пів години треба пішки подолати відстань між об’єктами, що розташовані на відстані 6–7 км один від одного, або за приблизно такий
самий час група з 40 осіб має піднятися на оглядовий майданчик,
розташований на висоті 60 м, на якому одночасно може поміститися лише 10 осіб; вихідний день у музеї; рок-концерт у приміщенні опери замість балету тощо.
4. Фахівець туристичного супроводу має добре підготувати
краєзнавчий матеріал згідно з рухом групи за маршрутом. Можливі два варіанти: самостійно підготуватися за путівниками чи іншими джерелами інформації або бути готовим до незручної мовчанки
під час екскурсії. У разі другого випадку в групи виникне закономірне питання доцільності оплати вашої праці як екскурсовода.
5. При співпраці з іноземними туристами може виникнути
мовний бар’єр. Вільне володіння іноземною мовою не завжди дозволяє цього уникнути. Існують терміни, які треба вивчити чи пригадати. Повторіть завчасно термінологічні відповідники та іноземне
тлумачення назв рослин, тварин та ін.
Володіння вичерпною інформацію про загальнодержавні та регіональні новини допоможе на рівних спілкуватися із членами групи.
Варто стежити за політичними та культурними подіями в країнах,
звідки приїхали туристи, щоб група не мала сумнівів щодо вашого
інтелектуального та фахового рівня.
Фахівець туристичного супроводу та туристична група
Для якісної співпраці з групою слід її оцінити психологічно.
Учасників групи умовно можна поділити на три категорії: підготовлені, непідготовлені та псевдотуристи.
Підготовлені туристи – це люди, які цікавляться історією, мистецтвом, культурою. Перед поїздкою вони вивчають карти місцевості,
куди їдуть, стежать за новинами подій, які відбуваються на території їхнього запланованого тимчасового перебування, вишукують
історичні довідки (причому з різних джерел). Ці туристи можуть
стати грізними екзаменаторами для гіда, будь-що їм не розповіси. Краще одразу визнати, що ви не знаєте якоїсь певної теми, ніж
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розповідати їм нісенітницю. Таких туристів фахівець може використати для підвищення власної кваліфікації.
Туристи непідготовлені – люди, яким байдуже куди їхати і що
оглядати. Це люди, які не купуватимуть путівників і вивчатимуть їх
перед поїздкою. Вони «щось чули» про це чи інше місце, і не більше
цього. Таким можна «відкривати Америку» на кожному кроці, але
буде великою помилкою вважати їх нерозумними людьми.
І нарешті псевдотуристи, які спричиняють найбільше клопотів
керівникам туристичної групи та й самим туристам. Це випадкові люди в групі. Вони недисципліновані та не пунктуальні, постійно незадоволені рівнем послуг, завжди розчаровані, мають багато
претензій до гіда та керівника групи. Часто такі люди у поїздці зловживають алкоголем.
Управління туристичною групою
Робота з групою створює певну залежність між учасниками
та фахівцем туристичного супроводу. Форми взаємовідносин між
гідом і групою можна розглядати як систему очікувань групи від гіда.
Чого очікує група від вас?
Насамперед, високої професійної кваліфікації, а саме:
1. Достатнього рівня освіти та інтелекту в широкому розумінні. Навіть десятирічна дитина може завчити напам’ять екскурсію
по місцевості, але чи буде цікаво спілкуватися з гідом, який має
інтелект на рівні четвертого класу?
2. Знання теми. Якщо ви сподіваєтеся, що покладете зошит
з текстом екскурсії собі на коліна, і ніхто в автобусі цього не помітить, то це не так.
3. Знання мови. Якщо гід досконало знає тему, але при цьому
робить у багатьох словах помилки і має погану вимову, група може
не зрозуміти такої розповіді.
4. Організаторські здібності. Особливо важко гіду-початківцю,
який не наважується сказати туристам, де стати, попросити хвилину уваги, часом зробити якесь критичне зауваження. Пам’ятайте,
що впевненіше ви керуватимете групою, то безпечніше почуватимуть себе туристи. Фахівець туристичного супроводу разом зі
старшим групи повинні тримати дисципліну серед туристів. Часом
треба застосувати авторитарний стиль, але тільки у тому випадку,
коли є загроза безпеці чи життю туристів. Завжди треба пам’ята24

ти, що за групу відповідає гід (тобто – ви). Тут важливо не зловживати менторським і диктаторським стилями! Намагайтеся робити
все інтелігентно.
Часом варто обмежитися жартівливим зауваженням: «Домовмося, що запізнюватися можна, але тоді той, хто запізнився, пригощає шампанським усю групу».
5. Вміння швидко реагувати. Цю рису допомагає виробити багаторічна практика. Під час роботи з групою може трапитися тисяча
неприємностей: туристові вкрали паспорт, хтось упав і зламав ногу,
вийшов з ладу автобус і ще багато чого іншого. Якщо ви розгубитеся і не знатимете, що робити, група відразу забуде, як кілька хвилин
тому ви чудово розповідали про стиль «ампір» чи про особливості
лемківської сакральної архітектури.
Ідеальним є вміти передбачити неприємності, які можуть трапитися, і попередити туристів про них. Але жодні курси не можуть
навчити цього, лише досвід.
1. Гнучкість поведінки та психологічна компетентність (тобто
вміння оцінити потреби групи). Політика «Я так сказав, і так буде!»
може спричинити відкритий конфлікт у групі. Наприклад, ви оголосили, що вільний час буде через три години. Але група цілу ніч
стояла в черзі на кордоні, всі втомлені і слухають вашу розповідь
2–3 особи. У такому випадку змініть своє рішення і відпустіть
людей швидше: це буде тільки на користь.
Скоротіть час розповіді і не заглиблюйтесь у подробиці історії
будинку, якщо перед вами група непідготовлена, і єдине, чого вони
хочуть – це випити пива або купити цукерки.
2. Вміння налагоджувати контакти з людьми. Якщо вам легше
працювати з комп’ютером, бо він ніколи не зробить вам критичного
зауваження, а людей ви боїтеся, то ви даремно читали все написане вище, і гідом вам ніколи не бути. Фахівець туристичного супроводу має бути фаховим психологом і дуже швидко налагоджувати
контакт із членами групи, особливо, коли подорож триває кілька
днів. Добрий гід-психолог може так зріднитися з групою, що, прощаючись із ним, туристи плакатимуть і ще багато років присилатимуть йому листівки на всі свята.
Прагнення налагодити дружні стосунки з членами групи не
повинні призвести до панібратства. Гід повинен уміти тримати
дистанцію і бути авторитетом для групи.
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Запам’ятайте! Спілкуючись із групою, не можна віддавати перевагу окремим туристам. Це може викликати ревнощі.
Завжди легше працювати з невеликою групою, тоді можна
швидше знайти спільну мову з людьми.
Робота з групою – джерело задоволення для гіда
Робота гіда психологічно дуже важка, як і будь-яка інша робота з людьми. Пам’ятаєте про комп’ютер? Але жодна інша професія
не дасть вам такого швидкого і наочного результату, як ця. Лише
один день праці, і ви можете оцінити свої можливості. Якщо група
в кінці екскурсії вам аплодує, дарує квіти, робить компліменти, це
значить, що ви відбулися як гід. Гроші дуже важливі для кожного
професіонала, але не кожна людина може отримати таке емоційне задоволення від своєї діяльності. Цінуйте це!
Гід як актор
Не всі вважають, що можуть бути акторами і грати на сцені, бо
це передбачає вроджений талант. Але більшість людей дотримується думки, що гідом може бути будь-хто, хто добре знає місто.
І результатом такого ставлення є нездари, які снують містом
і нудним голосом з байдужим поглядом розповідають факти з історії та архітектури.
Мало хто розуміє, що гідом треба народитися, що треба мати
такі самі здібності і талант, які мають актори, співаки та художники. А знаєте, як це можна перевірити? Якщо туристи плачуть
і сміються тоді, коли ви цього хочете, тоді ви – гід-актор і свою
роль виконуєте чудово!
Туристи можуть потрапити під вплив харизматичного гіда-актора, який показує на чорне, а говорить про біле так упевнено, що
переконує їх. На жаль, таких гідів небагато.
Ще трохи про ті людські якості та риси, які мають бути у вас, якщо
ви вибрали професію гіда.
1. Настрій. Хороший гід, незважаючи на можливі особисті негаразди, повинен мати не тільки гарний настрій, а й передати його
групі.
2. Фахівець туристичного супроводу має бути ввічливим, турботливим, терплячим та поступливим, просто любити людей і пробачати їм недоліки.
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3. Культура та пунктуальність. Ви не можете вимагати від групи
пунктуальності, якщо самі спізнюєтесь бодай на 5 хвилин.
4. Мова. Це надзвичайно важливий чинник під час проведення
екскурсії. Вона повинна передусім бути правильною, без суржику
та слів паразитів, багатою емоційно та лексично (вживайте синоніми!). Гід повинен говорити голосно, виразно і не надто швидко.
Якщо ви говорите тихо, вас просто не почує велика група, особливо під час пішохідної екскурсії, коли дзвенять трамваї і сигналять
автомобілі. У такому випадку слід використовувати технічні засоби – гучномовці, індивідуальні слухові апарати тощо.
5. Гід має охоче відповідати на всі питання туристів. Навіть
якщо вони не завжди розумні. Наберіться терпіння, не робіть
великих очей і не коментуйте: «Як? Ви цього не знаєте?» або «Я
вже про це кілька разів говорив!». Часом питання бувають просто
комічними. Але і тоді треба набратися сил, щоб не розсміятися. Не глузуйте і не коментуйте навіть найбезглуздіших, на ваш
погляд, запитань.
Не бійтеся визнати, що ви чогось не знаєте. Людина не може
знати все. Краще сказати: «Я цього не знаю. Постараюся знайти
відповідь і сказати вам завтра», ніж говорити дурниці.
Інша річ, якщо ви не маєте відповіді на кожне друге запитання.
Тоді варто замислитися, чи достатній у вас рівень знань.
Основні помилки гіда:
1. Непунктуальність.
2. Нетактовність. Непристойні анекдоти, бажання постійно
говорити про «брудні подробиці». Поважайте своїх туристів і себе!
Не будьте вуличними пліткарями!
3. Недбалий зовнішній вигляд. Охайність і чистота одягу має
бути передусім! Гідам-чоловікам не варто проводити екскурсію
в костюмі, щоб не відрізнятися від загального вигляду групи. Не
варто також у спеку вдягати білу сорочку, адже через кілька годин
вона буде несвіжою. Жінкам та дівчатам слід уникати надто короткого та декольтованого одягу. Туристи повинні бути враженими тим,
про що ви говорите, а не частинами вашого тіла. Макіяж має бути
делікатним і неяскравим. Обов’язково подбайте про зручне взуття.
4. Зарозумілість, неприступність і самовпевненість. Гід не
повинен хизуватися своїми знаннями, навіть якщо перед ним група
з невисоким рівнем інтелекту.
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Часто гіди намагаються показати перед групою вищий рівень
знань, ніж у них є насправді. У цій ситуації гід більше концентрується на своїй особі, ніж на якості екскурсії. Пам’ятайте, люди
помітять ваш розум та рівень знань, не треба їм про це нагадувати кожні 15 хвилин.
5. Брак емоційної захопленості. Сухе, неемоційне переказування
історії – це не екскурсія. Туристам дешевше обійдеться прослухати
запис на магнітній плівці або в електронному форматі з програвача.
6. Надто швидка і невиразна мова.
7. Занудність. Про це варто сказати окремо. Здебільшого це
недолік вашого характеру. Якщо ви – людина нудна, то і гід ви
такий же. Можна поспівчувати туристам, яким трапляється такий
супровід. Надмір інформації викликає лише втому. Не акцентуйте
постійно увагу на дрібних та незначних деталях. Не вважайте, що
повинні розповісти туристам усе, що знаєте самі. Вмійте виділяти головне і цікаве.
8. Нераціональний темп екскурсії – розповсюджена помилка
багатьох гідів. Гід веде групу, його темп пересування завжди швидший, ніж тих, хто йде останніми. Зупиніться і зачекайте, особливо
коли перейшли дорогу, а частина групи ще не встигла цього зробити. Обов’язково оглядайтеся і контролюйте, що діється з групою.
На зупинках дочекайтеся, коли дійдуть останні. Бабця, яка за
вами не встигає, теж платила гроші! Дайте можливість туристам
сфотографувати об’єкти.
9. Слабкі знання іноземної мови. Працюйте над своєю мовою,
збільшуйте запас слів. Без досконалої мови екскурсія – не екскурсія!
Що треба пам’ятати гіду під час міської екскурсії:
Безпека! Група повинна триматися разом. Гід повинен переводити людей через вулицю тільки на пішохідному переході. Якщо
переходу немає, гід піднімає руку, щоб транспорт зупинився. Якщо
в групі є керівник, він повинен йти останнім, дбаючи, щоб ніхто не
загубився. Якщо такого керівника немає, гіду треба бути ще більш
уважним. Зупиняйтеся на великих переходах, чекаючи на тих, хто
відстає.
Намагайтеся не користуватися міським транспортом у пікові
години. Гід повинен ще до поїздки голосно оголосити номер трамвая чи автобуса та попередити, на якій зупинці група виходить.
На передостанній зупинці додатково оголосити про вихід. Якщо
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група завелика для одного автобуса, треба поділити групу на 2 або
3 частини, призначаючи відповідального у кожній.
Перед початком подорожі (екскурсії) гід повинен повідомити
час і місце закінчення туру.
Найкраще закінчувати екскурсію там, де група вийшла з автобуса.
Ще раз нагадати групі як можна доїхати до готелю або ресторану на випадок, якщо хтось загубиться.
Під час міської автобусної екскурсії гід уточнює маршрут із
водієм, пояснюючи, де зробити зупинку, в яких місцях група виходитиме. Пам’ятайте, ви не можете змушувати водія порушувати
правила вуличного руху! З іншого боку, це ви визначаєте маршрут,
а не водій їздить там, де йому подобається.
Вибирайте зручні для зупинки місця. Тротуар не може бути
надто вузьким у тому місці, де ви зупинились і розповідаєте. У цьому
випадку групу постійно штовхатимуть перехожі.
Гід завжди розповідає про об’єкт, стоячи обличчям до групи!
При цьому пам’ятайте про «праву» і «ліву» сторони (там, де для вас
«ліворуч», для групи буде «праворуч»).
Туристи – теж люди! Якщо екскурсія триває більшу частину
дня, робіть перерву на каву, кожні кілька годин зупиняйтеся біля
туалетів, рекомендуйте, де можна купити сувеніри та листівки.
Заміські автобусні екскурсії
Гід займає місце біля мікрофона, рекомендуємо не сідати на
відкидному сидінні. Гід визначає маршрут. Усі вказівки водієві
слід говорити завчасно, щоб він встиг перелаштуватися на потрібну смугу руху транспорту.
На початку заміської екскурсії гід повідомляє групу про її загальну
тривалість (час та кілометраж), а також час і місце першої зупинки.
Під час руху пам’ятайте про зв’язок розповіді з реальністю за
вікном. Не розповідайте про об’єкт, який уже минули. Так ви страшенно заплутаєте групу. Якщо інформації про певний об’єкт багато, починайте розповідь заздалегідь: «За кілька хвилин зліва ви
побачите… і т. д.»
Якщо в автобусі відсутній мікрофон (на жаль, і таке трапляється), розповідайте тільки на зупинках, при цьому двигун має бути
вимкненим, інакше ви ризикуєте раз і назавжди зірвати голос.
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Бережіть голос! Це ваш хліб!
Розповідаючи про місцевість, намагайтеся починати з панорами, основної загальної інформації, а потім подайте деталі.
Зупинки визначає фахівець туристичного супроводу разом із
керівником групи, але не рідше ніж через кожні 2–2,5 години подорожі.
Забороніть групі переходити шосе! Це дуже небезпечно! Визначте час зупинки і вимагайте пунктуальності.
Перед тим як зупинитися, уважно огляньте місцевість. Не зупиняйтеся в болотяному місці, там, де дорога має високі узбіччя,
в густих чагарниках. Найкраще це робити на облаштованих паркінгах або автозаправних станціях уздовж магістралей, де є кілька
туалетів. У інших випадках час технічної зупинки може затягнутися на кілька годин.
Після кожної зупинки робіть перекличку! Ніколи не від’їжджайте, не перевіривши кількість туристів, хіба що хочете привезти
половину…
Безпека під час екскурсії
Гарантування безпеки під час екскурсії – одна з найважливіших і найскладніших проблем туризму. В будь-якій мандрівці завжди присутній елемент випадковості, й усунути його ми не можемо,
як не можемо взагалі усунути випадковість з нашого життя. Проте
якщо марно ставити собі завдання усунути випадковість, то прагнути її мінімізувати – цілком можливо.
Фахівцям туристичного супроводу слід проводити більше
запобіжних заходів, щоб мінімізувати випадковості, що призводять до нещасних випадків. Розв’язання проблеми залежить від
того, наскільки добре знають і грамотно виконують основні правила техніки безпеки, передусім екскурсовод, а також усі туристи. Ці
правила складаються з детального вивчення екскурсійного маршруту (особливо в міських зонах) та уміння долати складні ділянки
маршруту.
Багато в чому приємне враження від туристичної подорожі
залежить від фахівця туристичного супроводу. Авторитет гіда є
основою успішного управління групою. Він складається з бездоганного знання маршруту, правильного використання технічних
навиків і прийомів, уміння правильно оцінювати складну ситуацію,
ухвалювати потрібне рішення, проводити заходи безпеки під час
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подорожі, відчуття відповідальності не тільки за свої дії, а й за дії
і вчинки учасників групи. Фахівцю туристичного супроводу треба
бути зібраним, принциповим, врівноваженим, чесним і доброзичливим. Він повинен мати відчуття власної гідності, власну думку, на
своєму прикладі виховувати у туристів високу свідомість, відповідальність і вимогливість до себе та своїх товаришів. Зобов’язаний
враховувати думку кожного учасника. Проте, ухвалюючи колективне рішення, екскурсовод повинен пам’ятати, що відповідальність за всі неправильні дії і, щонайголовніше, за безпеку туристів
повністю лежить на ньому. Треба зважати на думку окремих лідерів і, перш ніж ухвалити остаточне рішення, переконатися в його
правильності.
Важливо пам’ятати, що будь-яка ініціатива гіда повинна враховувати кінцевий результат. А кінцевий результат – це правильно
організована, безпроблемно і цікаво проведена екскурсія.
Можливі помилки екскурсовода на маршруті:
– поділ групи;
– зміна (скорочення) маршруту за рахунок проходження окремих складних ділянок (автомобільних доріг у місцях, де немає
пішохідних переходів, через будівельні майданчики або поблизу об’єктів, які перебувають у стані реконструкції тощо);
– відсутність чіткого керівництва діями туристів і вимогливості
під час екскурсії;
– неправильний розрахунок сил та часу проведення екскурсії;
– відсутність дисципліни в групі, конфлікт із групою;
– недоліки в керівництві, пов’язані з грубістю, несправедливістю,
неумілістю і нечесністю.
Туристичний маршрут – поняття дуже громіздке. Воно охоплює
географічну характеристику району й оцінку його орогідрографії
по перетину рельєфу, схилах, наявності боліт, пісків, скель, льоду
тощо. Кожен із цих природних елементів становить для людини
небезпеку.
Маршрут передбачає оцінку погодно-кліматичних умов. На
одній і тій самій ділянці в різний час може бути спекотно або холодно, сухо або волого, ясно або темно.
Отже, під час роботи на маршруті можуть виникнути аварійні
ситуації, і маршрут може стати причиною нещасного випадку, неза31

лежно від району подорожі, сезону, дня тижня, часу доби, погоди,
виду пересування, форми організації подорожі і наявності небезпечних ділянок.
Організація піших туристичних подорожей
Комплектування групи. Зазвичай комплектуванням туристичної
групи займаються туристичні компанії (туроператори, безпосередньо або через турагентів). Однак трапляються випадки, коли туристи (індивідуали) звертаються до фахівця туристичного супроводу,
як до суб’єкта підприємницької діяльності, з проханням провести
екскурсію за вже сталим і широко розрекламованим у ЗМІ туристичним маршрутом.
Важливо заздалегідь встановити оптимальний склад учасників
пішохідної екскурсії. Найкраще, коли група нараховує 10–15 осіб.
Це забезпечує маневреність, дотримання графіка руху і береже
голос екскурсовода.
Під час екскурсій, особливо пішохідних, доволі часто передбачено відвідування музеїв, галерей та інших об’єктів, вхід у які є
платним. Для оптимізації часу проведення екскурсій необхідно від
самого початку обумовити відвідування таких об’єктів, зазначаючи їхню назву та вартість вхідного квитка, і доручити керівникові
групи, або одному з екскурсантів, якщо немає керівника, зібрати кошти на оплату вхідних квитків до таких об’єктів. Це збереже
час для проведення екскурсії і позбавить незручностей біля каси.
Планування маршруту. Важливе місце в забезпеченні успіху
екскурсії займає ретельне планування маршруту. Розпланувати маршрут, означає вивчити район подорожі, визначити екскурсійні об’єкти, намітити шлях руху туристичної групи, скласти його
план-графік, розробити кошторис фінансового забезпечення подорожі, іншими словами – скласти туристичну програму.
У видатковій частині туристичної подорожі має бути передбачено:
– вартість проїзду від початку подорожі до місць екскурсії та
назад;
– внутрішні транспортні витрати (проїзд у міському транспорті,
автобусні переїзди на маршруті тощо);
– витрати на харчування;
– витрати на проживання (якщо туристичний маршрут триває
більше одного дня);
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– витрати на оплату вхідних квитків у музеї, галереї, та на відвідування туристичних атракцій (наприклад, «Карпатський трамвай» або крісельна дорога на гору);
– витрати на оплату праці місцевих екскурсоводів або музейних
працівників (якщо такі є);
– оплата праці туристичного супроводу групи по маршруту;
– також до цього переліку може бути додано вартість страхових
полісів, віз та ін.
Перед проведенням екскурсії слід перевірити готовність групи,
адже у програмі могли відбутися зміни щодо чисельності групи, тривалості екскурсії чи кількості об’єктів до огляду. Фахівець туристичного супроводу повинен заздалегідь продумати всі, пов’язані з цим
дрібниці і знайти оптимальні рішення: найцікавіший, з найменшою
кількістю ризикованих переходів та пересадок маршрут переїзду до
вихідного пункту екскурсії; найсприятливіший час початку – раніше або пізніше пікових годин для транспорту та на вулицях міста.

