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Czy osoby niepe!nosprawne intelektualnie mog" by# aktywnymi odbiorcami kultury, zw!aszcza tej, z któr"
mo$emy si% „spotka#” w instytucjach do tego przeznaczonych? Czy s" w stanie czerpa# korzy&ci z obecno&ci
w muzeach, szczególnie tych, które prezentuj" wiedz% o dawnych, donios!ych wydarzeniach, czasach, ludziach…?
Czy osoby niepe!nosprawne intelektualnie s" w stanie w pe!ni zrozumie# i przyswoi# przekazywane przez przewodników informacje, je&li w wi%kszo&ci nie s" w stanie odnie&# si% do szkolnej wiedzy z zakresu historii lub innych
przedmiotów? Jak czytamy w zaprezentowanej wcze&niej charakterystyce, osoby niepe!nosprawne intelektualnie
maj" najwi%ksze trudno&ci z my&leniem abstrakcyjnym oraz przyczynowo-skutkowym, czyli z procesami, które
s" niezb%dne do „przeniesienia w przesz!o&#”, powi"zania zdarze' z przesz!o&ci ze wspó!czesnymi, zrozumieniem pewnych historycznych faktów. Nie oznacza to jednak, $e nie s" w stanie skorzysta# z obecno&ci w muzeum,
poszerzy# swojej wiedzy, wzbogaci# &wiata swoich emocjonalnych prze$y#. Jest to mo$liwe, pod warunkiem $e ich
wizyta zostanie przemy&lana: przewodnicy, którzy oprowadzaj" go&ci po muzeum, dostosuj" swój przekaz do mo$liwo&ci odwiedzaj"cych, uwzgl%dni" ich specyficzne potrzeby edukacyjne, zindywidualizuj" tras% zwiedzania itp.
Nale$y mie# &wiadomo&#, $e osoby niepe!nosprawne intelektualnie nie stanowi" jednorodnej grupy. S" w niej
zarówno osoby, które niemal nie ró$ni" si% od swoich pe!nosprawnych rówie&ników, mog" dysponowa# pewn" wiedz"
historyczn" lub z innych przedmiotów, s" samodzielne i niemal w pe!ni sprawne (s" to osoby z lekk" niepe!nosprawno&ci" intelektualn"). Go&#mi w muzeum mog" by# jednak tak$e osoby z umiarkowan", znaczn", czy nawet g!%bok"
niepe!nosprawno&ci" intelektualn". Im g!%bsza niepe!nosprawno&# intelektualna osoby, tym mniejsza jest jej samodzielno&#, wi%ksze problemy w komunikowaniu si%, w rozumieniu i przyswajaniu przekazywanej wiedzy. Zdarza si%
te$ nierzadko, i$ u osób niepe!nosprawnych intelektualnie wyst%puj" dodatkowe sprz%$enia chorobowe, czemu
po&wi%cam drug" cz%&# praktycznych porad. Wa$ne jest zatem uzyskanie informacji na temat tego, jaka dok!adnie
grupa trafia do naszejinstytucji, by&my mogli profesjonalnie przygotowa# si% do jej obs!u$enia.

Uwzgl%dniaj"c powy$sze fakty oraz uwagi osób na co dzie' pracuj"cych z osobami niepe!nosprawnymi
intelektualnie, ich rodziców i opiekunów, opracowa!am swoisty zestaw zasad, którymi warto kierowa# si% w kontakcie
z niepe!nosprawnymi intelektualnie go&#mi muzeów. Stara!am si%, by mia!y one uniwersalny charakter (mo$na
je zastosowa# zarówno w muzeum historycznym, przyrodniczym lub o innym charakterze). Jednocze&nie wart
podkre&lenia jest fakt, $e nie nale$y ich traktowa# jako szablonu, który da si% przy!o$y# do ka$dej grupy osób
niepe!nosprawnych intelektualnie odwiedzaj"cej muzeum. Jak wspomnia!am, w ka$dej grupie mog" znale(# si%
osoby o ró$nym poziomie sprawno&ci, wiedzy, maj"ce ró$ne mo$liwo&ci percepcyjne, umiej%tno&ci komunikacyjne,
osoby z dodatkowymi trudno&ciami, ale tak$e osoby o ró$nych zainteresowaniach (czasem zwi"zane ze specyfik"
muzeum). Prezentowane uwagi nale$y traktowa# jako list% otwart", która mo$e by# uzupe!niana wraz z rosn"cym
do&wiadczeniem pracowników w obs!udze niepe!nosprawnych intelektualnie odbiorców kultury.