2.2. Туризм для осіб з інвалідністю
У нашій уяві активний туризм асоціюють, зазвичай, зі здоровими людьми, а не з прикутими до крісла колісного. Але часи змінюються і люди з інвалідністю починають вимагати від суспільства
відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресурсів: відпочинкових зон, туристичних маршрутів, цікавих об’єктів природи, парків,
пляжів тощо. Вони дедалі частіше самі організовують пізнавальні
поїздки, екскурсії, табори, змагання.
На жаль, виявляється, що Україна та Польща зовсім не готові
до експансії осіб з інвалідністю тому, що наші рекреаційні зони не
пристосовані до їхніх побажань і вимог, бракує фахівців, методик,
досвіду. Отож конституційне право певної частини суспільства на
повноцінне гідне життя та відпочинок порушено.
Історія активного відпочинку і туризму, як масового явища для
осіб з інвалідністю, починається з 60-х років, коли прийшло загальне усвідомлення прав людини. Відтоді до осіб з інвалідністю почали ставитися як до повноправних членів суспільства. Розпочався
рух із залучення осіб з інвалідністю у всі галузі суспільного життя,
зокрема і до відпочинку та туризму.
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Процес трансформації йшов двома паралельними шляхами:
зміна людської свідомості призвела до розвитку сфери супроводу і опіки над особами з інвалідністю, адаптування навколишнього
середовища до їхніх потреб спричинило розвиток інфраструктури
та технічних засобів, які б допомагали особі з інвалідністю максимально обслуговувати себе без сторонньої допомоги. Розроблено
стандарти до будівель загального користування, доріг, паркувальних майданчиків, національних парків, зон відпочинку.
Сьогодні ми можемо спостерігати розвиток цих двох моделей
у Німеччині та Швеції.
Німеччина пішла шляхом пристосування до потреб осіб з інвалідністю усіх об’єктів загального користування. Це доволі дорогий спосіб, і не кожна країна може собі це дозволити. Швеція має
дуже добре розвинуту систему соціальної опіки, де кожна потребуюча особа може взяти собі на допомогу до двох осіб, які повинні забезпечити їй комфортне перебування будь-де, зокрема і на
відпочинку.
Нині у Швеції кожна особа з інвалідністю раз на рік може звернутися до відділу соціального захисту з проханням дофінансувати
її відпочинок та оплатити перебування однієї-двох осіб, які її супроводжували б. Причому місце відпочинку вибирає сама особа з інвалідністю, і це може бути не тільки на території Швеції! Проте тільки
на території Швеції держава гарантує дотримання всіх вимог, пов’язаних із комфортом та безпекою перебування.
До цього часу було розроблено стандарти доступу до будівель
загального користування, доріг, паркувальних майданчиків, національних парків, зон відпочинку. Всі новобудови повинні відповідати стандартам доступності, прийнятим у кожній країні. Шлях до
досягнення подібного рівня доступу осіб з інвалідністю до відпочинку тривав у розвинутих країнах 30–40 років. Досягти їхнього рівня
протягом кількох років неможливо. Але розпочинати цей рух потрібно вже. Щоб не відчувати себе на узбіччі цивілізації, ми можемо
констатувати, що в більшості країн, які нас оточують, забезпечення
якісним відпочинком осіб з інвалідністю перебуває на початковому
етапі. А такий вид відпочинку, як сільський туризм, навіть у розвинутій Європі людям на кріслах колісних практично недоступний.
З огляду на це, Україна може стати піонером у розвитку цієї
галузі. Напрацювавши певні вимоги та стандарти, розробивши
курси з підготовки власників агроосель до прийому осіб з інвалід34

ністю, ми маємо шанс зробити свій внесок до покращення якості
життя осіб з інвалідністю.
За загальною світовою статистикою, в кожному суспільстві
є 8–12 відсотків осіб з інвалідністю. Можемо констатувати, що
в Україні таких осіб налічують приблизно 5 мільйонів.
Сьогодні ці люди ще деякою мірою залучені до всіх видів
суспільного життя, відпочинку. Але наші прагнення до цивілізованого громадянського суспільства зобов’язують нас інтегрувати цю
верству населення у загальну громаду. У зв’язку з цим на ринку
відпочинкових послуг з’явиться багатомільйонна армія споживачів, які шукатимуть можливості для задоволення своїх потреб.
Саме тому підготовка технічної інфраструктури та працівників
туристичних фірм, готелів, ресторанів, турбаз та відпочинковорекреаційних зон до прийому нової категорії споживачів є актуальною та терміновою.
Фахівці туристичного супроводу, як люди, які професійно
зобов’язані до спілкування з різними категоріями осіб, повинні
бути готові також обслуговувати осіб з інвалідністю. Тому дамо
кілька корисних порад, які допоможуть і вам працювати з особами з інвалідністю, і їм повноцінно відпочивати.
Звертайте увагу на можливості. Треба виявити можливості
кожного індивіда і зважати саме на них.
Не недооцінюйте можливостей та інтересів людини. Часто
особи з інвалідністю не відкрили свого потенціалу власне через
брак сподівань. Звичайно, треба уважно стежити за сприйняттям
інформації, яку ви подаєте під час екскурсії або походу.
Зберігайте повагу. Спілкуйтесь з учасниками, як із рівними собі,
незважаючи на їхні порушення, з гідністю та повагою, не розмовляйте з людьми зверхньо. Особи з інвалідністю дуже тонко відчувають особливе ставлення до себе і сприймають його за жалість,
що для них є дуже болісним.
Пропонуйте допомогу обережно. Якщо ви вважаєте, що людині потрібна допомога, запропонуйте її, але зачекайте, доки вашу
пропозицію приймуть. Можливо, людина хоче виконати завдання самостійно. Тоді ваша допомога сприйматиметься, як підкреслення інвалідності учасника. Не робіть передчасних висновків, що
людина у кріслі колісному завжди потребує, щоб її штовхали. У разі,
коли їй справді потрібна ваша підтримка – забезпечте її.
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Будьте терплячими. Не намагайтеся опікуватися занадто. Деякі
люди можуть рухатись надто повільно порівняно з вами, але хочуть
самостійно виконати справу. Інші можуть мати проблеми з вимовою,
тоді треба перепитати, щоб звикнути до манери висловлювання.
Поважайте особливості людини. Милиці, протези, крісла колісні
є необхідним пристосуванням для таких людей, а подекуди особи
з інвалідністю сприймають такі пристосування, як частинку себе,
продовження свого тіла. Втрата цих речей робить людину беззахисною, тому не забирайте їх, доки людина сама не попросить.
Зменшіть вплив бар’єрів. Мінімізуйте природні перешкоди, які
можуть обмежити рух: тверда поверхня є кращою для маневрування кріслом колісним, ніж трава чи пісок. Продумайте наперед план
прогулянки, враховуючи тип поверхні.
Похваліть. Позитивно відгукніться про успішне досягнення,
намагайтесь підтримувати і підбадьорювати в складних ситуаціях. Не хваліть дарма і не намагайтеся підкупити осіб з інвалідністю за їхню увагу й участь.
Співпрацюйте з експертами. Батьки, опікуни, учителі і друзі
осіб з інвалідністю можуть бути чудовим джерелом інформації про
стан людини з особливими потребами та її можливості.
Встановіть чіткі норми поведінки. Будьте виваженими і стійкими, якщо потрібна дисципліна. Ставтеся однаково до всіх учасників групи.
Подбайте про безпеку. Розпитайте заздалегідь батьків, опікунів, учителів або друзів осіб з інвалідністю про специфічні правила
безпеки при роботі з ними. Наприклад, людина з розумовою відсталістю може не усвідомлювати, які ситуації для неї є небезпечними,
а люди з синдромом Дауна можуть легко ушкодити спинний мозок.
2.2.1. Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний
супровід незрячих
Основна вимога – дотримання безпеки свого підопічного протягом усього маршруту.
Відрекомендуйтесь. Повідомте незрячого про свою присутність і відхід.
Не намагайтеся вести за руку. У разі потреби особа з інвалідністю по зору візьме вас під лікоть. Для цього ви повинні запитати: «Чи не хочете взяти мене під руку?».
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Під час супроводу треба чітко і зрозуміло подавати інформацію. Не можна показувати напрям рукою, а тільки словесно, оперуючи термінами: «ліворуч», «праворуч», «уперед», «назад» тощо.
Причому не можна забувати, що ці вказівки треба давати стосовно положення людини. Описуючи об’єкт або те, що відбувається
навколо, вживайте різнобарвну, описову мову, щоб зробити опис
для незрячого якомога яскравішим. Мінімізуйте сторонній шум,
тому що він дуже перешкоджає людям, які покладаються на слухове сприйняття довкілля.
Як спілкуватися з людиною з порушеннями зору
1. Не соромтеся пропонувати допомогу. Доторкніться до руки
незрячого та запитайте: «Вам допомогти?». Якщо вашу допомогу
прийняли, попросіть людину взяти вас під руку і йдіть на пів кроку
попереду. Попереджайте людину про перешкоди: сходи, калюжі або
ями.
2. Завжди звертайтеся до людини на ім’я. Якщо під час розмови
ви відходите, попередьте людину про це. Цілком нормально вживати слово «дивитися». Для незрячої людини це означає «дивитися
руками», тобто відчувати.
3. За столом запропонуйте безпечне місце, щоб незряча людина
не перекинула чайник з окропом, посуд або вазу з квітами. Якщо ви
обідаєте разом, розповідайте про те, яку приносять їжу, де її поставили і що є в тарілці. Це допоможе людині самій знайти потрібну страву.
4. Якщо ви працюєте з незрячою людиною і маєте передати їй
інформацію, з’ясуйте, в якій формі людина хоче її отримати: шрифт
Брайля, великий шрифт, аудіо.
5. Спілкуйтеся з людиною, яка має порушення зору так, як ви
спілкуєтесь з іншими знайомими. Якщо ви зустрінете на своєму
шляху людину з порушеннями зору, пам’ятайте, що це така сама
людина, як і ви, з тими самими почуттями, думками, турботами.
6. Людині з порушенням зору важко самостійно пересуватися у сильний вітер, дощову погоду, по території, що вкрита снігом;
в умовах великого шуму (якщо голосно на підприємстві працюють двигуни або на майданчику поряд голосно грають діти тощо).
Тому якщо ви бачите людину, яка за цих умов рухається у вашому
напрямку – запропонуйте їй допомогу.
7. Не використовуйте слово «сліпий», коректніше буде сказати «незрячий».
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Загальні рекомендації
Тримайте руку зігнутою в лікті. Особа з інвалідністю по зору
йде за вами, відстаючи на пів кроку, тримаючись за руку трішки
вище ліктя. Ведіть підопічного найбезпечнішою ділянкою маршруту. Наприклад, якщо проїжджа частина ліворуч, то особа з інвалідністю по зору має іти праворуч від вас. Дотримуйтесь найзручнішої
для підопічного швидкості. Попереджайте туриста про всі перешкоди, які виникають на шляху. Найкраще це робити за допомогою сигналів. Наприклад, якщо на шляху бордюр або сходи, досить
зробити будь-який рух ліктем, за який тримається супроводжуваний (рух назад, вгору або вбік). Якщо ви супроводжуєте людину
вперше або між вами ще не встановлені довірливі взаємини, треба
пояснювати характер перешкоди: поріг, сходи нагору. У такому
разі перед перешкодою краще на секунду зупинитися. В жодному
разі не допускайте, щоб підопічний ішов по калюжах, ямах, люках
тощо. Якщо ж маршрут такий, що цього не уникнути, то вам треба
попередити про це незрячого.
Те саме стосується перешкод зверху (гілки дерев, дахові накриття торгових лотків, дорожні знаки тощо). У разі потреби підстраховуйте свого підопічного: вільною рукою скеровуйте у потрібний
кут нахилу. При цьому не нахиляйте голову підопічного, а зовнішнім боком долоні блокуйте можливу ділянку від травми. При тому
тильний бік долоні слугує орієнтиром. Якщо турист бажає контролювати маршрут, коментуйте рух. Якщо пройти удвох у стандартному положенні неможливо, наприклад, коли вузький прохід чи
тротуар, щільний потік людей, у двері міського транспорту, то гід
повинен випрямити руку. Це є сигналом того, що супроводжений
має зайти за спину ведучого й у такий спосіб іти далі, поки перешкоди не закінчаться. Якщо під час руху треба, щоб супроводжений перейшов з одного боку на інший, випряміть провідну руку,
заведіть її за свою спину й візьміться пальцями цієї руки за лікоть
іншої (вільної) руки. Супроводжений, орієнтуючись по зігнутій руці,
перейде на інший бік, не зупиняючись. Похід триватиме, як і раніше.
Супровід у міському транспорті
Сідаючи в міський транспорт, заходьте першим, даючи сигнали про сходи. Якщо супроводженому треба триматися за поручень, то покладіть свою руку на поручень. Супроводжений ковзне
своєю рукою по вашій і в такий спосіб визначить, де поручень.
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Другою рукою супроводжений торкнеться вашої спини. У такий
самий спосіб відбувається посадка в поїзди й літаки. Гід не заходить першим у транспорт, якщо дверний проріз не дає змоги підопічному пройти у повний зріст (мікроавтобуси, автомобілі). У такому
разі вкажіть потрібний напрям руху, водночас блокуючи перешкоди так, як при перешкодах зверху (описано вище).
Екскурсовод не заходить першим у транспорт й у разі, якщо
супроводжує більш ніж одну людину. Увійшовши у транспортний
засіб, забезпечте якомога комфортніше положення підопічного.
Оптимальний варіант – посадити туриста. Робити це треба так:
вільною рукою візьміться за поручень сидіння, інформуючи при
тому підопічного про його розміщення. Особа з інвалідністю по
зору за рукою провідника знайде поручень і сяде. Не можна садити людину, беручи її за плечі. Якщо вільних сидінь нема, виберіть
оптимальне й найбезпечніше положення для підопічного, контролюйте, щоб той тримався за поручень і прикривайте його собою
від людського потоку.
Особа з інвалідністю по зору повинна перебувати в такому місці
й положенні, щоб у разі позаштатної або аварійної ситуації ризик
травми був знижений до мінімуму. Бажано, щоб особа з порушеннями зору сиділа обличчям у напрямку руху транспорту. З транспортного засобу завжди виходьте першим. Супровід такий самий,
що й під час посадки, але при виході незрячому треба подати руку,
особливо, якщо транспортний засіб зупинився на деякій відстані
від тротуару. Річ у тому, що в деяких трамваях, тролейбусах, автобусах іноді буває дуже висока нижня сходинка. Також попереджайте незрячого про те, скільки сходинок у транспортному засобі.
Велике значення для незрячого має ширина дверей, про це
також треба інформувати. На ескалаторі (в метрополітені чи супермаркеті) завжди ставайте на одну сходинку попереду. Заходячи на ескалатор, покладіть на нерухомий поручень праву руку, по
якій підопічний визначить рухомий поручень. На ескалатор гід має
ступати першим.
Супровід у приміщеннях
Проходячи у двері, намагайтесь бути завжди з боку дверних
петель. Відчиняйте двері супровідною рукою. Ступайте крок, вказуючи положенням тіла напрям руху. Особа з інвалідністю по зору,
орієнтуючись по вашій руці, зачинить двері сама. Заходячи на стан39

цію метро, вибирайте крайні двері ліворуч або праворуч. Заходячи
в ліфт, завжди йдіть першим. Виходячи з ліфта – навпаки, першим
виходить особа з інвалідністю по зору, а гід коментує безпечний
напрям руху. Зайшовши в незнайоме приміщення, в якому перебуватимете протягом певного часу, докладно опишіть розташування меблів і будову самого приміщення. Потім запропонуйте обійти
приміщення по периметру, орієнтуючись зовнішньою стороною
пальців руки по стіні й меблях. При цьому контролюйте безпеку
пересування, блокуючи небезпечні ділянки, як було зазначено вище,
і водночас пояснюючи характер перешкод. Після того проведіть
підопічного по діагоналі приміщення, уздовж і впоперек. Для того,
щоб посадити підопічного, покладіть руку на спинку стільця або
крісла, перебуваючи при тому з боку спинки. Якщо стілець треба
відсунути, поінформуйте про це туриста. Під час їди, за бажанням
підопічного, або розкажіть про розміщення приборів та страв на
столі, або самі наповніть його тарілку. Перебуваючи у приміщенні,
інформуйте незрячого про будь-які зміни в обстановці, якщо вони
відбуваються.
Супровід під час отримання послуг
Під час отримання послуг або купівлі певних речей вам треба
докладно поінформувати незрячого про характер, ціну й особливості послуг або товару, даючи йому змогу самостійно робити покупки
або користуватися послугами, контролюючи при цьому безпеку та
якість, або самі робіть всі потрібні дії. Але в кожному разі туристові треба повідомляти про все, що відбувається.
Супровід кількох осіб
Гідові небажано супроводжувати більше однієї незрячої особи.
У такому разі складніше контролювати безпеку туристів, знижується маневреність. Та якщо немає іншого виходу, треба виконувати певні застережні дії. Якщо доводиться супроводжувати двох
людей, то вони повинні йти з обох боків, тримаючись за провідника. Якщо доводиться супроводжувати від двох до чотирьох осіб,
то третій і четвертий тримаються за руки першого й другого так,
як перший і другий за вас. Тоді перший і другий подають ваші
сигнали в такий самий спосіб, як і ви. Якщо доводиться супроводжувати більше ніж чотирьох людей, тоді перший тримається за гіда, згідно зі стандартом. Усі інші тримають один одного
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за плече з того боку й тією рукою, якою ведете ви. У такому разі
сигналізувати всім набагато складніше й швидкість руху, відповідно, дуже низька.
Супровід людей із множинними порушеннями
Супроводжуючи людей із множинними вадами, треба враховувати кожну з них. Швидкість руху неодмінно має бути гранично
зручна для туриста. І, звичайно, треба враховувати різке зниження маневреності. За відсутності однієї верхньої кінцівки, певна
річ, особа з інвалідністю по зору тримається за гіда здоровою
рукою. За відсутності двох кінцівок, але можливості контакту,
турист також повинен мати контакт із вашою рукою. Якщо турист
не може контактувати з вами, тоді тримайте підопічного за плече,
скеровуючи у потрібному напрямку. Ще раз зазначимо, що головне завдання фахівця туристичного супроводу – безпека й успішний маршрут незрячої людини, до того ж, незрячому треба надати
якнайбільше інформації, забезпечуючи цим його урівноважений
стан і комфорт.
Допомога під час отримання інформації
Завжди з’ясовуйте, у якій формі людина хоче одержати інформацію: надруковану шрифтом Брайля, великим шрифтом, а може –
на диску чи аудіокасеті… Якщо не маєте можливості перевести
інформацію у потрібний формат, віддайте її у тому вигляді, у якому
вона є – це краще, ніж нічого.
Перед тим як незрячій людині щось читати, спочатку попередьте її про це.
Говоріть нормальним голосом. Не пропускайте інформацію,
якщо вас про це не попросять. Якщо це важливий лист або документ, не треба для переконливості давати його потримати. Не
замінюйте читання переказом. Коли особа з інвалідністю по зору
має підписати документ – неодмінно прочитайте його. Інвалідність не звільняє незрячу людину від відповідальності, обумовленої у документі.
Істина, що, напевно, здасться зрозумілою у будь-якій іншій
країні: якщо ви бачите людину з інвалідністю на вулиці – це зовсім
не означає, що вона вийшла просити милостиню. Не треба проявляти зайву жалісливість і нав’язливе співчуття, адже те, що ви не
бачите в ній рівного собі – образливо для цієї людини.
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Ось витяги з 10 загальних правил етикету, які стосуються спілкування з незрячими. Ці правила використовують працівники соціальних служб США.
• Коли ви розмовляєте з людиною із порушеннями зору, звертайтеся безпосередньо до нього, а не до супровідника, котрий
присутній при розмові.
• Коли вас знайомлять з особою з інвалідністю, цілком природно потиснути їй руку. Якщо ви хочете так зробити, скажіть
їй про це.
• Коли ви зустрічаєтеся з людиною, яка погано або зовсім
не бачить, то неодмінно називайте себе й тих людей, які
прийшли з вами.
• Якщо у вас загальна бесіда у групі, не забувайте пояснити,
до кого в цей момент ви звертаєтеся, а також назвати себе.
• Допомогу треба пропонувати, а не одразу вважати, що людина потребує вашої допомоги.
• Коли ви пропонуєте допомогу, чекайте, поки вашу пропозицію приймуть, а потім запитайте, що і як робити.
• Поводьтеся з малолітніми особами з інвалідністю, як із
дорослими. Звертайтеся до них на ім’я й на «ти», тільки
якщо ви добре знайомі.
• Коли розмовляєте з людиною, яка має проблеми зі спілкуванням, слухайте її уважно. Будьте терплячі, чекайте, коли
людина сама завершить фразу. Не виправляйте і не доповнюйте за неї! Ніколи не вдавайте, що ви розумієте, якщо
насправді це не так. Скажіть, що ви не зрозуміли, це допоможе людині відповісти вам, а вам – зрозуміти її.
• Завжди особисто переконуйтеся в доступності місць, де
заплановано заходи. Заздалегідь поцікавтеся, які можуть
виникнути проблеми або бар’єри і як їх можна усунути.
• Не змушуйте співрозмовника говорити в порожнечу: якщо
ви переміщаєтеся, попередьте його.
• Намагайтеся передати словами міміку й жести.
Часто сторонні люди, не знаючи, як говорити з незрячими, звертаються до його супровідника зі словами: «Чи не хоче пан сісти?»
або «Чи може пан поставити свій підпис?». Це викликано тим, що
більшість людей не поінформована про можливості осіб з інвалідністю по зору, вважаючи їх цілковито безпомічними, такими, що не
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здатні ні обслужити себе чи виконати найпростішу роботу, не кажучи
вже про ведення домашнього господарства. Таке ставлення з боку
деяких зрячих дуже кривдить людей із порушеннями зору. Виникає
незручна ситуація, коли у присутності незрячого розмова про нього
триває так, начебто його немає поруч або він глухий. Іноді ці ж люди,
розмовляючи з тим, хто не бачить, намагаються якомога голосніше
кричати. Це можна пояснити тим, що в осіб з інвалідністю по зору
відсутні невербальні засоби зв’язку (зорові контакти), тому зрячі
не знають, як встановити зв’язок із такою людиною.
А встановити такий зв’язок можна, звернувшись до особи
з інвалідністю по зору. При цьому треба взяти незрячого за руку,
за плече або хоча б підійти до нього ближче. Багато з людей
у розмові із незрячими не зважується вживати слова: «бачити»,
«дивитися», «сліпий», «сліпота». Треба знати, що більшість осіб
з інвалідністю по зору із гумором говорить про свою проблему
або про пригоди, пов’язані з нею, а дієслово «бачити» використовують, щоб висловити свій особливий спосіб сприйняття: «бачив
товариша», «дивився п’єсу» тощо. Отже, запитайте незрячого,
наприклад: «Хочете подивитися цю річ?» і дайте йому в руки
предмет, який його цікавить.
Вільно використовуйте слова «особа з інвалідністю по зору»
та «сліпота», коли це потрібно в розмові. Але врахуйте, що дуже
негарно і нетактовно говорити: «Ви сліпий? Зовсім? Тобто нічого
не бачите? Який жах! Не бачите від народження? Тоді, виходить,
від травми?» Не забувайте, що незрячі чудово чують, і не говоріть,
навіть тихо, в їхній присутності таких фраз: «Немає більшого горя,
ніж сліпота! Я б краще погодився вмерти…». Незрячі зовсім не так
ставляться до сліпоти, їх ображають такі нетактовні зауваження.
Навпаки, вони прагнуть, щоб інші люди не помічали їхнього
фізичного недоліку, не акцентували на ньому. Особливо у дружньому колі чи у транспорті. Незрячі хочуть, щоб до них ставилися
так, як до здорових людей. Тому й слово «бачити» вони вживають
у загальноприйнятому значенні, а слово: «мацати» часто навіть
може образити їх. Такі вислови багатьом незрячим здаються
вульгарними.
У присутності осіб із порушеннями зору уникайте переговорів
жестами чи обмінів поглядами з іншими людьми. Незрячі часто
помічають це, така поведінка також може їх образити. Ніколи не
вітайтеся з незрячим кивком голови чи помахом руки. Вітатися
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з ним треба тільки словами, називаючи особу. Якщо ви заходите у приміщення, де є незрячі, неодмінно поінформуйте про свою
появу тих, хто там присутній.
Коли особа з інвалідністю по зору проходить повз вас, попереджайте її про свою присутність. Якщо ви з кимось розмовляли, то при наближенні незрячого не замовкайте, тому що коли ви
стоятимете мовчки, незрячий може зіткнутися з вами або подумати, що в розмові йшлося про нього. Не треба уважно дивитися
на незрячого (йдеться про людину із залишковим зором), адже під
поглядом деякі з них ніяковіють, що на них звертають увагу як на
сліпого. Якщо ви стоїте перед незрячим, і він може з вами зіткнутися, то краще дайте йому дорогу, якщо це можливо, а не намагайтеся допомогти оминути вас. Так буде набагато краще.
Допомога незрячому в ресторані, піцерії, кафе
Допоможіть незрячому пройти в гардероб, вчасно попереджаючи про всі перешкоди на його шляху (стійка для телефону, що
виступає, скульптура, сходи тощо).
У гардеробі допоможіть незрячому роздягнутися і, якщо не видають номерки, чітко поясніть й покажіть, де ви залишаєте його одяг.
У разі потреби проведіть незрячого до санвузла й детально
опишіть його.
Запропонуйте незрячому столик і проведіть його туди. Саджаючи людину, покладіть її руку на спинку стільця. Здебільшого люди
з порушеннями зору сідають самі. Перш ніж запропонувати незрячому сісти, перевірте місце: воно може бути брудним. Повідомте незрячого про те, що є на столі – серветки, фрукти, сільнички,
столові прибори, і де саме вони розташовані.
Прочитайте незрячому меню й не забудьте вказати ціни.
Коли принесуть замовлення, неодмінно попередьте про це
незрячого й повідомте, з якого боку подаватимуть їжу.
Розповідайте незрячому про те, як лежить їжа на його тарілці.
Для того можна запропонувати незрячому уявити його тарілку
у вигляді циферблата. Називайте страви на тарілці за напрямком
годинникової стрілки (12-картопля, 3-котлета й так далі). Уникайте
нечітких визначень та інструкцій, які зазвичай супроводжуються
жестами, а також виразів типу «сільничка десь там на столі», «це
поблизу вас». Намагайтеся бути точним: «склянка в центрі столу»,
«стілець праворуч від вас».
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Якщо ви бачите, що особа з інвалідністю по зору забруднила
одяг під час їжі, тактовно скажіть їй про це й допоможіть видалити забруднення. Для першого відвідування постарайтеся вибрати такий час, коли людей у кафе, ресторані, їдальні чи піцерії буде
небагато, щоб можна було спокійно показати незрячому внутрішнє
розміщення і дати можливість самому доторкнутися й з усім ознайомитися. Розповідайте незрячому про меню, поясніть, де брати
страви або як їх замовляти. Тобто покажіть незрячому весь порядок дій поведінки від моменту входу й до закінчення їди.
У їдальні незрячому особливо може знадобитися допомога
інших людей, тому що навряд чи він захоче й зможе самостійно
принести собі тацю, заставлену тарілками.
Допомога незрячій людині у крамниці самообслуговування
Незрячому набагато складніше орієнтуватися у крамниці такого типу, ніж у крамниці, де є продавець. Тому допомога зрячого
йому вкрай необхідна. Запропонуйте свою допомогу. Під час ходи
не треба розпитувати особи з інвалідністю по зору про його життя
й проблеми, адже у вас інша мета. Але якщо турист сам відкритий
до спілкування – говоріть із ним.
Запитайте незрячого, які продукти (товари) він хотів би придбати. Розкажіть, де ви зараз і що навколо вас. Розповідайте про планування крамниці й розташування у ній торгових відділів. Це може
допомогти йому наступного разу. Після того як ви подали інформацію про необхідні товари, повідомте про напрям, у якому ви будете
йти. Особа з порушеннями зору повинна перебувати з протилежного боку від прилавків, щоб під час ходу ненавмисне не зачепити і не скинути з них якісь речі. Будьте тактовними й не створюйте
людині зайвого приводу для ніяковіння.
Вчасно попереджайте незрячого про всі перешкоди на дорозі!
Вибирайте проходи, де ви можете вільно пройти вдвох.
Ідіть середнім темпом. Не тягніть незрячого за собою, але й
не йдіть за ним. Ні в якому разі не покидайте незрячого, тим паче
без попередження. Коментуйте словами кожну свою дію. Нічого
не робіть без попередження.
Коли йдете уздовж прилавків, розповідайте незрячому про
товари, які ви бачите, та про їхню ціну. Якщо незрячого зацікавив
якийсь товар, зупиніться й опишіть його детальніше (ціна, вага,
склад, виробник). У разі потреби дайте товар особі з порушеннями
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зору в руки, щоб вона могла його обстежити. Опишіть незрячому
місце (прилавок), з якого ви взяли цей товар, і назвіть орієнтири,
за якими він зможе знайти його наступного разу.
Після того як ви знайшли все потрібне, допоможіть незрячому
заплатити, називаючи купюри, які він дістає. Складіть усі придбані
товари в пакет і вкладіть його в руку незрячого туриста.
Допомога у крамниці незрячому із собакою-поводирем
Не забувайте: собаки-поводирі за законом мають право доступу у крамниці, аптеки й громадський транспорт. Не пропонуйте їжу
собаці-поводиреві!
Законом заборонено не впускати собак-поводирів у крамниці, універмаги, автобуси або інші види громадського транспорту,
а також пасажирські салони літаків, у поїзди, теплоходи, міжміські автобуси. Собаки-поводирі – це тварини, які працюють. Вони
навчені дотримуватися тиші й чистоти. Власник отримав усі потрібні інструкції про те, як дбати про собаку й виводитиме її регулярно
на вулицю. Розмовляйте із власником собаки, а не із собакою. Це
може звучати грубо, але незряча людина покладається на свого
собаку, як на поводиря. Концентрація уваги собаки знижується,
якщо ви з нею говорите. Не відволікайте собаку, пропонуючи їй
іграшку, гладячи або посвистуючи. Будь ласка, не хапайте людину або повід її собаки. Спочатку запитайте, чи потрібна їм ваша
допомога і яка саме.
Пещення собак-поводирів
Коли собака-поводир закінчує роботу, повід знімають, й вона
знову стає свійською твариною, яка любить повалятися на спині,
хоче, щоб її попестили, як і будь-який інший пес. Та тільки не тоді,
коли на ній повід. Коли собака і її господар чекають обіч дороги,
щоб її перейти, ваше щире прогладжування собаки може зіпсувати два роки тренувань.
Не свистіть, коли собаки працюють! Коли хто-небудь кличе
нас на ім’я, ми інстинктивно повертаємо голову. Собаки роблять
те саме, коли чують свист. Якщо собака-поводир «відволікається»,
нещасний випадок стає імовірнішим. Власники собак-поводирів
постійно «читають» сигнали від їхніх партнерів за допомогою твердої дуги-шлейки. Несподіваний поворот голови собаки може дати
хибний сигнал власникові, що вони от-от повернуть.
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Лабрадори – чудові собаки-поводирі. Вони розумні, відповідальні й дуже люблять людей. Вони також обожнюють їжу і їдять
фактично все, що їм пропонують. Тому не пропонуйте їжу собаціповодиреві. Інші собаки також відвертають увагу собак-поводирів.
Пам’ятайте, що собаки-поводирі, які працюють, – це особливі собаки. Не тому, що вони розумніші або важливіші, а тому, що в них
є праця, яку вони повинні виконувати, тоді як більшість свійських
тварин перебуває на постійних тривалих канікулах.
У громадських місцях
Надання допомоги незрячим в аеропортах
У сучасних аеропортах установлені саморозсувні вхідні двері,
які реагують на наближення людини. Скажіть про це незрячому.
Не забувайте розповідати йому про те, що його оточує, й коментувати всі свої дії.
Супровід в аеропортах стандартний. Можливо, знадобиться
ваша допомога під час проходження пункту перевірки й реєстрації квитків. Будьте готові надати її. Щоб дістатись до трапу літака,
як правило, вам необхідно скористатися спеціальним автобусом. Не забувайте при тому основні правила допомоги незрячим у транспорті: допомога при посадці, допомога при пошуку
місця й при виході.
При підйомі по трапу можуть виникнути труднощі з пошуком
першого щабля. Також при вході в салон літака можуть виникнути труднощі, пов’язані з тим, що кінець трапа може не відповідати
краю дверного прорізу (бути трохи нижче або вище). Тому будьте
уважні й вчасно про це попереджайте незрячого.
У салоні проведіть незрячого на його місце й повідомте про
те, де його речі.
У салоні літака
Коли стюард роздає прохолодні напої, попередьте незрячогого про те, що йому хочуть дати склянку й вкажіть, в яку саме руку
її дають, або з якого боку. Бажано давати склянку в руки. У разі
аварійної ситуації вам необхідно особисто видати незрячому рятувальний комплект, показати та пояснити, як ним користуватися.
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Надання допомоги незрячому в кінотеатрі
Бажано, щоб ви були знайомі зі змістом кінофільму, який будете
переглядати. У такому разі вам буде легше дати потрібний коментар. Прийшовши в кінотеатр (бажано заздалегідь!), дайте незрячому можливість ознайомитися із приміщенням. Покажіть йому
касу, допоможіть придбати квиток і проведіть у зал. Якщо буде
можливість, ознайомте незрячого із залою для глядачів: вкажіть, де
екран, як стоять крісла, укажіть його ряд і місце. Проведіть незрячого в інші допоміжні приміщення (фоє, буфет, туалет, гардероб)
і докладно їх опишіть.
Під час перегляду фільму незрячому потрібен ваш коментар
того, що відбувається на екрані. Розповідайте йому те, що він не
бачить, і насамперед тоді, коли не чути ніяких звуків або вони незрозумілі за змістом, а дія у цей момент відбувається. Під час кінофільму коротко опишіть героїв кінострічки (як виглядають, у що
вдягнені), повідомляйте незрячому тільки ту інформацію, яку він не
може одержати з контексту розмов (де відбувається дія, час, місце,
пора року). Ваші коментарі мають бути короткі, точні, без зайвої
інформації. Намагайтеся говорити так, щоб особа з інвалідністю
по зору вас чула, але при тому не заважайте їй стежити за тим, що
відбувається, тобто намагайтеся говорити під час пауз. Передавайте тільки сюжетну лінію, утримайтеся від власного тлумачення того, що відбувається.
У театрі
Театральна дія більш ніж кіно досяжна сприйняттю сліпого.
Відвідування театру треба починати з розповіді про нього, про акторів, саму виставу. Збираючись у театр, зверніть увагу незрячого на
те, як варто вдягатися. У самому театрі дайте можливість ознайомитися незрячому з будівлею, підійдіть до сцени, зайдіть у ложу,
на балкон. Ознайомлюватися з приміщеннями театру найкраще до
прибуття основної маси глядачів. Як і під час перегляду кінофільму, особа з інвалідністю по зору не може в певні моменти обійтися без коментарів. Намагайтеся говорити тихо, щоб не заважати
сусідам, і водночас так, щоб особа з інвалідністю по зору вас чула.
Якщо вона щось хоче запитати, нехай це скаже теж тихо.
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У музеї
У музеях незрячим дозволено під контролем доглядача обережно торкати експонати, які не лежать під склом. Деякі працівники
музеїв не знають, що є спеціальна постанова, яка дозволяє це робити, тому вам можуть зробити зауваження. У такому разі спокійно
й тактовно поясніть, що людина, яка прийшла з вами, не бачить,
і що ви будете дуже обережні й уважні при огляді. Зазвичай музеї
несхожі між собою, тому знайомство з тим або іншим музеєм має
починатися з орієнтування у приміщеннях музею.
2.2.2. Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний
супровід людей з порушеннями слуху
Звук є одним із регуляторів поведінки і діяльності людини.
Регуляція поведінки, пов’язана з орієнтуванням людини в просторі, характеризується і виділенням зорово сприйнятих предметів,
і локалізацією їх на основі просторового слуху.
Дійсність, яка нас оточує, відображається завдяки звукам, що
надходять від неї, набагато повніше, ніж при сприйнятті за допомогою лише тільки зору. Відсутність або зниження діяльності органів слуху, як результат вродженої або набутої у ранньому дитинстві
глухоти позбавляє людину одного з найважливіших джерел інформації, ВИДОЗМІНЮЄ ЇЇ ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ!
В Україні людей з порушеннями слуху – понад два з половиною
мільйони! За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже
один відсоток населення земної кулі повністю або значною мірою
позбавлені слуху. А це означає, що довколишній світ вони змушені сприймати інакше, ніж більшість населення. Глухота позбавила
цих людей можливості нормально спілкуватися з іншими людьми,
ділитися переживаннями і радістю, просто обмінюватися думками.
Наші далекі предки появу на світ глухонімої дитини вважали
покаранням найвищих сил. Царський уряд Росії, а в її складі перебувала й більша частина України, спеціальним законом ставив
людей з порушеннями слуху в один ряд із божевільними. Глухонімим навіть не дозволяли бути свідками в суді. Повнолітніми їх
визнавали не у 18 років, а набагато пізніше. Люди з глухотою були
покинуті самі на себе, що, безперечно, гальмувало їхнє світосприйняття. Тогочасне суспільство відкидало їх, ставило в один статус
з недієздатними та неповноцінними особами. А серед людей, що
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не чують, у всі часи було чимало талановитих і здібних осіб, які
прагнули реалізувати себе. Проте тільки деяким із них вдавалося
вирватися із замкнутого кола тиші і створити свій світ, на який звертало увагу все людство. Художнику Гої, композиторові Бетховену,
вченому Ціолковському вдалося навіть здобути світове визнання.
Лише в ХІХ столітті для глухих з’явилося «світло в кінці тунелю» – було створено абетку, завдяки якій за допомогою жестів
удалося розширити спілкування глухих людей. Такий винахід одразу дав змогу тим, хто не чує, встановлювати контакти з великим
світом, тим світом, який ніколи не потерпав від засилля тиші. Багато осіб з інвалідністю засвоїло цю абетку, що допомогло глухим
скоріше адаптуватися у навколишніх умовах. У Європі та Америці людей зпорушеннями слуху перестали сприймати за окремий
контингент, вони повноцінно вливалися у суспільство і робили свій
внесок у його розвиток.
Дуже потрібною роботою для пізнання глухими людьми навколишнього світу є проведення екскурсій. Під час екскурсії активно працює зоровий аналізатор, поповнюється запас слів, понять,
фактів тощо.
Екскурсоводи повинні знати, що люди з порушеннями слуху
спілкуються між собою мовою жестів, звертаючи увагу один на
одного, на рухи рук і при цьому можуть не помічати того, що діється довкола. Це дуже небезпечно під час пересування по місту, переходу доріг, трамвайних колій. Отже, напередодні кожної екскурсії
обов’язковим є проведення інструктажу з правил поведінки на
вулицях під час пішохідних чи автобусних екскурсій.
Група людей із порушеннями слуху під час екскурсії не повинна налічувати більше ніж 15–17 осіб. Якщо група більша, екскурсовод не має змоги донести матеріал до слухачів.
Людині із порушеннями слуху дуже важко впродовж 2–3 годин
сприймати серйозну інформацію, пов’язану з історичними датами,
подіями, спеціальними термінами. Через 10–15 хвилин від початку екскурсії особи з такими порушеннями починають перепитувати один одного те, що вони не зрозуміли, до них долучаються
інші, й увагу втрачено, добре спланована розповідь переривається. Тому розповідь екскурсовода повинна складатися з коротких
речень, в яких лаконічно і доступно висловлено зміст події, історичний період, певні факти.
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Готуючись проводити екскурсії для людей з порушеннями слуху,
треба виготовити картки з цупкого паперу, на яких виписати ключові слова, історичні назви, прізвища героїв розповіді. Завдяки цьому
менше розпорошуватиметься увага, візуально легше запам’ятати
слово, дату. Також дуже помічні ілюстрації, схеми, карти.
Велика кількість матеріалу дає негативний результат. Але,
можливо, в групі будуть кілька осіб, яким необхідно буде детальніше розповісти про те, що їх зацікавило.
Ось перелік деяких опорних слів, які необхідно перед екскурсією підготувати на картках: «Вежа», «Арсенал», «Ренесанс», «Готика»,
«Міфологія», «Каплиця», «Алегорія», «Архітектор», «Фасад», «Ліра»,
«Карниз», «Муза», «Вестибюль», «Портал», «Алегорія».
Працювати з людьми із порушеннями слуху складно. Потрібно
досконало володіти дактилем та українською мовою жестів. Екскурсовод, який не володіє ними, повинен мати у супроводі групи сурдоперекладача. Якщо у групі люди, які чують слабо, можна проводити
екскурсію без сурдоперекладача, але повільнішим темпом, підсилюючи гучність голосу. Якщо для екскурсії не підготовлені картки з основними словами, люди при повторенні незнайомих слів
починають відволікатись, губиться увага та інтерес до сприйняття інформації.
Найчастіше єдине, що треба зробити – це переконатися, що
на туристичному маршруті передбачені необхідні візуальні позначення, інструкції, які компенсували б необхідність усних повідомлень і відповідей.
Якщо потрібен переклад, запитайте учасників, яку систему
жестів чи знаків вони використовують для спілкування. Перекладачі знають різні методи спілкування і можуть допомогти вам
визначити відповідний.
Людей із порушеннями слуху, коли вони говорять, іноді важко
зрозуміти, оскільки є помилки у вимові та незвична інтонація. Однак
практикуючись слухач згодом усе розуміє.
Екскурсовод повинен завжди бути повернутим до групи обличчям. Це дає змогу читати по губах.
Додаткова корисна інформація
Хочете допомогти – спитайте згоди. Якщо вам здається, що
особам з порушеннями слуху потрібна допомога – запропонуйте
свою поміч, але не робіть того, доки не отримаєте згоди. Перед тим
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як почати розмову з особою, яка погано чує, переконайтеся, що вас
слухають. Ви можете привернути увагу дотиком до руки чи жестом.
Говоріть розбірливо та чітко, у нормальному темпі й тоні. Не
підвищуйте власний тон і темп мови, якщо вас не просили. Не посилюйте рух ваших губ. Намагайтеся не їсти, не жувати і не курити
під час розмови, це робить вашу вимову тяжкою для зрозуміння.
Переконайтеся, чи вас зрозуміли перед тим, як почати говорити
про щось інше. Повторюйте стільки разів, скільки потрібно, можливо, треба перефразувати речення, оскільки ви могли використати
слово, яке важко зрозуміти.
Будьте виразними. Використовуйте міміку, жестикуляцію і мову
тіла, щоб підкреслити ваші висловлювання. Ледь зрозумілі зміни
в тоні чи звукові, що їх використовують для передання почуттів чи
нюансів значення, можуть бути незрозумілі для тих людей, які не
чують. Що більше візуальних жестів ви використовуєте, то легше
іншій особі вас зрозуміти.
Запобігайте відволіканню. Коли інструктуєте чи щось пояснюєте, зведіть фоновий гамір до мінімуму, щоб група не відволікалася. Якщо дуже гамірно – підіть туди, де тихо, чи інструктуйте групу
перед входом у шумне приміщення.
Ваше розташування. Коли ви говорите, поверніться обличчям
до людей з порушеннями слуху. Вони не зможуть почути вас, якщо
ви від них відвернетеся. Переконайтеся, що ваші обличчя і верхню
частину тіла добре видно. Підійдіть достатньо близько, щоб вас
було добре видно, а ваше обличчя було освітлене. Також уникайте
тіні на обличчі, наприклад, від капелюха чи сонячних окулярів. Не
стійте на тлі вікна чи спиною до яскравого світла.
Не вимикайте освітлення. Пам’ятайте, що за великої кількості
співрозмовників, здійснення діяльності з прослуховуванням аудіозаписів, вимикання світла чи із заплющеними очима автоматично обмежує участь людей із порушеннями слуху. Намагайтеся не
створювати таких умов.
Звертайтеся до співрозмовника. Зважайте на те, що ви розмовляєте безпосередньо з особою, яка має порушення слуху, а не з перекладачем. Звертайтеся до особи, з якою спілкуєтесь. Далі наведено
кілька порад для спілкування через перекладача мови жестів.
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Якщо вперше не вдалося…
Якщо вам важко зрозуміти, що людина каже чи вона не розуміє вас – спробуйте повторити сказане ще раз. Якщо це не допомагає, спробуйте використати олівець і папір. Чітке порозуміння
є важливішим, ніж методи його досягнення. Візуальна допомога –
діаграми, письмові інструкції, картинки чи медіа, на додаток до
усних інструкцій – важлива для осіб з порушеннями слуху і сприяє кращому розумінню екскурсійного матеріалу.
У разі потреби – підлаштуйтесь! Якщо спілкування є суттєвим
компонентом вашої діяльності, потрібні деякі пристосування і зміни,
щоб зробити діяльність доступною для осіб із порушеннями слуху.
Застосовуйте візуальні сигнали в інструкціях чи командах. Деякі
пристосування передбачають використання прапорців чи ліхтарівсигналів початку чи закінчення, або подавайте сигнали руками.
Пристрої для туристичного супроводу
Труднощі у спілкуванні можна зменшити, використовуючи слухові апарати чи інші допоміжні пристрої, а також практикуючи візуальні демонстрації з використанням простих слів і речень. Екскурсія
може зайняти більше часу, проте, як тільки особа з порушеннями
слуху отримає відповідний навик, її участь буде типовою. Читання
по губах може допомогти особам із вадами слуху краще зрозуміти
частину сказаного. Фахівці туристичного супроводу можуть ознайомитися з підказками, що наведені далі, щоб поліпшити спілкування.
Як працювати з перекладачем мови знаків
1. Під час спілкування з особою з порушенням слуху мовлення і погляд повинні завжди бути спрямованими на того, хто не чує,
а не на перекладача.
2. Завжди прямо звертайтеся до особи. Не вживайте виразів
типу: «Скажи йому…» чи «Запитай її…». Це усуває особу з порушенням слуху і збиває з пантелику перекладача.
3. Дозвольте перекладачеві сидіти чи стояти біля особи, яка
чує. Переконайтеся, що особа з порушенням слуху здатна чітко
бачити обох: перекладача і співрозмовника.
4. Не керуйте перекладачем, щоб він перекладав окремі частини
сказаного. Перекладач керується професійним кодексом етики і тому
ПОВИНЕН перекладати все, що говорять чи показують жестами. Він
також має дотримуватися конфіденційності і залишатися об’єктивним.
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5. Передавайте всі матеріали і папери безпосередньо особі
з порушенням слуху, а не перекладачеві. Це вказує на те, що вони
призначені саме, їй і свідчить, що особа, яка чує, вважає нормальним мати справу безпосередньо з особою, котра позбавлена слуху.
6. Пам’ятайте, що перекладач є каналом зв’язку, тобто він
відповідальний за рівноцінні послуги для обох співрозмовників.
7. Говоріть нормальним темпом. Довірте перекладачеві давати вам знати, коли треба говорити повільніше чи зробити паузу.
Коли ви даєте інструкції чи візуальні роздаткові матеріали, переконайтеся, що виділяєте достатньо часу для того, аби їх проглянули до чи після пояснення. Пам’ятайте, що особа з вадою слуху не
може одночасно переглядати надруковані матеріали і дивитися
на перекладача.
Переконайтеся, що той, хто не чує, дивиться на вас, коли ви
говорите.
Говоріть нормально (не кричіть!).
Рухайте губами чітко, щоб було зрозуміло для тих, хто читає
по губах.
Будьте готові за потреби повторити чи написати ваші слова.
Люди, які не чують, часто застосовують мову жестів так, як
і звичайну мову. Необов’язково учасникам, які чують, знати цю мову,
хоча деякі залюбки вивчають основи від їхніх глухих колег. Так легше
підтримувати жваве спілкування, це сприяє гарним взаєминам.
Деколи люди можуть непокоїтися, чи не образять вони когось,
маючи справу з особами з порушеннями слуху, бо спілкування на
початку може бути складним. Це іноді стримує людей від принагідних розмов, хоча цей період минає. Досвід показує, що особу
з порушенням слуху, зазвичай, приймають. Спілкування стає легшим,
коли інші учасники звикають до неї і керуються правилами візуального зв’язку.
Завжди слід мати на увазі необхідність доброї акустики й освітлення. Багато користувачів слухових апаратів можуть мати значну
користь від встановлення допоміжних слухових систем.
Щоб зробити добро людині, яка не чує, треба намагатися зрозуміти її, відчути її проблеми, перейнятися її болем. І тоді кожна праця,
спрямована на допомогу глухому, принесе гарні результати.
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2.2.3. Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний
супровід осіб з інвалідністю на кріслах колісних
Під час діяльності з особами з інвалідністю гід-перекладач або
екскурсовод можуть постати перед низкою проблем, які будуть пов’язані з поняттям «усування перешкод». Тому на початку діяльності
з особами з інвалідністю з’ясуйте, чи замовлений транспорт пристосований для перевезення таких туристів та їх пристосувань (крісел
колісних, милиць тощо). Також треба з’ясувати всі моменти, передбачені програмою екскурсії, щоб не виявилось, що обід замовлено
в підвальному ресторані без ліфта чи пандуса, або заплановано екскурсію до необлаштованої печери, а всі екскурсанти у кріслах колісних.
Треба освоїтися з кріслом колісним. Якщо виникає потреба
допомогти людині з обмеженими можливостями на кріслі колісному, не треба цього боятись, тому що хвилювання передається особі
з інвалідністю. Навпаки, треба попросити в нього допомоги в управлінні кріслом колісним, адже він напевно знає це краще за вас.
Гід або екскурсовод повинен розуміти, що особа на кріслі колісному – така ж людина, як і інші. Відповідно, ставлення і подання
інформації не повинні відрізнятись від манери поводження з іншими людьми.
Практика елементарного перевезення
Коли ви вперше допомагаєте людині на колісному кріслі, не
треба виявляти надмірне хвилювання, адже ваші страхи передадуться вашому супроводжуваному. Краще поводитися природно
і вести невимушену бесіду, що сприятиме порозумінню між вами.
Водночас не слід брати на себе всю ініціативу, адже ваша необізнаність у такій ситуації може призвести до неприємних наслідків.
Не треба боятися спитати у супроводжуваного, як правильно
і краще це можна зробити.
Запам’ятайте, існує два способи перевезення: на повній основі
крісла колісного (тобто на чотирьох колесах) та на балансі (на задніх
двох колесах, нахиливши крісло колісне на себе).
Як можна долати перешкоди:
Униз. Якщо це сходи, бордюр чи схил, найкраще це зробити,
піднявши візок на баланс, спустити його передом до перешкоди,
або обернувши його задом до перешкоди. У будь-якому випадку
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опускати потрібно повільно, не виконуючи зайвих поштовхів, які
можуть призвести до надмірного навантаження.
Вгору. Якщо це сходи, або бордюр найкраще це зробити, повернувши візок передом до перешкоди і, так би мовити, піднявши його, заїхати
на перешкоду, або, повернувши візок задом до перешкоди, поставивши його на баланс, потягти на себе. Піднімати треба теж повільно.
Щоб уникнути зайвого навантаження на спину супроводжуваного під час подолання сходів, рекомендовано перенести візок
разом із супроводжуваним.
Коли ви рухаєтесь із кріслом колісним біля краю, супровіднику необхідно стати з краю прірви, підтримуючи візок, щоб уникнути перекидання.
Завжди перш ніж подолати будь-яку перешкоду, запитуйте
у туриста, яким чином це краще зробити для нього.
Ці рекомендації полегшать гідам-перекладачам, провідникам
чи екскурсоводам співпрацю з особами з інвалідністю, а людям
з інвалідністю дадуть можливість долучитися до повноцінного
гідного життя.