Kiedy dzwoni telefon…
czyli gdy mam mo$liwo&# przygotowania si%
do wizyty osób niepe!nosprawnych intelektualnie
Nierzadko zdarza si%, $e zorganizowane grupy wcze&niej telefonuj" do muzeum, by umówi# si% na zwiedzanie.
W wielu muzeach, np. w Muzeum Powstania Warszawskiego, jest ju$ mo$liwo&# internetowej rezerwacji wizyty.
Rozmowa telefoniczna jest doskona!" okazj", by dowiedzie# si%, czy w grupie znajduj" si% osoby niepe!nosprawne
intelektualnie, czy jest to ca!a grupa, czy s" to pojedyncze osoby. Pracownicy muzeum umawiaj"cy grup% powinni
wszystkim telefonuj"cym zadawa# nast%puj"ce pytanie: „Czy w grupie s" osoby maj"ce specyficzne potrzeby
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edukacyjne? Czy s" w grupie osoby niepe!nosprawne?”. Takie pytanie jest sygna!em dla zg!aszaj"cych grupy, $e mog"
spodziewa# si% specjalnego traktowania. Je$eli natomiast rezerwacja zwiedzania odbywa si% przez internet, warto
dokona# charakterystyki grupy: ile jest w grupie osób niepe!nosprawnych, z jak" niepe!nosprawno&ci" (czy s" to
osoby niepe!nosprawne intelektualnie, czy ze sprz%$eniami, z autyzmem itp.). Nale$y tak$e poda#, ilu jest opiekunów
w grupie. Pozwoli to w!a&ciwie dobra# ilo&# osób do grupy.
Warto zamie&ci# na stronie internetowej informacj% o tym, $e w muzeum wskazane jest zg!aszanie potrzeby
specjalnej obs!ugi dla grupy osób niepe!nosprawnych intelektualnie, a tak$e o tym, w jaki sposób muzeum jest
do takich wizyt przygotowane (ma przeszkolonych przewodników, dysponuje ksi"$k" z piktogramami dla osób
niemówi"cych, przygotowa!o tras% alternatywn" dla osób niepe!nosprawnych intelektualnie itp.). Informacja
powinna znajdowa# si% w widocznym miejscu na stronie, na której dokonywana jest rezerwacja.

Wycieczka w drzwiach muzeum…
czyli jak szybko przygotowa# si% do obs!ugi
grupy osób niepe!nosprawnych intelektualnie
Je&li nie mieli&my informacji o tym, $e b%dzie w muzeum go&ci# grupa osób niepe!nosprawnych intelektualnie,
postarajmy si% uzyska# od opiekunów grupy jak najwi%cej informacji w chwili, gdy pojawia si% w drzwiach muzeum.
Nale$y w sposób grzeczny i dyskretny zapyta# opiekunów, czy s" osoby wymagaj"ce specjalnego wsparcia. W wielu
przypadkach niepe!nosprawno&# nie jest widoczna (np. osoby z autyzmem, osoby, które nie maj" rozpoznawalnego
przez wszystkich zespo!u Downa). Pytanie mo$na uszczegó!owi#, zadaj"c nast%puj"ce:

• Czy w grupie s" osoby niepe!nosprawne intelektualnie (upo&ledzone umys!owo)?
(poinformuj w tym miejscu o mo$liwo&ci wybrania trasy krótszej i prostszej)

•
•
•
•
•

Czy w grupie s" osoby niemówi"ce? (zaproponuj mo$liwo&# wykorzystania ksi"$ki do komunikacji)
Czy w grupie s" osoby z uszkodzonym wzrokiem? (zastosuj wówczas opisane poni$ej uwagi)
Czy w grupie s" osoby z uszkodzonym s!uchem? (zastosuj wówczas opisane poni$ej uwagi)
Czy w grupie s" osoby maj"ce problemy z chodzeniem? (pozwoli Ci to dostosowa# tras% oraz tempo zwiedzania)
Czy w grupie s" osoby z autyzmem? (zastosuj wówczas opisane poni$ej uwagi).

Kiedy zadajesz opiekunowi pytanie, z jakiej placówki jest grupa, mo$esz spodziewa# si%, $e osoby niepe!nosprawne
intelektualnie znajd" si% w grupach z nast%puj"cych placówek:
• szko!a specjalna,

•
•
•
•
•
•

szko!a integracyjna,
specjalny o&rodek szkolno-wychowawczy,
o&rodek rewalidacyjno-wychowawczy,
warsztat terapii zaj%ciowej,
&rodowiskowy dom samopomocy,
dom pomocy spo!ecznej lub inne.

Musisz mie# na wzgl%dzie fakt, $e okre&lenie „szko!a specjalna” mo$e odnosi# si% tak$e do innych grup osób niepe!nosprawnych (dla niewidomych, dla nies!ysz"cych itd.).
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Zasady dotycz"ce oprowadzania po muzeum
grup osób niepe!nosprawnych intelektualnie
Poni$ej prezentuj% podstawowe wskazówki, jakimi powinni&my si% kierowa#, gdy nasi go&cie s" niepe!nosprawni
intelektualnie. S" one przede wszystkim przeznaczone dla przewodników grup. Pragn% w tym miejscu zaznaczy#,
$e zasadnym by!oby przeszkolenie wszystkich lub przynajmniej cz%&ci przewodników w zakresie kontaktu z niepe!nosprawnymi intelektualnie klientami.