2.3. Опис видів інвалідності та особливості організації
рекреаційно-туристичних послуг
Визначення інвалідності з’явилося у зв’язку з розвитком суспільства й усвідомленням функціональних обмежень, які постали перед
багатьма громадянами. Такі речі, як важливість залучення людей
з інвалідністю у суспільне життя і зміна ставлення до них здорових
людей, змусили сконцентруватися на якості життя і стати другим
ключовим пунктом для нового визначення.
Принципи якості життя особи з інвалідністю – поряд з вами.
Якість життя осіб з інвалідністю складається з тих самих факторів і взаємин, які важливі для усіх людей.
Якість життя поліпшується, коли головні потреби людини задоволені, коли особа з інвалідністю має такі самі можливості, як і всі
решта, у досягненні результатів у повсякденному житті, праці,
у трудовому чи шкільному колективах.
Якість життя – багатофункціональний аспект, який, врештірешт, підтверджується широким колом людей, котрі представляють різні сторони життя споживачів та їхніх родин.
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Якість життя підвищується, якщо люди беруть участь у рішеннях, що впливають на їхнє життя.
Якість життя поліпшується при залученні й цілковитій інтеграції осіб з інвалідністю людей у місцеві спільноти.
Якість життя є основним поняттям, яке використовують для
заходів, що охоплюють основні принципи, пов’язані з якістю життя,
забезпеченням послугами споживачів, урахуванням почуттів людей,
їхнє задоволення і благополуччя.
Шляхи поліпшення самовизначення:
1. Навчитися ухвалювати рішення, що охоплюють визначення
цілей, вибір можливостей, визначення ресурсів і підтримку в розв’язанні проблем.
2. Визначити необхідну міру підтримки і забезпечити особу
потрібною їй підтримкою.
3. Навчитися вірити в можливості людини досягнути успіху
так само, як і в можливості зазнати невдачі.
4. Дати кожній особі можливість ризикувати.
5. Створити спеціальні позитивні умови для встановлення
самосвідомості, упевненості в собі й самооцінки.
6. Дозволити кожній особі вирішувати самостійно і брати на
себе відповідальність за свої вчинки.

2.4. Дискримінація, бар’єри і доступність
Протягом багатьох років мільйони осіб з інвалідністю людей
у всьому світі зазнають фізичної і духовної дискримінації. Ця дискримінація спричинена різними факторами.
1. Суспільство намагається ізолюватися або відмежуватися
від осіб з інвалідністю.
2. Особи з інвалідністю зазнають як умисної, так і неумисної
дискримінації.
3. Дискримінація розповсюджена, існує на всіх рівнях суспільства.
4. Дискримінація проявляється у важливих сферах життя,
охоплюючи працевлаштування, господарювання, доступ до державних установ, транспорту, комунікацій та рекреації.
5. Часто нема задовільної юридичної допомоги особам з інвалідністю, які зазнали дискримінації.
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6. Особи з інвалідністю, як правило, займають низькі соціальні позиції.
7. Особи з інвалідністю як соціальна група не в силі самостійно позбутися цієї соціальної несправедливості.
Дискримінації нелегко позбутися, оскільки вона з’явилася багато століть тому і для довгоочікуваних змін потрібен час. Ізоляція та
відмежування стали нормою для людей з порушеннями і без них.
Ізоляція притаманна багатьом особам з інвалідністю, які тривалий
час жили у, так би мовити, недоброзичливому оточенні, що супроводжувалося соціальною дискримінацією. Деякі особи з інвалідністю відчували умисну чи невмисну дискримінацію так довго, що
самостійно обрали шлях ізоляції і відмежування. Деякі змушені
сидіти вдома і не займатися своїми улюбленими справами власне через дискримінацію у суспільстві.
Забезпечення доступності означає, що людина або відповідає
всім вимогам для того, щоб її залучили у певну діяльність, або має
усі потрібні умови щодо свого комфортного перебування. Інакше
кажучи, коли зроблено все для пристосування, особи з інвалідністю стають такими самими учасниками тієї чи іншої діяльності.
Такі вимоги залучення людей у певний вид діяльності мають стосуватися усіх і не повинні виключати окремих учасників, особливо
осіб з інвалідністю людей.
П’ять принципів комфортності
1. Адаптація способів діяльності, правил і процедур. Це може
охоплювати зміну правил використання території і обладнання
(наприклад, надання незрячому, для якого тварина є поводирем,
винятку з правил, які забороняють тваринам перебувати в рекреаційному центрі), зміну реєстраційних правил (скажімо, дозволити особі з інвалідністю пройти реєстрацію першому, позачергово).
2. Усунення бар’єрів пересування. Це може передбачати забезпечення транспортування від дверей до дверей для осіб з інвалідністю,
які не можуть самостійно прибути на екскурсію або в місця відпочинку.
3. Забезпечення допоміжними засобами та службами. Це
може, наприклад, передбачати (але не обмежується!) забезпечення сурдоперекладом, звуковими допоміжними системами, текстовими телефонами для людей з порушеннями слуху, спеціальними
брошурами з випуклим шрифтом Брайля, кваліфікованими читачами для людей з порушеннями зору та незрячих.
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4. Усунення архітектурних бар’єрів. Це може бути створення
доріжки між туристичними об’єктами та зоною відпочинку, облаштування схилу біля вхідних дверей.
5. Усунення структурних комунікаційних бар’єрів. Воно може
передбачати встановлення візуальної сигналізації у готелі чи рекреаційному центрі, що дасть змогу особам з інвалідністю самостійно,
у разі відсутності інших людей, отримати, скажімо, повідомлення
про пожежу.
Складність спілкування
Розвиток приятелювання може викликати в особи з інвалідністю труднощі, якщо їй нелегко порозумітися.
Незнайомі батьки
Зазвичай батьки слугують посередниками у приятелюванні
своєї дитини з інвалідністю та її однолітками. Адже можуть виникати труднощі, якщо батьки дітей незнайомі між собою.
Труднощі з транспортуванням
Враховуючи всі особливості життя особи з інвалідністю, брак
транспорту може негативно вплинути на розвиток її приятелювання і розваг. Загалом, якщо людина покладається на інших
при транспортуванні, її здатність гарно й корисно проводити час
з друзями є обмежена. Це може створювати проблеми з підлітками, які не хочуть покладатися на батьків при транспортуванні, але
й не можуть пересуватися самостійно.
Потреба інформації про особу з інвалідністю
Здорові люди, переважно, потребують додаткової інформації про те, як правильно допомогти особам з інвалідністю у їхньому пересуванні.
Брак спільних інтересів
Найчастіше ми спілкуємося з людьми, які поділяють наші інтереси. Проблематичним відгуком може бути наявність спільних інтересів між усіма людьми.
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Відсутність телефона або відсутність навиків користування ним
Телефон завжди був головним засобом спілкування на відстані між друзями. Якщо особа з інвалідністю не має телефона або
навичок користування ним, то це може створити певні проблеми.
Шляхи заохочення до приятелювання для фахівців туристичного супроводу
1. Запрошувати всіх учасників екскурсії до заходів, передбачених туристичною програмою.
2. Забезпечити архітектурну доступність.
3. Забезпечити програмну доступність.
4. Навчити колег задовольняти індивідуальні потреби осіб
з інвалідністю.
5. Зміцнювати дружні взаємини між особами з інвалідністю
і людьми без фізичних вад.

2.5. Види інвалідності
2.5.1. Люди з розумовою відсталістю
Стан розумової відсталості тривалий час вважали невиліковною
вадою, яка не давала потенційної можливості індивіду для зростання і розвитку. Однак тепер розумово відсталі вважаються людьми
з надзвичайним потенціалом. Розумова відсталість уже є не безнадійною, а такою, яку можна поліпшити за умови правильного підходу до неї. Раніше діагноз розумової відсталості визначали завдяки
результатам звичайного тесту на ІQ (коефіцієнт розумового розвитку). Сьогодні ж розумову відсталість визначають через тестування
та поведінку. Від цього тепер залежать дослідження та інноваційні
програми, що продемонстрували значні поліпшення осіб з інвалідністю із розумовою відсталістю в усіх сферах життя, враховуючи
навчання, працевлаштування, інтегроване проживання та рекреацію.
Виділяють 4 рівні необхідної підтримки, від яких залежить
рівень функціонування особи з розумовою відсталістю:
1. Не потребує підтримки. Людина може обслуговувати себе
самостійно та обійтися без сторонньої допомоги, зробити все
самостійно.
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2. Мінімальна підтримка. Людина потребує незначної підтримки
в таких сферах, як організація діяльності, транспортування, домашнє
життя, фізичне здоров’я, працевлаштування та самопредставництво.
3. Значна підтримка. Людина потребує регулярної підтримки,
що охоплює інструктаж, асистування та нагляд у межах визначеної сфери пристосувальних навиків.
4. Постійна підтримка. Людина потребує постійного догляду
протягом 24-х годин, що може передбачати підтримку функціональної життєздатності організму та відповідних пристроїв.
Розумова відсталість, зазвичай, спричиняє розвиток інвалідності. Позаяк вживаними є обидва терміни, то це спричиняє труднощі працівникам парків та зон відпочинку.
Дещо, що вам варто зробити
Переймайте досвід від батьків, професіоналів та інших людей,
які мають справу з особами з розумовою відсталістю у сфері рекреації та відпочинку.
Далі пропонуємо таке:
Звертайте головну увагу на можливості
Дуже важливо виявити можливості кожного індивіда і зосередитись на них. Не недооцінюйте можливостей та інтересів людини!
Часто люди з розумовою відсталістю не відкрили свого унікального потенціалу власне через брак сподівань.
Зробіть усе зрозумілим
Поділіть вказівки на прості дії чи основні поняття, що їх особа
буде здатна засвоїти послідовно. Існує багато джерел, які забезпечать інформацією про те, як найкраще проводити аналіз елементів
рекреаційної діяльності для розумово відсталих людей. Вказівки,
ймовірно, буде потреба повторити. Продемонструйте, де можливо, що очікується, використовуйте наочні приклади і демонстраційні матеріали. Проявіть творчість у доборі методів навчання. Де
можливо, замініть цифрові показники на кольорові.
Ставтеся з повагою
Спілкуйтеся з учасниками, як із рівними собі, незважаючи на
тяжкість їхніх вад, з гідністю та повагою. Не розмовляйте з людиною зверхньо! Часто людська здатність розуміти мову є більш
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розвинена, ніж здатність висловлюватися. Труднощі розмови або
її недостатність не вказують на те, що людина не розуміє. Якщо ви
вважаєте, що людині потрібна допомога, запропонуйте її, але зачекайте, доки вашу пропозицію приймуть. Людина, можливо, захоче
виконати завдання самостійно, навіть якщо й не на такому рівні,
на якому хотіли б ви.
Визнавайте індивідуальні обмеження
Зрозумійте, що деякі розумово відсталі люди мають значні
обмеження. Не втрачайте самоконтролю і терпіння, якщо побачите, що вони не можуть виконати те, що, на вашу думку, є важливим.
Придумайте інші способи залучити людину з наявними обмеженнями в задуману програму.
Дайте право вибору
Дозвольте кожній особі вибирати самій, у якій програмі вона
братиме участь. Де можливо, там ми мусимо йти назустріч людям
у їхньому виборі, допомагати їм приймати конструктивні рішення,
коли вони самі могли б вибирати те, що їм потрібно.
Забезпечте похвалу
Похваліть за успішні досягнення. Намагайтеся підтримувати
та підбадьорювати у програшних ситуаціях. Будьте конкретними
в підказках щодо поліпшення. Не хваліть і не давайте позитивного
відгуку незаслужено. Водночас не підкуповуйте осіб з інвалідністю
за їхню увагу та участь. Розумово відстала людина може хотіти
зробити вам приємне й отримати похвалу за це. Не користуйтеся
чиїмось бажанням працювати і робити вам послуги.
Звертайтеся до експертів по підтримку
Батьки, учителі, опікуни та друзі розумово відсталої людини
можуть бути чудовим джерелом інформації про її можливості та
минулі досягнення. Деякі розумово відсталі люди приймають ліки
та користуються спеціальним обладнанням. Не переживайте за це!
Якщо ви працюєте незалежно з особою та людьми, що її підтримують, то скоро пристосуєтесь до нових змін.
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Упорядкуйте середовище
Структура діяльності важлива. Деякі розумово відсталі відчувають труднощі з концентруванням уваги на якомусь одному предметі
чи виді діяльності упродовж тривалого часу. Створіть різноманітні
завдання – активні й пасивні, прості та складні. Відведіть достатньо часу на навчання та завершення роботи, повторення важливе
в засвоєнні матеріалу. Дозвольте учасникам самостійно спробувати нові способи, запровадьте деякі не конкуруючі ігри та завдання, що дасть можливість створити цілісну групу.
Встановіть чіткі норми поведінки
Обговоріть очікувану поведінку, яка потрібна для цієї ситуації
чи діяльності. Будьте виваженими і стійкими, якщо потрібна дисципліна. Ставтеся до учасника з розумовою відсталістю так само, як
і до решти учасників групи. Люди, зацікавлені у праці з розумово
відсталими, можуть брати курси поведінкової та когнітивної психології, щоб розширити свої знання у цій сфері.
Подбайте про безпеку
Перед початком екскурсії ознайомтеся з правилами безпеки,
з усіма її учасниками. Людина з розумовою відсталістю може не
усвідомлювати, які ситуації є небезпечні.
Значення для рекреації
Багато людей з розумовою відсталістю можуть легко брати
участь у колективних рекреаційних програмах. Інші розумово відсталі можуть потребувати нагляду в повсякденних справах і підвищеної уваги в рекреаційних програмах. Нема готового складеного
списку програм для розумово відсталих людей. Вони беруть участь
у широкому розмаїтті програм. Деякі труднощі можуть виявитись,
коли розумово відстала людина хоче брати участь у регулярній
програмі – зокрема такі, як менша швидкість її виконання, розуміння вказівок, виконання не більше однієї дії одночасно, коливання рівня прогресу та опір змінам за усталеним порядком. Труднощі
можна зменшити завдяки підтримці та особливій увазі до постійного набуття навичок. Можливо, для розумово відсталої людини
буде потрібен додатковий час, щоб пристосуватися до нової ситуації і навчитися нового завдання. Для такої людини корисні будуть
компаньйон або співучасник, той, хто зможе забезпечити подолання
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початкових труднощів і, отже, спонукати до розкриття усіх можливостей людини з розумовою відсталістю. Вам треба буде ближче
познайомитися з розумово відсталою людиною, як з особистістю,
а вже потім надавати їй підтримку, допомогу, асистувати їй, якщо
треба, для її подальшої участі в рекреаційних програмах.
Здоров’я та безпека
Розумово відсталі люди успішно беруть участь у всіх видах спорту,
ігор та інших рекреаційних програмах. Більшість таких людей незалежно діє у громадах, де вони проживають і не потребує ніяких додаткових засобів, що стосуються їхньої безпеки. Інші особи мають нижчий
рівень здатності і тому потребують додаткового нагляду, що залежить водночас від типу діяльності, в якій вони вирішили брати участь,
та рівня їхніх навиків у цій конкретній діяльності. Синдром Дауна –
специфічна категорія розумової відсталості, спричинена додатковою хромосомою. У деяких людей із синдромом Дауна проявляється
атланто-аксіальна нестабільність через більш ніж нормальну рухливість двох верхніх шийних хребців. Люди в цьому стані можуть бути
наражені на серйозне ушкодження: якщо вони насильно зігнуть шию,
то хребці можуть зміститися і стиснути чи ушкодити спинний мозок.
Якщо ви керуєте туристичною групою, у якій братимуть участь
люди із синдромом Дауна, то запам’ятайте таке: людина тимчасово має бути обмежена у всіх вправах, що створюють тиск на шию.
2.5.2. Люди з фізичними вадами
Фізичні вади можуть бути дуже різні. Запам’ятайте, що люди,
які перебувають в однаковому фізичному стані, відрізнятимуться
вибором вправ та ступенем удосконалення навиків, що стосуються
тих вправ. Багато людей, які займаються рекреаційною діяльністю,
перевантажені різною технічною інформацією та медичними термінами, що стосуються цього класу інвалідності. Важливо зрозуміти,
на що практично здатна людина і який її рівень функціонування.
Дещо, що вам варто знати
Фізичні вади можуть впливати на координацію, мобільність,
рівновагу, спритність, силу, витривалість людини, або комбінацію усіх
цих здатностей разом. Існує велика кількість визначень та ступенів
тяжкості фізичної недостатності, тому нема чіткої системи її розпо64

ділу. Такі терміни, як параплегія, церебральний параліч та м’язова
дистрофія, часто вживаються як спроби класифікувати фізичну недостатність. Незважаючи на це, такі терміни не завжди корисні для
людини, яка цим займається, позаяк індивіди з однаковою назвою
порушення суттєво відрізняються за рівнем фізичних можливостей.
2.5.3. Артрит
Термін «артрит» охоплює понад 100 різних недуг, котрі спричиняють запалення суглобів, результатом яких є біль, набряки,
а в найтяжчих випадках – утрата здатності пересуватися та пошкодження тканин і кісток. Слово «артрит» складається з двох грецьких коренів: «артро», що означає «суглоб», та «ітіс», що означає
«запалення». Артрит не є інфекційний чи заразний.
Друзі, колеги та інші люди часом можуть вважати, що люди
з артритом симулюють симптоми і їхню важкість, а також, що вони,
мовляв, намагаються привернути до себе увагу й, нібито, їм бракує
ініціативи. Ускладнення можливостей, що є наслідком артриту, має
численні форми та комбінації. Ті, хто потерпає від артриту у ногах,
відчувають важкість у ходьбі на будь-які відстані, а ті, хто має біль
у кульшових суглобах, не можуть ходити сходами чи сідати в автобус. Вони часто не можуть дотягнутися до кінчиків пальців ніг і мають
труднощі, коли їм доводиться підводитись із низького сидіння, зокрема в туалеті. Для деяких дуже обтяжливим може бути виконання дій,
коли треба стояти протягом довгого часу. Але, незважаючи на це, тільки декому в таких випадках потрібен візок – тимчасово або постійно.
2.5.4. Церебральний параліч
Церебральний параліч – загальноприйнятий термін для групи
станів, що характеризуються нездатністю повністю контролювати
рухові функції. Такий стан може вражати одну або кілька кінцівок
і є результатом непроґресуючого ураження мозку під час утробного періоду або невдовзі після народження. З цим станом пов’язаний комплекс інших інвалідностей.
Існує три типи церебрального паралічу:
1. Спастичний церебральний параліч. Найпоширеніша форма
церебрального паралічу. Може бути вражена одна або більше ділянок тіла, зокрема ті, що впливають на поставу, лежання, сидіння,
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стояння та ходіння. Можуть бути ослаблені функції руки та чутливість. Свідомі рухи є, але часто вони скуті та поривчасті, замість
того, щоб бути плавними та координованими. Можуть бути розлади мови, жування і ковтання. Також буває відставання у рості та
розвитку вражених частин тіла.
2. Дискінетичний церебральний параліч. Характеризується аномаліями тонусу м’язів, що вражають ціле тіло. М’язовий тонус може
змінюватися з години на годину протягом дня. Часто м’язи людини
перебувають у скутому напруженому стані протягом активної пори
робочого дня і стають нормальними або пониженими, коли людина спить. Часто ця форма супроводжується мимовільними рухами.
3. Атактичний церебральний параліч. Характеризується порушенням рівноваги і відчуття напрямку. Свідомі рухи можливі, але
вони можуть бути незграбні та некоординовані. Очевидною є нерозвиненість дрібної моторики рук. Може з’явитися ністагм (мимовільне посмикування ока).
Церебральний параліч має багато форм, і нема двох цілком
однакових людей з цим захворюванням. Термін «змішана форма
церебрального паралічу» вживають тоді, коли є більше ніж одна
форма рухових проявів і жодна з них не домінує. В деяких дітей
прояви церебрального паралічу настільки незначні, що нема очевидних проявів інвалідності. В інших, в яких ураження проявляється
більше, можуть виникати проблеми з ходою, маніпуляцією рук або
мовою, проблеми зі сприйняттям.
2.5.5. Травми голови (травматичне пошкодження мозку)
Ураження мозку часто є наслідком травми голови та/або мозку.
Травматичне пошкодження голови може бути наслідком удару голови (наприклад, під час автомобільної катастрофи). Інші ураження можуть також спричиняти пошкодження мозку, як-от інфаркт,
аневризма, реагування на хімічні речовини чи ліки, недостатнє
надходження кисню до мозку тощо. Здебільшого після травми
людині потрібна підтримка в таких сферах життя, як фізична здатність (як ми рухаємось та маніпулюємо речами), емоційна та поведінкова здатність (як ми їмо, поводимось та відчуваємо), а також
розумова здатність (як ми думаємо та оперуємо інформацією).
Мозкова травма відрізняється від інших видів травм тим,
що її початок може бути травматичний та несподіваний. Мозкова
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травма може спричинити невідворотну неспроможність виконувати ті завдання, які раніше виконувались з легкістю. Не існує ліків
від мозкової травми, тому найкращим варіантом є запобігання їй.
Різні ділянки мозку відповідають за різні функції. Коли ці різні
ділянки пошкоджуються, може виникнути різноманітна інвалідність.
Наприклад, пошкодження частини мозку, яка відповідає за мову,
створює комунікативні проблеми, або якщо ділянка, котра регулює здатність до ходьби, пошкоджується, то людині стає потрібним інвалідний візок для пересування. Та не всі люди, які зазнали
мозкової травми, мають мовні проблеми та використовуватимуть
інвалідний візок, адже кожна людина травмована по-різному.
2.5.6. Розсіяний (множинний) склероз
Розсіяний склероз – це хронічне, прогресуюче захворювання
центральної нервової системи (головного та спинного мозку), яке
вражає здебільшого молодих та дорослих людей. Початок симптомів з’являється у віці від 20 до 40 років, жінки хворіють удвічі
частіше, ніж чоловіки. Приблизно 50 відсотків хворих потерпають на недостатність розумової діяльності, але через депресію та
схвильованість це завжди важко встановити. Виявлено, що стрес
і хвилювання можуть негативно впливати на імунну систему організму хворої людини, незважаючи на вік та тяжкість захворювання.
Деякі люди з розсіяним склерозом можуть використовувати допоміжні пристосування, такі як кухонне приладдя, одяг, крісла колісні,
милиці тощо. Інші використовують катетери через брак м’язового контролю сечового міхура та неспроможність справити нужду
інакше. В тяжчих випадках потрібна велика увага людині для того,
щоб звести до мінімуму всі вторинні симптоми. Наприклад, велике фізичне навантаження або психічне виснаження можуть погіршити стан. У тяжких випадках розсіяного склерозу людина може
мати слабку фізичну координацію рухів.
2.5.7. М’язова дистрофія
М’язова дистрофія – це група прогресивних захворювань м’язів,
яка характеризується перш за все слабкістю та втомою. Можуть
бути зачеплені серцеві і дихальні м’язи, що спричиняє подальші
проблеми. Найтяжчою є м’язова дистрофія Дюшена (що відома як
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дитяча м’язова дистрофія), що вражає молодих хлопців, які рідко
доживають до тридцяти років. Існують ще інші дитячі та кілька
дорослих форм м’язової дистрофії, які можуть спричинити в людини помірні або тяжкі фізичні відхилення.
У багатьох дітей через невідворотність смерті виникає чимало
проблем. Батьки та сім’ї переживають величезний стрес та почуття
вини. Позаяк для батьків є дуже важко утриматися від надмірної
опіки, підтримувати незалежність дитини з м’язовою дистрофією особливо складно. Перед батьками постає складне питання:
як довго тримати свою дитину в школі. Оскільки здоров’я дитини
є нестабільним, то її перебування у школі стає доволі проблематичним. Але й припинення занять можна сприймати як визнання безнадійності. Тому відпочинок та рекреація можуть зіграти
важливу роль у житті дитини з м’язовою дистрофією, бо вносять
у нього радість.
2.5.8. Поліомієліт
Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання центральної
нервової системи. Інфекція (колись знана як дитячий параліч)
спричинена вірусом, що потрапляє до нервової системи через ніс
чи рот. Він уражає нерви, які керують м’язами, що іноді призводить до паралічу або часткового паралічу однієї чи більше кінцівок. Якщо тулуб та нижні кінцівки паралізовані, то людина змушена
використовувати інвалідний візок, але вона може зберегти здатність ходити за допомогою милиць. Поліомієліт вражає нервову
систему і настає параліч кінцівок. Захворювання не впливає на
інтелектуальний розвиток.
2.5.9. Постполіомієлітний синдром
Постполіомієлітний синдром спричиняє хронічне перевантаження неушкоджених м’язів, які мусять компенсувати слабкість
уражених. Центральним чинником є перевантаження передніх
клітин спинного мозку, які контролюють рухи м’язів. Вірус поліомієліту атакує і знищує ці клітини. Люди з такою недугою, які звикли
жити нормальним життям, постають перед невиліковними симптомами поліомієліту і змушені боротися з цим на психологічному та фізичному рівнях. Створено спеціальні групи підтримки, які
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допомагають людині реабілітуватися і навчитися усього спочатку. Симптоми: підвищена надзвичайна втомлюваність, слабкість
м’язів, гострий біль у суглобах, труднощі під час дихання та підвищена чутливість до холоду.
2.5.10. Пошкодження спинного мозку
Коли спинний мозок (пучок нервів, що є у хребті) пошкоджений через нещасний випадок чи захворювання, людина може бути
паралізована нижче від рівня травми. Нижче цього рівня людина
або не має чуття та контролю функцій, або має порушені чутливість
та функціональні можливості. Травми спинного мозку можуть варіюватися від легких синців до значних пошкоджень.
Міра паралічу залежить від місця пошкодження спинного мозку.
При пошкодженні спинного мозку головний мозок залишається
неушкодженим, отже, пізнавальні навики теж залишаються непорушеними.
Більшість людей із травмами спинного мозку використовує крісла колісні для пересування. Найважливіше, що треба запам’ятати:
людина у кріслі колісному така сама, як і всі інші. Люди із спинномозковими травмами в повсякденному житті постають перед великою кількістю труднощів, які пов’язані з одяганням, купанням та
вживанням їжі, порівняно з тими людьми, які не мають цих травм.
Але з допомогою спеціального обладнання та персональної опіки
можна подолати або принаймні полегшити всі ці труднощі. Для
людей з травмами спинного мозку особи з інвалідністю як така не
є перешкодою, але такі бар’єри, як сходи, непристосовані туалетні кімнати, вузькі двері роблять діяльність складною або неможливою. Використання крісла колісного створює деякі складнощі,
але їх можна зменшити, забезпечивши фізичний доступ до рекреаційних зон та навколо них.
Спинномозкова кила (грижа)
Спинномозкова кила – найпоширеніша форма дефекту
невральної трубки. Це вроджена деформація хребців, за якої
деякі вертебральні дуги під час їхнього формування не зростаються повністю.
Люди, в яких при народженні виявлено цю недугу в тяжчій
формі, можуть мати пошкоджені нерви вздовж спинного мозку, інко69

ли й сам спинний мозок. Це може стати перешкодою для нормальної ходи. Тому такі люди потребують палиці чи милиці для того,
щоб компенсувати слабкість м’язів ніг. Більшість людей з менінгоцелє і мієломенінгоцелє мусить використовувати крісла колісні
в дорослому віці або час від часу, або постійно. Також люди з цією
недугою можуть мати невеликий зріст.
Незважаючи на успіхи хірургічних методик, досягнуті в контролюванні гідроцефалії, багато людей досі потерпає від пошкоджень
мозку, що обмежує їхні інтелектуальні можливості або спричиняє
розвиток епілепсії. Гідроцефалія може також впливати на координацію і точні рухи пальців.
Дещо, що вам варто зробити. Перед тим, як допомогти – спитайте.
Якщо ви вважаєте, що людині потрібна допомога, запропонуйте її, але спершу зачекайте на відповідь. Якщо особа з інвалідністю впала, зачекайте доти, доки вона не дасть знати, потрібна
їй допомога чи ні. Якщо допомога все ж таки потрібна, то людина підкаже вам, як їй треба допомогти. Не робіть передчасних
висновків, що начебто людина у кріслі колісному завжди потребує, аби її штовхали. Але якщо їй справді потрібна ваша підтримка забезпечте її.
Проконсультуйтесь в експертів
Люди з інвалідністю найбільше знають про свою інвалідність.
Професіонали, які звикли працювати з такими людьми та надавати
необхідні їм послуги, часто добре обізнані з особливими потребами. Перед тим як створювати різні програми, ідеї щодо пристосувань та колективної діяльності, проконсультуйтеся з експертами,
які знають проблеми осіб з інвалідністю людей. Враховуючи це,
варто прислухатись і до думки професіоналів.
Виявляйте терпіння
Будьте терплячими, намагайтеся не опікуватись занадто сильно та не перестаратися. Людина може рухатись повільно, але,
можливо, вона захоче завершити справу чи діяльність самостійно.
Деякі люди з фізичною особи з інвалідністю можуть мати проблеми з мовою. Тоді треба буде попросити її повторити слово чи фразу
ще раз, поки ви не звикнете до манери висловлювання людини.
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Поважайте відмінності людини
Милиці, крісла колісні, протези, ходунці та інше обладнання
є потрібним пристосуванням для деяких людей. Не забирайте
їх, доки людина сама не попросить, бо людина без цих пристосувань залишається беззахисною. Допоможіть усвідомити іншим
той факт, що особа з інвалідністю відчуває свої допоміжні засоби частинкою себе.
Не вирішуйте за когось
Дозвольте учасникам брати участь у колективній діяльності,
яку пропонуєте всій групі. Дозвольте цим людям самим вирішувати, що вони здатні або нездатні виконувати. Не беріть на себе
відповідальність за здатності чи інтереси когось іншого. Найкращим практичним правилом є припускати дійову участь кожної
особи, хіба що ця особа скаже вам протилежне.
Розраховуйте навики і виклики
Переконайтеся, що програми пропонують можливості до успіху,
нового досвіду і є викликом для подолання всіма учасниками. Будьте творчими і готовими спробувати нові ігри чи старі, але в іншому
фокусі. Ваша роль полягає у тому, що ви маєте допомогти особам
з інвалідністю вибрати ту діяльність та досвід, які забезпечать
найкраще поєднання уже набутих навиків та чогось незвичного.
Забезпечте пристосуваннями, якщо треба
Розпитайте людей з фізичною особи з інвалідністю про спеціальні пристосування, обладнання чи методи, що їх вони використовують у повсякденному житті і які можуть допомогти їм у рекреаційній
діяльності. Забезпечте особу з інвалідністю всім потрібним для того,
щоби залучити її до колективної діяльності. Працівники рекреаційних служб або особи з інвалідністю можуть модифікувати наявне
обладнання або придбати нове.
Зменшіть вплив бар’єрів
Мінімізуйте навколишні природні перешкоди, які обмежують
рух. Жорстка, тверда поверхня є краща, ніж трава, пилюка або
пісок для маневрування кріслом колісним. Продумайте наперед
план прогулянки, враховуючи тип поверхні, та порадьтеся щодо
того з людиною з інвалідністю або експертом, котрий має досвід
обстеження території.
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Дещо, що вам необхідно знати
Особисті пристосування та обладнання
Особи з інвалідністю залежать від свого обладнання здебільшого тому, що ним вони розширюють коло своїх функціональних можливостей. Їхнє обладнання може бути різноманітним: від звичайного,
стандартного крісла колісного до дуже персонального, зробленого за
окремим замовленням ремінця, що допомагає підтримувати руку під
час писання. Часто обладнання стає таким же особистим та незамінним, як для деяких людей одяг. Отож будь-яку допомогу чи підтримку, що стосується обладнання, треба надавати обережно й виважено.
Засоби пересування (крісла колісні, ходунці, милиці, палиці та
протези) є найбільш помітними та легко розпізнаваними засобами.
Обладнання для підтримки функцій тіла – це також штучні кінцівки,
ілеостомні чи колеостомні мішки (засоби для прийому випорожнень)
та дихальні апарати. Здебільшого особи з інвалідністю самі вчаться
користуватися та доглядати за своїм обладнанням. Якщо ж потрібна
допомога, то людина, звичайно, може вказати яка допомога і наскільки їй потрібна. При тому не лише годиться, а й треба запитати особу,
як правильно допомогти їй з її обладнанням. Якщо допомога потрібна особам з інвалідністю дітям, запитайте спочатку батьків про те,
як правильно допомогти дитині з її обладнанням. Також важливим
є те, щоб ви запитали, чи має якесь значення для рекреаційної діяльності те, що стосується обладнання, а також, як, де і коли обладнання можна чи не можна використовувати, за яких умов воно може
бути проблематичним для особи з інвалідністю та людей навколо
вас, а також дізнатися про спеціальні умови зберігання обладнання.
Значення для рекреації
Запам’ятайте, що фізична сила особи з інвалідністю не має
вирішального значення для участі у спеціальній програмі рекреаційної діяльності. Пересування є головним обмеженням для особи
з інвалідністю.
Низький рівень сили також є помітним обмеженням для деяких
осіб з інвалідністю людей. Пристосувальне обладнання дає людині змогу брати участь у багатьох видах спорту та іграх. Вирішуючи,
як особа з інвалідністю має брати участь у певній діяльності, ви
мусите зважувати всі фізичні вимоги того виду діяльності та особисті можливості людини. Часто одні люди можуть брати участь без
попередньої адаптації, та для інших вона є необхідною. Але голов72

ним авторитетним джерелом інформації щодо специфіки для особи
з інвалідністю під час участі в рекреаційній діяльності мусить бути
лише сама особа з інвалідністю, тому що через індивідуальну природу фізичної інвалідності ви не зможете зауважити той ефект, який
справить на людину ця діяльність. Екскурсійна програма, яка підходить одній людині, необов’язково влаштовуватиме інших.
Деякі люди з фізичною особи з інвалідністю матимуть повну
рухливість рук, тому їм не буде потрібна якась додаткова підтримка. Деякі використовуватимуть крісла колісні для пересування і їм
потрібні будуть пристосування до висоти зон активності. Основним
бар’єром для участі в рекреації осіб з інвалідністю у кріслах колісних є часто недоступність приміщень і території.
2.5.11. Люди з психічними захворюваннями
Важлива інформація
Приблизно два відсотки населення уражені серйозними психічними захворюваннями. Причини виникнення цих захворювань
невідомі, але, можливо, їх багато, і це не є провиною людей чи їхніх
родин. Додатково, крім самого захворювання мозку, психічно хворі
особи на певний період часу можуть бути функціонально неспроможними здійснити базові життєво важливі дії: соціальні відносини і стосунки, концентрація уваги та ухвалення рішень, догляд
за собою, працевлаштування, домашні справи, освіта і рекреація.
Проблеми психічно хворих людей супроводжуються і дискримінаціями, якими можна пояснити їхню обмежену участь у відпочинковій роботі в досвіді рекреаційної громади. Додатковою ганьбою є
також проблеми бідності серед багатьох із них.
Високий відсоток психічно хворих людей – це безробітні та
особи в економічно несприятливому становищі. Це результат взаємодії між змінами, які вони пізнають у роботі та нездатності чи
браку інтересу роботодавця пристосувати їх до роботи.
Психічно хворі особи – найширша група осіб з інвалідністю, якій
потрібні послуги громадських парків, рекреаційних і комерційнорекреаційних надавачів. Помилкові судження суспільства стосовно
їхніх потреб та можливостей, їхнє небажання відкривати себе невідомому і потенційно неприємному середовищу, помилкові судження преси і брак достовірної інформації про хороші і підходящі шляхи
заважають надавати потрібні та доступні послуги цим мешканцям.
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Перший крок до розуміння людей з психічними захворюваннями – усвідомити те, що це справді захворювання.
Важливо розуміти різницю між психічним захворюванням і розумовою відсталістю. Інтелектуальна недостатність – це інвалідність, яка сповільнює розвиток інтелектуального потенціалу особи.
Розумова відсталість позначається на рівні розумових здібностей. Останнім часом розумову відсталість не вважають пожиттєвою особи з інвалідністю, більше говорять про можливість особи
незалежно жити в суспільстві, ніж про розумові здібності. Сьогодні немає методів лікування розумової відсталості. На відміну від
неї, психічне захворювання не пов’язують безпосередньо з розумовими здібностями.
Ріхтер (1984) пропонує розглядати психічні захворювання не
як наслідок особистих проблем, а як відповідь на стан навколишнього середовища, створений суспільством, в якому кожен учасник переживає складний період.
Існує багато видів психічних захворювань: депресія, маніакально-депресивний психоз, шизофренія, невроз страху і розлади харчування.
Депресія – це психічне захворювання, що неабияк порушує
настрій на довгий період часу.
Симптоми глибокої депресії:
1. Пригнічений настрій.
2. Значна втрата задоволення від більшості видів діяльності.
3. Велика втрата ваги, не пов’язана з дієтою.
4. Безсоння або підвищений артеріальний тиск.
5. Психомоторне збудження або гальмування.
6. Утома.
7. Надмірне почуття вини або відчуття безвартісності.
8. Занижена здатність оцінювати або нерішучість.
9. Нав’язливі думки про смерть або задум суїциду.
Маніакально-депресивний психоз (біполярний розлад психіки) – психічне захворювання, яке характеризується коливаннями
настрою від періоду надзвичайного піднесення до глибокої депресії.
Шизофренія – психотичне захворювання, за якого особа переживає галюцинації, ненормальні емоції, порушення мислення і зміни
поведінки. У таких хворих можуть проявлятися позитивні симптоми, але більшою мірою, ніж це вважається нормальним. У такому разі їхні емоції надзвичайно екзальтовані, однак для людей із
74

шизофренією більш властивими є негативні симптоми, які проявляються більшою мірою, ніж просто знижені. Це може бути брак
ентузіазму, відсутність задоволення і помітна втрата енергії.
Ці особи мають певний рівень емоційної нестабільності, соціального відсторонення або алогічне мислення.
Неврози страху охоплюють фобії, панічні порушення і нав’язливі стани. Особи з фобіями відчувають крайній жах, коли зустрічаються із специфічними ситуаціями чи об’єктами і навіть можуть
вносити зміни до щоденних дій, аби уникнути специфічних ситуацій
чи об’єктів. Для паніка характерна раптовість, інтенсивні відчуття жаху без очевидних причин. Люди, які потерпають від нав’язливості, можуть подолати страх методом повторювання, небажаних
думок чи ритуальної поведінки.
Розлади харчування – це серйозні, загрозливі для життя
захворювання, за яких люди проявляють захоплення їжею і невиправданий страх набрати зайву вагу. Нервова анорексія і нервова булімія – два найпоширеніші розлади харчування. Поширеність
розладів харчування коливається в межах від одного до чотирьох
відсотків, причому 90–95 відсотків уражень серед жінок.
Міфи, які оточують психічно хворих, і факти, що їх заперечують
Міф № 1: «Психічно хворі ніколи не зможуть бути нормальними». Факт: Психічні захворювання часто бувають тимчасовими за
своєю природою. Колись врівноважена людина може мати напад,
який триватиме тижні або місяці, а потім повернутись до нормального стану на роки, навіть пожиттєво, без подальших проблем.
Повісити ярлик ненормальної людині, яка видужала, несправедливо й неприпустимо. Багато інших осіб мають чимало клопотів. Але
у період між нападами вони можуть почувати себе цілком добре.
Міф № 2: «Якщо люди одужують від іншої хвороби, можуть
самостійно дати собі раду, то й люди, що одужують від психічних
захворювань, також повинні покладатися на себе». Факт: Фактично більшість осіб, які пережили хворобу, потребують допомоги чи
реабілітації, щоб повернутися до нормального функціонування.
Оскільки після фізичних захворювань необхідна фізична терапія,
після психічних – соціальна реабілітація. У разі хронічних захворювань, відмінності, які вони переживають, стоять на заваді поверненню у суспільство без допомоги.
Міф № 3: «Психічно хворі небезпечні. У будь-який момент вони
можуть ошаліти». Факт: Люди, що перехворіли на психічне захво75

рювання і повернулись до своєї спільноти, мають більшу ймовірність, принаймні, бути наляканими, упокореними і пасивними.
Вони рідко становлять небезпеку для суспільства. Більшість із
них ніколи не «збожеволіють» одразу. Експерти стверджують, що
рецидив розвивається поступово, і лікарі, друзі, сім’я чи сторонні особи достатньо досвідчені, щоб розпізнати ранні симптоми.
Тому рецидиви зазвичай визначають і усувають перед тим, як
виникнуть ускладнення.
Міф № 4: «Ви не можете говорити з психічно хворим». Факт:
Більшість осіб, які одужують, є раціональні та розумні, ви, звичайно, можете з ними говорити. Навіть ті, хто фактично зараз хворий,
здебільшого цілком раціональні у багатьох аспектах. Вони можуть
потерпати від певних галюцинацій чи дратівливо поводитися, але
в моменти спокою можуть обговорювати багато речей обґрунтовано й розумно.
Міф № 5: «Для людей, які зазнали психічної хвороби, ця їхня
дорога – довга і звивиста, але що тут поробиш?». Факт: Те, як ми
ставимося до людей, котрі видужують, може змінити їхнє життя.
Ефективне лікування, тяжка праця і хороша мотивація, можуть зійти
нанівець, якщо функціональна, роботяща, добре налаштована особа
зазнає відмови у працевлаштуванні, забезпеченні житлом чи іншими необхідними речами через помилкові переконання і стереотипи.
Фокус на особу
Вивчайте людину, ставтеся до неї відповідно до ваших знань.
Як і інші особи з інвалідністю, люди з психічними захворюваннями –
також експерти; вони знають, що спрацьовує у їхньому випадку,
а що ні. Є тенденція говорити, що особи з психічним захворюванням нездатні висловлювати свої думки чи приймати власні рішення. Це неправда.
Сприяти реінтеграції
Робіть усе від вас можливе, щоб допомогти психічно хворим
повторно вступити в суспільство. Підтримуйте їхні спроби забезпечити себе домом, роботою та рекреаційними можливостями.
Через осуд, що часто виникає стосовно психічно хворих, вони
можуть мати труднощі з реінтеграцією у свої громади. Важливо
на цих ранніх стадіях забезпечити правову і практичну допомогу.
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Правова допомога
Не дозволяйте помилковим твердженням щодо психічно хворих
лишатись невиясненими. Багато людей має хибні і руйнівні думки
щодо цих питань, але вони щиро вірять, що їхні міркування цілком
правильні. Правильна інформація може змінити їхній підхід. Розповідайте, поділіться з іншими інформацією про те, чого ви навчилися і наполягайте, щоб до людей з психічними захворюваннями
ставились добре. Поможіть їм отримати найпотрібніше – шанс на
краще. Заперечуйте неадекватне застосування слів, як-от «ненормальний», «шизик», «психопат», «маньяк».
Застосування до рекреації
У минулому була тенденція заохочувати багатьох психічно
хворих брати участь у простій діяльності з окремим розміщенням,
яка не потребує особливого вміння. Залучення до громади – це
найкраще забезпечена заохочувальна участь у широкому спектрі
самостійної рекреаційної діяльності.
Спеціальні пристосування реманенту і програм рідко коли є
необхідними.
Відпочинкове навчання визначається як корисний підхід до
сприяння у задоволенні відпочинкових потреб людей із психічними
захворюваннями (Bullock&Luken, 1994). Реінтеграція через рекреаційну освітньо-відпочинкову програму розвинули відповідно до
потреби людей з тяжкими і постійними психічними захворюваннями. Ця модель ґрунтується на пізнавально-поведінковому підході. На додаток до відпочинкової освіти, інші рекреаційно-основані
підходи до полегшення добробуту та незалежності психічно хворих
є відпочинкове консультування (Moon Hickman, 1994), вправи (Hall,
1994), і різноманітні реабілітаційні програми, базовані на рекреації (Annand, 1994). Compton and Iso-Ahola (1994) детально розглядають деякі сучасні рекреаційно- основані підходи до забезпечення
потреб психічно хворих.
Здоров’я і безпека
Психічні захворювання можна лікувати. Коли догляд і лікування доступні, можна сподіватись на поліпшення чи повне одужання.
Здоров’я і безпека психічно хворих у рекреаційному середовищі
загалом не є чимось особливим, усе, як і для інших учасників. Деякі
психічно хворі приймають призначені ліки, які можуть дати побіч77

ні ефекти. Залежно від лікарського засобу можуть бути підвищена
чутливість до перебування на сонці, легкі моторні тремори, набирання ваги, нездатність їсти певну їжу, нечіткий зір, сухість у роті,
загальмованість і скутість рухів.
Рекреаційні послуги
«Тому, як я вже казав раніше, наші діти із наймолодших літ
повинні брати участь у всіх якнайчесніших іграх, бо якщо їх не
оточує така атмосфера, вони не стануть вправними громадянами, коли виростуть», – Сократ 420 р. до Р.Х.
Рекреація є потужною силою у житті кожного. Вона є приємністю для нас. Вона збалансовує різні частини нашого життя, відживляє й омолоджує нас. Багатьох наших знайомих та друзів ми
знаходимо саме під час періоду відновлення. Ніхто не хотів би
позбуватися цієї частини життя. Відновлення – це те, що більшість
людей сприймає як їм належне. Однак багато людей із порушеннями не має доступу до всіх рекреаційних можливостей, маючи такі
самі потреби та бажання, як і інші люди. Декому з них відмовляють
у цьому праві через відсутність у них певних навиків чи здібностей.
Дехто з них не має доступу до відновлювальних послуг через недавно набуту травму фізичну чи психологічну, яка перейшла у тимчасовий або постійний стан. Для такої особи існує багато причин не
мати повноцінного життя, хоча всі люди мають право користати
з усіх зручностей громадян, ураховуючи їхні права, привілеї, можливості та відповідальність.
У цьому розділі ми розглянемо організаційні та індивідуальні питання, які сприяють і заважають доступу до рекреаційних
програм та послуг.
Залучена (інклюзивна) рекреація та відпочинок
Суть
Особи з розумовою відсталістю повинні мати можливість
брати участь у тих самих рекреаційних та відпочинкових заходах,
що й усі громадяни. Сьогодні більшість із доступних можливостей
обмежені сегрегованими видами діяльності.
Наявність якісних залучених (інклюзивних) рекреаційних та
відпочинкових заходів у громаді позитивно впливає на всіх громадян кількома шляхами:
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1. Особи з інвалідністю мають можливість спілкуватись з особами без інвалідності і вчитися у них. Така взаємодія та приклад
дозволяють їм розвивати відповідні соціальні навички, підвищувати самоусвідомлення та самооцінку.
2. Особи з інвалідністю вчаться використовувати ширші можливості рекреації та відпочинку, які використовують інші люди в громаді, що збільшує їхню участь у рекреаційних заходах, в такий спосіб
покращуючи фізичну форму та заряджаючи енергією.
3. Вибір залученої рекреації допомагає людям без інвалідності зрозуміти, що люди з особливими потребами можуть брати
у рекреації участь разом із ними, якщо їм надати таку можливість.
4. Особи з інвалідністю та без неї, діючи разом у відповідних
для їхнього віку заняттях, розвивають навички і ставлення потрібні, щоб жити в суспільстві.
Важлива додаткова інформація
Зробіть усе зрозумілим! Розділіть свої інструкції на прості дії
або основні поняття, щоб людина могла ясно зрозуміти їх. Можливо, інструкції потрібно буде повторити. Якщо можливо, використовуйте наочні приклади та демонстраційні матеріали.
Зберігайте повагу! Спілкуйтеся з учасниками на рівних умовах,
незалежно від тяжкості їхньої інвалідності, ставтеся до них з гідністю і повагою. Часто здатність людини розуміти мову є більш просунутою, ніж уміння говорити і висловлювати свою думку. Труднощі
в спілкуванні (мові) не можна вважати доказом того, що людина щось не розуміє. Якщо ви думаєте, що людині потрібна ваша
допомога, просто запитайте її, але почекайте, поки ваша пропозиція буде прийнята.
Прийміть індивідуальні обмеження! Ви повинні розуміти, що
деякі люди з розумовою відсталістю можуть мати значні обмеження. Не втрачайте самоконтролю і терплячості, якщо побачите,
що вони не можуть зробити те, що ви вважаєте важливим. Подумайте про інші способи залучення людини до існуючих обмежень
у плановій діяльності.
Дайте право вибору! Дозвольте кожній людині самостійно
вибрати спосіб робити щось. По можливості, ми повинні задовольняти їхні побажання і приймати їхній вибір, а також допомагати їм
приймати конструктивні рішення.
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Забезпечте оцінку! Дайте позитивну думку про успішні досягнення. Намагайтеся підтримувати і заохочувати у програшних ситуаціях. Будьте зрозумілими, даючи поради, щоб щось покращити.
Не хваліть і не давайте позитивної оцінки, якщо людина цього не
заслуговує.
Попросіть експертів отримати допомогу та підтримку! Батьки, супровідники, друзі людини з розумовою відсталістю можуть
бути чудовим джерелом інформації про їхні можливості та досягнення минулого. Деякі люди можуть приймати ліки та використовувати спеціальне обладнання. Не турбуйтеся про це!
Встановіть чіткі правила поведінки! Обговоріть тип очікуваної
поведінки, яка необхідна для певної ситуації або діяльності. Будьте
раціональними та стійкими, щоб забезпечити дисципліну. Лікуйте
людину з розумовою відсталістю так само, як і інші групи. Люди,
які зацікавлені в роботі з такими людьми, можуть пройти курси
поведінки та когнітивної психології, щоб розширити свої знання
в цій галузі.
Піклуйтеся про безпеку! Перш ніж розпочати свою діяльність,
перевірте правила безпеки з усіма учасниками. Людина з розумовою відсталістю може не знати, які ситуації є небезпечними.
Зберігайте порядок у навколишньому середовищі! Структура
діяльності є досить важливою. Деякі люди можуть мати проблеми
з концентрацією уваги на певному предметі або діяльності протягом тривалого періоду часу.
Поради щодо надання послуг у сільському, зеленому туризмі
Можливо, людина з розумовою відсталістю потребуватиме
додаткового часу, щоб пристосуватися до незнайомої ситуації
і дізнатися про нове завдання. У такому випадку велике значення
має додаткова підтримка супровідника тощо, яка може допомогти
подолати початкові труднощі і розвинути нові навички та можливості. Ви повинні дізнатися якомога більше про цю людину, перш
ніж надавати необхідну підтримку під час активного відпочинку.
Досвід проведення залучених відпочинкових заходів заохочує і посилює бажання людей із різними фізичними можливостями
гідно брати участь у спільних діях. Він також забезпечує оточення,
яке спонукає до фізичного, соціального і психологічного залучення людей із різним досвідом та рівнем вмінь. Залучення відкри80

ває потенціал особи до повної й активної участі у відпочинкових
заходах, до здобуття досвіду. Крім того, користь від такої участі
може проявлятись у:
• забезпеченні позитивного досвіду щодо рекреаційних процедур, який посилює фізичне, розумове, соціальне, духовне й
емоційне зростання і розвиток кожної особи;
• розвитку взаємин між ровесниками і людьми різних поколінь, які дозволяють кожній особі розділяти прихильність,
підтримку, товариськість, допомогу одне одному;
• розвитку підтримки всередині громад, яка сприяє змінам
суспільної свідомості у бік більшої підтримки, гідності, самоповаги, залучення у суспільство.
Як фахівець туристичного супроводу або організатор туристичної програми має визначити, чи певна особа повинна й може
брати у ній участь?
Не так багато професіоналів є достатньо кваліфікованими,
щоби робити правильні висновки лише на основі фізіологічних та
психологічних даних. Навіть якби вони були достатньо кваліфікованими, то чи є збір таких даних правом/повноваженням фахівця
туристичного супроводу? На нашу думку, ні.
Однак ми все-таки вважаємо, що фахівець туристичного супроводу повинен допомагати людям визначитись, як вони можуть брати
участь в активних діях у межах туристичної програми, незважаючи на наявність чи відсутність інвалідності у цих осіб.
Зменшення або скасування плати для осіб з інвалідністю становить дилему для фахівців туристичного супроводу, які прагнуть
забезпечити їхню доступність. Якщо особи з певними обмеженнями мають брати участь у програмах з усіма іншими, то чи треба
трактувати їх по-особливому?
З іншого боку, без особливого врахування можливостей осіб
з інвалідністю до сплати внесків, їхня участь у програмах може
бути неможлива. Врахуйте такі запитання, які треба поставити
і знайти відповідь на них:
1. Чи повинна туристична компанія (музей, галерея тощо) провадити політику, яка давала б змогу особам з обмеженими фінансовими можливостями брати участь у її програмах?
Слід узгодити з керівництвом, чи можуть бути доступними
спеціальні фонди особам, які потребують підтримки, та чи існу81

ють необов’язкові внески. Деякі агенції, які пропонують спеціальні
екскурсійні програми, встановлюють нижчу плату за ці програми,
ніж за інші. Така практика заохочує осіб з обмеженими фінансовими можливостями продовжувати брати участь окремо у програмах. Мабуть, таку саму нижчу оплату можна встановлювати на
всі програми однієї категорії, і деякі особи з інвалідністю можуть
брати участь у загальній програмі за плату, яка встановлена для
особливої програми.
2. Яких іще заходів можна вжити, щоб уможливити доступ до
програм осіб з інвалідністю із обмеженими фінансовими можливостями?
Якщо не розроблялися ніякі організаційні розв’язки, скасуйте
або зменшіть плату за ваші програми, що ґрунтується на певних,
встановлених вами критеріях. Це могло б передбачати розроблення гнучкої схеми плати для учасників. Деякі агентства домовляються з особами з інвалідністю про отримання від них певних послуг
замість плати за участь у програмі.
Треба заснувати фонд допомоги особам з інвалідністю, які
цього потребують. Проєкт заснування фонду чи добровільні внески
від громадських груп могли б посприяти створенню такого фонду.
Залучити громадські об’єднання, духовенство чи підприємства для спонсорства. Меценати могли б допомогти із внесками
за програму та надати добровольців (якщо такі потрібні).
Організувати доброчинне надання потрібних матеріалів та
обладнання (можливо, транспорту), що значно знизило б плату за
участь у програмі.
Проблеми правової відповідальності
Відповідальність є причиною того, що туристичні аґенції часто
пропонують неоднакові умови для осіб із певними обмеженнями.
Загальна тенденція іде до того, щоб зменшити можливості участі
у програмах людей із порушеннями, адже вони більше схильні отримати травм чи пошкоджень і тому є підвищеним правовим ризиком
для агентства. Однак викреслювати прізвища особи з інвалідністю
зі списку через імовірний правовий наслідок є порушенням моралі, якщо не букви закону.
Таку відповідальність треба розглядати не як спробу раціоналізації і правовий захист проти вилучення зі списку осіб з інвалідністю, а як потенційну перешкоду для внесення їх у список. Перед
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визнанням відповідальності, причиною вилучення когось із програми зверніть увагу на питання та проблеми, пов’язані з нею. Як впливає пропозиція доступу до програми на правову відповідальність
агентства? Які заходи може вжити агентство, щоб забезпечити
доступ до програм та заходів?
Ось деякі особливі питання та проблеми, що їх треба врахувати, та деяка основна інформація, яка може допомогти при вирішенні питань відповідальності:
1. Чи маєте ви досвід розв’язання проблем забезпечення правової відповідальності та необережності?
Юридична відповідальність та недбалість є складними поняттями, які не можна розтлумачити коротко. Якщо вам незнайомі ці
терміни, перегляньте визначення далі, де одним джерелом інформації є керівний персонал у туристичних/рекреаційних агентствах.
І. Юридична відповідальність означає взаємовідповідальність між партнерами, котру визнають суди. Для громадського
управлінця правова відповідальність виливається у матеріальну
відповідальність або в рішення суду про відшкодування шкоди за
пошкодження, отримані в парку чи громадському місці, або під час
участі у туристичній програмі.
ІІ. Недбалість – нездатність особи діяти так, як відповідальна
та уважна особа повинна діяти за подібних обставин, щоб запобігти піддаванню інших небезпеці. Особа, яка прагне відшкодування
шкоди – позивач, який повинен ствердити чотири складові, щоби
недбалість була доведеною: 1) окреслити коло обов’язків відповідача; 2) наявність порушення прийнятого стандарту; 3) наявність
самої дії та причинного зв’язку між недбалістю та ушкодженням;
4) наявність реальної шкоди, завданої особі позивача та його майну,
а не таку, яку міг би спрямувати позивач на суто спекулятивні цілі.
2. Чи берете ви насправді на себе більшу відповідальність за
осіб з інвалідністю, які беруть участь у вашій програмі?
Чотири елементи, описані вище, мусять бути доведені в кожному випадку, незалежно від характеристик позивача. Ключовим
моментом є те, що стандарт належного піклування є об’єктивним
критерієм, який ґрунтується на загальноприйнятих стандартах
дій добросовісних осіб. А спосіб піклування та управління можуть
відрізнятися залежно від обставин.
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3. Усвідомлюючи те, що вам треба проявити найвищий стандарт піклування до деяких осіб з інвалідністю осіб, чи можете ви
визначити, які дії вам потрібно вчинити для того?
Загалом ваші дії повинні ґрунтуватися на розсудливості.
Розсудливою особою є той, хто зможе запобігти чи передбачити
можливість потенційної небезпеки отримання травми чи настання нещасного випадку в цих обставинах і чинитиме так, щоб зменшити чинники, що можуть спричинити до того.
Трьома основними обов’язками розсудливих професіоналів є:
1) адекватний нагляд;
2) відповідні висновки;
3) правильні інструкції.
У багатьох випадках залучення осіб з інвалідністю до активних занять, які ви пропонуєте, не викличе потреби застосовувати якісь вищі стандарти. Ніяких додаткових обов’язків для вас, як
розсудливої особи, не потрібно.
Подумайте, які із запобіжних заходів ви застосуєте, щоб відвести потенційний ризик. Ви можете й не знати про всі з них, якщо
вони пов’язані з участю особи в кожному конкретному випадку
і є різними. У такому разі проконсультуйтесь із професіоналами.
І найважливіше – провести зустріч із особами з інвалідністю, щоб
з’ясувати більше про їхні можливості та обмеження, про потенційну небезпеку, на яку вони наражаються, та про те, що можна зробити для її зменшення.
Стандарт розсудливої особи не робить фахівця туристичного супроводу абсолютним ґарантом безпечності учасників, як і не
зменшує відповідальності учасника і його обов’язку проявляти
обережність.
Якщо організатор діяв так, як діяла б розсудлива та добросовісна особа за подібних обставин, а учасник усе-таки отримав травму, то організатор не повинен за це відповідати.
Важливо є усвідомити, що фахівець туристичного супроводу
є експертом у місці, призначеному для туристів. У таких випадках
розсудлива особа є освіченим організатором із досвідом та відповідними для нього навиками. Цей стандарт наділяє професіонала
відповідальністю за слідкуванням за новими стандартами безпеки, напрямками у плануванні таких заходів тощо.
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4. Що робити, якщо я не маю змоги забезпечити стандарт піклування, необхідний для безпечного доступу?
Можливо, не кожна особа зможе брати участь у кожній із запропонованих програм. Однак ви не можете відкидати можливості
участі, яка ґрунтувалася б лишень на ваших припущеннях.
Дізнайтеся про обмеження і доступність окремої особи до
певних екскурсій, в яких вона виявляє бажання взяти участь. Критерієм для участі в туристичній подорожі має бути суто здатність
особи проявляти певні навики та вміння, які потрібні для здійснення таких дій, а не наявність чи відсутність певних порушень.
У ситуації, коли ви з певних причин не можете забезпечити
стандарту піклування, потрібного для безпечного доступу, узгодьте це питання з юристом у вашій компанії. Юрист може посприяти
у ствердженні того, що забезпечено рівні можливості і що нема
дискримінації.
Використання праці волонтерів
У деяких випадках проведення певних екскурсій буде пов’язане з потребою збільшити кількість людей, залучених у програмі. Першим розв’язанням цієї проблеми є клопотання про надання
більших фінансових ресурсів, щоби бути в змозі найняти й оплачувати роботу більшої кількості людей, які працювали б з вами.
Деколи така схема спрацьовує. Але здебільшого – ні! Негативна
відповідь на запит про надання більших коштів не повинна бути
причиною відмови особам в участі у програмі. Існують альтернативи оплачуваній роботі.
Волонтери можуть бути важливим ресурсом для туристичної
компанії. Завдяки їм можна забезпечити доступ усім людям. Волонтери можуть бути асистентами, щоби особи з інвалідністю могли брати
участь в пропонованих екскурсіях, якщо з ними провести відповідний тренінг. Окрім того, волонтери поліпшують репутацію туристичної компанії в суспільстві. Це може допомогти вам розширити вашу
діяльність на всіх учасників соціальної групи із залученням малих
витрат або їх відсутністю узагалі. Також сприяє збільшенню кількості екскурсій, зміни їхньої природи та якості.
Примітка. Очевидно, найважливішою роллю волонтера є забезпечити доступ особі з особливими потребами пересування, бути
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для неї компаньйоном, другом, учителем і товаришем. Такі волонтери надають особі з інвалідністю підтримку і допомагають долати бар’єри.
2.5.12. Рекомендації для персоналу готелів, турбаз тощо,
а також туристичних фірм
Уся інформація про роботу тієї або іншої фірми, яка надає
туристичні послуги, має бути доступною незрячим і слабозорим:
а) реклама на телебаченні має бути дубльована голосом, а телефони й текст рухомого рядка зазначені графічно.
б) інтернет-сайти повинні бути адаптовані й мати текстову
версію або текстове маркування усіх зображень, уся інформація
мусить бути доступна тим, хто для одержання інформації використовує програму екранного доступу jaws або аналогічні їй.
в) персонал фірми, яка надає туристичні послуги, має бути
підготовлений теоретично й повинен уміти працювати з особами
з інвалідністю: як та яку інформацію їм надавати (тут є специфіка
запитань і найчастіше працівники не розуміють, що в них намагаються запитати).
г) туристична організація повинна подбати про те, щоб у літаках, автобусах, поїздах надавали зручні місця клієнтам. Наприклад, для незрячих зручними в поїзді є два купе: перше й останнє.
Готелі
Персонал повинен пройти перепідготовку або підвищення кваліфікації, окрім як надавати першу допомогу, він повинен знати й
уміти дати інформацію незрячому або слабозорому клієнтові. Крім
цього, під час поселення в готель персонал має з’ясувати у клієнта,
чи потрібен незрячому провідник для ознайомлення з місцевістю
готельного комплексу. Працівники готельного комплексу повинні
надати в номер клієнта всю інформацію шрифтом Брайля: розклад
режиму дня, довідкову інформацію про готельний комплекс, прейскурант додаткових послуг, телефонний довідник внутрішніх телефонів готелю тощо. Номер для осіб з інвалідністю має бути близько
до ліфта, сходів, пожежного виходу, тобто повинен має розміщуватись так, щоб особа з інвалідністю по зору легко увійшла в номер
і вийшла із нього за будь-якої штатної чи позаштатної ситуації.
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Доступність
• Дуже важливо, щоб готель чи турбаза, на якій перебуває
особа на колісному кріслі, була максимально пристосованою до її потреб і містила в собі кілька таких приміщень.
• Саме приміщення має бути просторим та зручним.
• Усі вимикачі, дверні ручки, шафи, полички, телефони мають
бути на зручній висоті для сидячої людини.
• Ванна та туалет мають бути відповідно пристосовані різними необхідними аксесуарами.
• Усі приміщення, як і сама територія відпочинкового комплексу, мають бути абсолютно безперешкодними для будь-якої
людини. Безперешкодний доступ стосується також інших
поверхів будівлі та різних типів відпочинку, як-от: басейн,
сауна, тренажерний зал, більярд та інше.
• Усі ці приміщення мають бути не лише доступними, а й відповідно облаштованими для відпочинку осіб з інвалідністю.
• Уся необхідна інформація та послуги має бути доступна за
потреби.
• За відсутності тих чи інших зручностей для осіб на кріслах
колісних, будь-який номер у готелі чи турбазі має бути «гнучким», тобто бути готовим до будь-яких змін за потреби.
Обслуговування
• Незважаючи на безбар’єрність певної споруди, персонал
має знати і вміти застосовувати елементарну техніку переміщення людини на колісному кріслі.
• Персонал має бути готовим до розмови з особи з інвалідністю і ставитися до неї, як до будь-якої іншої людини.
• Персонал має надавати будь-яку інформацію, потрібну людині на кріслі колісному, а також сторонню допомогу в разі
потреби.
• Усі розважальні та відпочинкові заходи мають також розраховані для осіб на кріслах колісних.
Кафе, ресторани
У готельних комплексах мають бути зарезервовані місця для
осіб із фізичними обмеженнями. Столики повинні стояти недалеко від входу й підходи до нього не можна чим-небудь перекривати.
Особа з інвалідністю по зору має самостійно, без помилок і пере87

шкод для інших відпочивальників, зайняти своє місце за столиком,
а також безперешкодно покинути його.
Офіціанти повинні:
а) особливо уважно спостерігати за таким столиком, тому що
особа з інвалідністю по зору не може «виловити» офіціанта самостійно;
б) із зміною страв офіціант повинен попереджати й коментувати (за методикою) усі свої дії: що прибрано, що принесено, які
зміни на столі відбулися й т. ін.;
в) під кришку столу можна вмонтувати кнопку виклику офіціанта, тому що умовними жестами не завжди зручно привертати
до себе увагу.
Територія
Територія готельного комплексу має бути пристосована для
переміщення нею незрячої людини:
а) ніяких навісів і дашків, що стирчать, труб і т. ін.;
б) на доріжках повинні бути рельєфні позначки (перед сходами, на перехрестях тощо);
в) кожна будівля повинна мати біля входу, навіть «чорного»
і закритого, брайлівську позначку з назвою, функціональністю
входу, режимом роботи тощо;
г) готельному комплексу треба мати в себе для безкоштовного надання незрячому клієнтові брайлівського плану (карти) території та найближчих околиць.
Доступність
• Територія, на якій розташований певний ресторан чи кафе,
має бути придатною/пристосованою для пересування особи
на колісному кріслі.
• Якщо на території цього закладу передбачені паркувальні майданчики для паркування машин, треба, щоб 2–3 чи
більше паркувальних місць було передбачено для осіб
з інвалідністю, враховуючи межі паркувальних місць для
мікроавтобусів.
• Паркувальні місця для осіб з інвалідністю мають бути відповідно позначені і мати відповідні позначення, щоб особа
з інвалідністю без особливих труднощів змогла побачити
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їхнє місце розташування. Це також запобігатиме паркуванню
інших машин у місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
Паркувальний майданчик має бути добре окреслений
(контрастними від поверхні кольорами).
Біля паркувального місця має бути достатньо місця для
маневрування кріслом колісним.
В’їзд і виїзд з паркувального майданчика мають бути окреслені контрастними орієнтирами і розташовані на безпечній відстані від центральної дороги і якнайближче до входу
у приміщення.
Увесь шлях, враховуючи шлях із паркувального місця, має
бути рівним та гладким, без зайвих дизайнерських перешкод,
як-от сходи, скульптури та ін. Усі зайві предмети, а також
баки для сміття мають бути розміщені за межами доріжки
пересування до ресторану чи кафе.
Головний вхід ресторану чи кафе має бути облаштований
відповідним пандусом, якщо там передбачені сходи.
Пандус повинен мати відповідний нахил, враховуючи будівельні норми, мати рівну та гладку поверхню з захисними
бордюрами по краях (щоб уникнути перекидання крісла
колісного), а також мати поруччя з двох сторін пандуса.
Місця біля входу має бути достатньо для маневрування
кріслом колісним.
Вхід у приміщення має бути доволі широким, враховуючи
всі типи крісел колісних.
Усі дверні ручки у приміщенні мають бути не кулястої форми.
Якщо місця у ресторані чи кафе не відповідають потребам
осіб на кріслах колісних, то в такому випадку кілька окремих місць мають бути пристосовані до потреб таких людей.
Ці місця не повинні бути у спеціально відведеному для
цього приміщенні. Це може викликати у особи з інвалідністю відчуття дискримінації стосовно інших осіб.
Потрібно, щоб у приміщенні було достатньо місця для пересування на кріслі колісному: між столиками, до барної стійки,
до приміщення у туалет та інше. Це дозволить не створювати незручностей ані для особи на колісному кріслі, ані для
персоналу та інших відвідувачів.
У будь-якому ресторані чи кафе приміщення для туалету,
як і сам туалет, має бути пристосованим до потреб осіб
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з інвалідністю на кріслах колісних. Повинно бути достатньо місця для пересування, відповідно обладнаний туалет
та інші підручні засоби.
Усі дверні ручки, вимикачі світла та інше мають бути розташовані на висоті, зручній для осіб на колісному кріслі.
Враховуючи можливі інші потреби осіб на кріслах колісних,
меню та інша інформація має бути надрукована зручним для
читання шрифтом (що відрізняється від інших поверхонь).
Уся друкована інформація та позначення мають бути добре
помітні та розташовані на зручній висоті.

Обслуговування
Увесь персонал має бути психологічно готовим до спілкування з особами на кріслах колісних. Ставлення до особи з інвалідністю має бути таким, як до будь-якої іншої особи.
Враховуючи різноманітні складності травм та захворювань
людей у кріслах колісних, необхідно, щоб обслуговуючий персонал,
наприклад, підходив до столика, де сидить особа на кріслі колісному, і пропонував зробити замовлення або надати їй ту чи іншу
інформацію, яку він/вона з тих чи інших причин не може одержати самостійно.
Якщо ж певний заклад не має тих чи інших пристосувань, як-от
пандус, але все ж таки готовий приймати людей на кріслах колісних, у такому разі необхідно, щоб персонал був обізнаний з елементарною технікою переміщення людей на кріслах колісних.
Магазини та супермаркети
Вимоги доступності для магазинів та супермаркетів щодо
облаштування паркувальних місць, під’їздів та входів-виходів такі
самі, як і для кафе та ресторанів. Однак є кілька додаткових вимог:
• Двері до магазину мають відчинятися без докладання
надмірних зусиль. Краще, коли це будуть автоматичні двері.
• Усі дверні ручки у приміщенні мають бути не кулястої форми.
• Необхідно, щоб у магазині було достатньо місця для пересування на колісному кріслі. Особливо це стосується проходів між прилавками, касами та інше.
• Якщо не можливо зробити так, щоб людина на колісному
кріслі могла без проблем дістати будь-який товар із прилав90
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ка, тоді необхідно, щоб у кожному окремому відділі поруч із
будь-яким прилавком був розташований ще один нижчий за
висотою і зручний для осіб на кріслах колісних.
Також потрібно облаштувати зручну та нижчу за висотою
касу, де особа на колісному кріслі зможе розрахуватися за
вибраний товар.
У будь-якому магазині чи супермаркеті повинно бути туалетне приміщення, туалет має бути пристосованим до потреб
осіб з інвалідністю. Все це має враховувати достатньо місця
для пересування, відповідно обладнаний туалет та інші
підручні засоби.
Усі дверні ручки, вимикачі світла та інше мають бути розташовані на висоті, зручній для осіб на колісному кріслі.
Уся друкована інформація та позначення мають бути добре
видимі та розташовані на зручній висоті.

Обслуговування
• Персонал не повинен боятися запропонувати неповносправній особі свою допомогу.
• У разі потреби персонал може вказати особі на колісному кріслі, де розміщені ті чи інші товари, які її цікавлять.
Це також стосується будь-якої інформації, що потрібна цій
особі як покупцеві.
• У разі відсутності відповідних прилавків для осіб на кріслах
колісних, персонал має допомогти придбати товар і за потреби допомогти розплатитися у касі.
• Дуже важливо, щоб персонал допомагав людині на колісному кріслі доставити придбаний товар до автомобіля чи
іншого місця.
Більше інформації про роботу з особами з інвалідністю можна
отримати, відвідавши тренінг «Активний відпочинок та туризм для
осіб з інвалідністю».
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3. КУРС: «АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
ТА ТУРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»
3.1. Мета і завдання курсу
Мета цього курсу – підготувати фахівців туристичного супроводу
(екскурсоводів, гідів-перекладачів, провідників та інших) до проведення екскурсій із групами туристів, які серед інших екскурсантів включатимуть осіб, що мають суттєві обмеження здоров’я (порушення
рухових, сенсорних (сліпота, глухота), розумових чи психічних функцій), а також їхніх родичів. Екскурсоводи мають розуміти особливості
і вимоги, які накладає інвалідність на загальний підхід до екскурсійних послуг. Також стоїть завдання підготувати працівників екскурсійного обслуговування до роботи у середовищі старого міста, яке
фактично не пристосоване до переміщення та орієнтації в ньому осіб
з інвалідністю, зокрема самостійно складати туристичні маршрути.
Також у разі потреби екскурсоводи зможуть надати потрібну допомогу у подоланні бар’єрів – сходів, бордюрів, високих порогів тощо.
Після закінчення курсу фахівці туристичного супроводу:
• розумітимуть ставлення суспільства до питань інвалідності
в історичному контексті та в українському культурному середовищі;
• знатимуть законодавчі основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні та елементи державної політики в цій галузі;
• матимуть поняття про важливість правильного спілкування,
мови і термінології ведення туристичного супроводу;
• матимуть деяке розуміння життя з інвалідністю з точки зору
особи, родини і соціального оточення;
а також будуть уміти:
• поєднати теорію і практику ведення екскурсій для осіб з інвалідністю та їхніх родин;
• оцінити впливи юридичних, економічних, політичних, технологічних і професійних обставин на інвалідів, їхні сім’ї та вибрати
правильний підхід у кожному конкретному випадку;
• розвинути і вдосконалювати навички спілкування, асистування, допомоги особам з інвалідністю, враховуючи багатоманітність умов і ситуацій;
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• виробити навички роботи з групою, в яку включені особи
з інвалідністю;
• визначати фізичні, звичаєві, психологічні та інституційні бар’єри
і перешкоди щодо повного залучення осіб з інвалідністю у всі сфери
суспільства і виробляти у собі здатність їх подолання.

3.2. Організаційно-методичні вказівки
Курс складається із 5-ти розділів, по 2–4 теми у кожному. Кожна
тема містить теоретичну частину, зміст якої коротко розписаний,
і практичні заняття, представлениі у вигляді вправ. Вказані основна мета і завдання кожного заняття, щоби щоразу можна було
оцінити, наскільки їх досягнуто. Наприкінці кожної теми наведено перелік навчальних засобів – роздаткових матеріалів, плакатів, відеофільмів. Більшість тем вимагає попередньої самостійної
підготовки, читання й осмислення обов’язкових та додаткових
навчальних текстів, список яких також подано.
Предметом курсу є вивчення інвалідності, щоби правильно та
ефективно надавати послуги людям, які мають багато особливостей та особливих потреб. Як передбачено, екскурсоводи провадитимуть діяльність у сфері, суміжній із громадським сектором
та в тісних партнерських відносинах із організаціями осіб з інвалідністю. Тому важливим завданням курсу є досягнути розуміння і виробити прогресивне ставлення до цих соціальних проблем.
Інформація з цих питань сьогодні доволі фрагментарна, подана
в різних джерелах. Це і документи уряду, і матеріали преси, і буклети громадських організацій. Навчальну літературу перекладено,
для доброго розуміння вона вимагає обговорень, щоб ефективно
переносити описаний досвід на український чи польський ґрунт.
Щоб освоїтись у цій сфері, не достатньо «посидіти в бібліотеці». Потрібні певні психологічні зусилля та праця над собою для
тренування вмінь. Крім інформаційного і тренувального компонентів, дуже важливим є мотиваційний компонент навчання.
Цього досягають, залучаючи гостей-доповідачів та інструкторів із числа самих осіб з інвалідністю, а також стимуляційними/тренувальними заняттями. Практичні заняття проводять
інтерактивними методами, з, можливо, активнішим залученням
курсантів до діяльності.
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У межах курсу є значний практичний компонент, де курсанти
навчаються, виконуючи конкретні практичні завдання, які їм можуть
знадобитися в майбутній роботі. Є також заняття, де вони навчаються користуватись милицями, іншими допоміжними пристосуваннями та кріслом колісним. Ці заняття проводять з асистуванням
інструкторів осіб з інвалідністю. Ці практичні завдання, разом із
заняттями, на які запрошують гостей-лекторів із інвалідністю,
допомагають екскурсоводам краще зрозуміти предмет і виробити практичні навички та особисте позитивне ставлення. Запрошені
доповідачі – це громадські лідери, надзвичайно глибоко обізнані «зсередини» з усіма питаннями і проблемами, які виникають
у людей з інвалідністю. Вони створюють «місток» до розуміння цих проблем. До кінця курсу у більшості курсантів зникають
перші шокові відчуття, незручність, жалісливість під час контакту з особами з інвалідністю, принаймні курсанти вчаться контролювати ці почуття в життєвих ситуаціях, коли активно шукають
можливі розв’язання проблем.
Важливо, щоб курсанти відвідували заняття, активно брали
участь у групових завданнях, обговореннях, розвивали дух співпраці між собою та з усіма особами, залученими до занять. Важливо, щоб вони активно застосовували свої знання і вміння з інших
дисциплін, професійні принципи і етичні норми.

3.3. Зміст дисципліни
Тема 1. Потреби екскурсантів з інвалідністю в контексті прав
людини
1.1. Знайомство. Загальний огляд курсу. Зв’язок із практикою.
Чому вивчати права особи з інвалідністю важливо і де це може
придатися в роботі? Приклади можливої майбутньої роботи екскурсовода з особами з інвалідністю, зокрема у Львові.
Практичне заняття до теми 1. Ідентифікація актуальних потреб
осіб з інвалідністю
Мета: сформувати підходи до надання екскурсійних послуг
особам з інвалідністю в конкретних ситуаціях у Львові та в Україні.
Завдання: Виявити специфіку екскурсійної роботи з особами
з інвалідністю в контексті України.
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Вправа 1. Курсанти подають проблеми їхніх клієнтів, родичів,
знайомих, сусідів із інвалідністю.
Вправа 2. Робота в групах. Вироблення підходів до розв’язання потреб осіб з інвалідністю осіб під час подорожей та екскурсій. Ідентифікація вкладу екскурсійного працівника в допомогу
особам з інвалідністю, їхнім організаціям, виявлення перспективних напрямків діяльності.
1.2. Професійні вимоги, професійна етика, суміжні професії.
Роль фахівців туристичного супроводу у роботі з особами з інвалідністю. та їх організаціями. Вартість життя особи з інвалідністю.
Теоретична частина
Професії у сфері туризму. Проведення екскурсій, як професійна сфера діяльності. Імідж професії: внутрішній, зовнішній. Професійна етика в роботі з клієнтом.
Тема 2. Особистий досвід і вироблення ставлення курсантів
до осіб з інвалідністю
2.1. Особисте знайомство з особою з інвалідністю. Спілкування і виявлення потреб. Психологія інвалідності. Проблеми, перед
якими постають люди з особливими потребами. На що треба звернути увагу.
Теоретична частина
1. Фактори ризику. Статеві відмінності в статистичних показниках інвалідностей та відмінності потреб: діти/дорослі/старші
особи; чоловіки/жінки; недавно/давно набута/ хронічна інвалідність. Проблеми старшого віку.
2. Проблеми, перед якими постають особи, які захворіли/зазнали
травми/ураження. Проблеми здоров’я. Втрати: втрата самосприйняття; економічні витрати; втрата статусу; втрата приватності;
втрата незалежності.
3. Спостереження/оцінювання потреб в екскурсійній роботі.
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Практичне заняття № 2.1: Оцінювання потреб особи
Мета: сформувати вміння спостерігати й оцінювати потреби
особи, пов’язані з її інвалідністю.
Завдання: оцінити потреби у конкретних ситуаціях; виявити
і проаналізувати потреби особи, поставивши себе на її місце.
Вправа 1. Рольова гра: «особа з інвалідністю» у групі. Розподіливши ролі, серед яких є «глуха» особа (затички до вух), «слабозора» (заліплені окуляри), «зі спастикою руки» (тримає під пахвою
тенісний м’ячик); «з втратою дотикової чутливості» (в рукавицях),
курсанти виконують у групах спільне завдання (наприклад, будують із кубиків замок), пізніше «особи з інвалідністю» діляться своїми враженнями. Спільно знаходять шляхи, як можна допомогти
всім почуватися прийнятими.
Навчальні засоби: засоби для симуляції інвалідності: окуляри/маска, затички до вух, м’ячик, рукавиці. Роздаткові матеріали:
письмові інструкції для «осіб з інвалідністю» і «здорових»; форма
«Що може допомогти».
Практичне заняття № 2.2. Зустріч з особою, яка зазнала травми/особиста історія особи з інвалідністю
Зустріч і спілкування з особою, яка зазнала травми. Питання
і відповіді. Обговорення (після того як особа з інвалідністю пішла).
Мета: Подолати культурний шок від конфронтації з інвалідністю, навчитись долати незручність, страх, відразу чи інші негативні почуття.
Завдання: Активно слухати особу з інвалідністю, спілкуватися
з нею, ставити важливі питання, контролюючи свої почуття.
Методичні поради: Викладач має організувати зустріч і бесіду з особою, яка залишить у курсантів дуже позитивне враження.
Це має бути особистість, яка дечого досягла в житті, незважаючи на інвалідність. Це може бути громадський лідер, людина, яка
займає якусь важливу посаду, бізнесмен, політик; однак з видимою інвалідністю. Розмова має точитись навколо інвалідності,
тому важливо, щоб сама особа не соромилась відверто говорити
про свій фізичний стан, про обставини травми чи захворювання,
про свої негативні почуття, страхи, депресію. Важливо, щоб бесіда залишила загалом позитивне враження. Тому, крім негативних
моментів, треба звернути увагу на життєві успіхи, досягнення як
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в особистому житті, так і в роботі, громадській діяльності, творчості, бізнесі тощо. Обидва ці моменти – негативний і позитивний –
мають виразно прозвучати. Добре, якщо курсанти в обговоренні
висловлюватимуть збалансовані враження. Це ознака нормалізації сприйняття інвалідності.
2.2. Особливість роботи фахівця туристичного супроводу
з деякими групами і категоріями осіб з інвалідністю
Теоретична частина
Заняття 1. Особи з порушеннями опорно-рухового апарату.
Неврологічні порушення. Ортопедичні проблеми. Ампутації.
Заняття 2. Сліпота. Глухота.
Заняття 3. Розумова відсталість/навчальна інвалідність. Психічні розлади.
Тема 3. Особистий досвід користування кріслом колісним.
Техніка їзди і подолання перешкод. Допоміжне обладнання для
переміщення і побуту
Теоретична частина
Інвалідний візок – типи, конструкція, розміри і принципи індивідуального підбору/переобладнання/підгонки. Основні механічні
принципи техніки їзди й асистування. Подолання бар’єрів. Переміщення по сходах. Обслуговування крісла колісного. Правила страхування і техніка безпеки.
Практичне заняття до теми 3: «Техніка їзди, подолання бар’єрів та асистування особі у кріслі колісному».
Мета: формувати розуміння особливостей переміщення особи
в кріслі колісному та освоєння навичок асистування.
Завдання: навчитись елементів техніки переміщення у кріслі
колісному та безпечного асистування.
Вправа 1. Техніка пересідання з ліжка/крісла на візок і назад.
Вправа 2. Переміщення рівною площиною. Техніка асистування.
Вправа 3. Подолання бордюрів та інших перешкод: самостійне/з допомогою асистента, високий/низький бордюр.
Вправа 4. Подолання певної віддалі з різною поверхнею, можливо, з заїздом у приміщення в реальній ситуації вулиці міста. (Можливе спілкування з перехожими – врахувати і відповідно поводитись!)
97

Вправа 5. Переміщення сходами.
Навчальні засоби: Крісла колісні різних типів (2–3); крісла колісні активні, по одному на кожну пару курсантів.
Примітка. Форма одягу – штани, короткий верхній одяг, який
не страшно забруднити, зручне взуття на низьких підборах. Заняття треба проводити, якнайсуворіше дотримуючись дисципліни під
пильним наглядом викладача/інструкторів. Жодну дію не можна
виконувати без команди!!!
Тема 4. Особи з інвалідністю в середовищі та громаді. Система надання послуг
4.1. Доступність середовища й архітектурні бар’єри. Планування безбар’єрного середовища. Адаптивне обладнання громадських і житлових приміщень
Теоретична частина
Архітектурне середовище міста. Вимоги безбар’єрного дизайну. Зовнішнє середовище – дороги, вулиці, стоянки. Громадські
споруди: вокзали, порти, театри, концертні зали. Двері, входи, коридори. Туалети. Ліфти. Пандуси і сходи. Поруччя, ручки дверей, водопровідні крани, бачки та інше внутрішнє обладнання. Обладнання
і переобладнання індивідуального житла. Поняття про нормативи безбар’єрного дизайну і стандарти безпеки для громадських
і індивідуальних приміщень. Пристосування транспорту. Спеціальний транспорт. Спеціальне облаштування середовища для незрячих та людей із порушеннями слуху. Засоби масової комунікації.
Практичне заняття до теми 4: Планування переобладнання
приміщень до потреб особи на кріслі колісному.
Мета: навчитись планувати мінімально необхідні переобладнання для потреб особи з інвалідністю в реальному середовищі.
Завдання: Виконати схему переобладнання власного житла для
потреб особи з інвалідністю, що пересувається на кріслі колісному.
Вправа 1. Обстежити (провести аудит) свого помешкання на
його придатність для проживання особи у кріслі колісному.
Вправа 2. Скласти схему необхідних адаптацій/перепланувань/
переобладнань.
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Вправа 3. Скласти перелік пояснень суті переобладнань та
їхніх приблизних розмірів.
Навчальні засоби: Роздатковий матеріал: Методичні вказівки
«Аудит доступності об’єктів житлово-громадського призначення».
Тема 5. Самостійна робота
№№
Зміст роботи
з/п
1 Опрацювання рекомендованої літератури.

2

3

Упродовж вивчення курсу курсанти отримають
завдання опрацювати рекомендовану літературу перед
проведенням заняття. Виконання цього завдання
дасть курсантам можливість брати участь у дискусії
в аудиторії.
Схема переобладнання приміщення з метою
доступності.

К-сть
годин
4

2

Виконується з метою засвоєння поняття безбар’єрного
дизайну; перевести в реальну площину твердження про
доступність середовища проживання.
Інші види самостійної роботи.

2

Відвідання закладів, читання періодики і перегляд
фільмів, відеоматеріалів на соціальну тематику, зокрема
і пов’язаних з інвалідністю.
Разом

8

Висновки
Люди з інвалідністю мають однакове право на відпочинок та
такий самий інтерес до екскурсійних послуг, як і інші люди, тільки
в силу свого фізичного стану вони потребують ретельнішого підходу до його організації та проведення екскурсій.
Зроблена в дослідженні спроба виокремити й узагальнити
вимоги щодо організації та проведення екскурсій для осіб з інвалідністю, безумовно, потребує подальшого дослідження й опрацювання. При цьому важливе значення має сама практика організації
та проведення таких екскурсій, для яких в Україні і в Польщі загалом та в містах Львів і Перемишль зокрема є значний екскурсійний потенціал, висококваліфіковані екскурсоводи і певний рівень
спеціалізованої інфраструктури.
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ З ТУРИСТИЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ
УКРАЇНА
https://www.facebook.com/dostupnoukraine/
https://www.greentour.com.ua/en
https://westsportcenter.com.ua/
http://xutir-savky.com.ua.
http://www.etno-selo.com.ua.
http://kr-admin.gov.ua/Tourism/index.php?q=Green/4.html.
http://www.ruraltourism.com.ua
http://www.turizm-karpaty.com.ua
http://www.gcs.org.ua/eng
http://www.lart.lviv.ua
ПОЛЬЩА
http://www.pzn.org.pl/
http://widzialni.org/
http://niepelnosprawni.pl/
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/dostepnosc-serwisowinternetowych/WCAG%202.0%20Podrecznik%20dobrych%20praktyk.pdf
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/edukacja/nauka%20i%20
praca%20osob%20z%20niepelnosprawnoscia%20intelektualna.pdf
http://turystykabezbarier.pl/o-projekcie.php
http://pttk.com.pl/
http://www.fundacja.podrozebezgranic.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
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Дослідження доступного туризму, місце блогу:
http://accessibletourismresearch.blogspot.com.
Європейський форум доступності:
www.edf-feph.org/
Європейська мережа доступного туризму (ENAT):
www.accessibletourism.org
Європа для всіх:
www.europeforall.com/home.seam
Міжнародна повітряно-транспортна асоціація (IATA):
www.iata.org
www.iata.org/publications/airlines-international/
Сідней для Всіх:
www.sydneyforall.com/
Європейський каталог доступного туризму:
http://pantou.org
Угода ООН:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/
Відвідайте Англію:
www.visitengland.org
Всесвітня програма дій щодо інвалідів, частина 2:
www.un.org/disabilities/
www.disstudies.org
Всесвітня туристична організація (UNWTO):
www.unwto.org
http://ethics.unwto.org/en/content/accessible-tourism
https://www.pbu2020.eu/ua/news/
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