Zaplanuj optymaln" liczb% osób w grupie
Gdy w grupie znajduj" si% niepe!nosprawni intelektualnie, zw!aszcza ze wspó!wyst%puj"cymi sprz%$eniami, powinno
si% ograniczy# ilo&# osób przypadaj"cych na jednego przewodnika. Optymalna ilo&# osób w grupie to 10-15, ilo&#
ta powinna by# uzale$niona od poziomu sprawno&ci cz!onków grupy (im mniej sprawne osoby, tym grupa mniejsza).
Podkre&l%, $e we wszystkich placówkach, w których przebywaj" osoby niepe!nosprawne intelektualnie, praca
ma miejsce jedynie w ma!ych grupach. Osoby te wymagaj" bowiem zindywidualizowanego podej&cia.

Dostosuj tras% zwiedzania do odpowiedniej grupy
Niezb%dne jest opracowanie alternatywnej, skróconej trasy zwiedzania muzeum, która uwzgl%dnia!aby potrzeby
i mo$liwo&ci osób niepe!nosprawnych intelektualnie. Trasa alternatywna powinna uwzgl%dnia# jedynie najwa$niejsze, najbardziej spektakularne punkty muzeum, w których osoby b%d" mia!y okazj% nie tylko wys!ucha# przewodnika, ale tak$e dotkn"#, do&wiadczy#, prze$y# co& wyj"tkowego (w Muzeum Powstania Warszawskiego b%dzie to np.
wej&cie na pok!ad samolotu, obejrzenie filmu „Miasto ruin”, monumentu, zwiedzanie Sali Ma!ego Powsta'ca itp.).

Dokonuj"c wyboru trasy zwiedzania w muzeum, kieruj si% nast%puj"cymi kryteriami:

• poziom niepe!nosprawno&ci intelektualnej zwiedzaj"cych,
• ich mo$liwo&ci percepcyjne (koncentracja uwagi, mo$liwo&# zrozumienia tre&ci itp.),
• bezpiecze'stwo (nale$y unika# takich miejsc, w których móg!by pojawi# si% nadmierny l%k np. przej&cie przez
ciasny tunel; osoby mog" zobaczy#, jak tunel wygl"da, przemie&ci# si% kawa!ek i zawróci#, ale nie powinny
przechodzi# grupowo przez ciasny korytarz, poniewa$ nie wiemy, jakie emocje mog" si% pojawi#),

• mo$liwo&ci ruchowe,
• wiek,
• zainteresowania zwiedzaj"cych.
Musisz mie# &wiadomo&#, i$ osoby niepe!nosprawne intelektualnie maj" ograniczony czas koncentracji, zatem
zwiedzanie trwaj"ce oko!o dwóch godzin, wype!nione mnóstwem tre&ci, jest zbyt d!ugie.

Wprowadzenie…
Przy wej&ciu do muzeum przeka$ osobom niepe!nosprawnym intelektualnie podstawowe informacje na temat
tego, gdzie si% znajduj". Aby mie# pewno&#, $e grupa zrozumia!a Twój przekaz, sprawd( to, zadaj"c pytania. Mo$esz tak$e, zamiast opowiadania o muzeum, spróbowa# pytaniami naprowadzi# osoby niepe!nosprawne intelektualnie na w!a&ciwe odpowiedzi. Oto przyk!ad odnosz"cy si% do Muzeum Powstania Warszawskiego:
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•
•
•
•
•

Gdzie si% teraz znajdujemy?
Co to znaczy: „Powstanie Warszawskie”?
Czy wiecie, kiedy ono by!o?
Kto to jest Powstaniec?
Czy w Waszych rodzinach s" osoby, mo$e dziadkowie, którzy walczyli na wojnie,
a mo$e podczas Powstania Warszawskiego?
• Z kim Polacy walczyli w czasie II wojny &wiatowej? itp.
Te pytania pozwol" Ci si% zorientowa#, czy osoby niepe!nosprawne intelektualnie maj" jak"kolwiek orientacj%
w temacie, jaki jest zakres ich wiedzy, jakim j%zykiem si% pos!uguj".
Wyja&nij grupie, w jaki sposób b%dziecie zwiedza# razem muzeum, zwró# uwag% na chronologi%: „B%dziemy
zwiedza# muzeum w takiej kolejno&ci, w jakiej dzia!y si% wa$ne wydarzenia podczas Powstania”.
Zaznacz na wst%pie, $e je&li kto& czego& nie rozumie, mo$e to zg!osi#, a Ty wyja&nisz trudne kwestie w prostszy
sposób.
Poinstruuj grup% o zasadach poruszania si% po muzeum. Zwró# uwag% na konieczno&# „trzymania si% razem”,
nieod!"czania si% od grupy, s!uchania tego, co mówi przewodnik.
Zwró# uwag% na specyfik% konkretnego muzeum, na to, co mo$e np. przestraszy# odwiedzaj"cych. W Muzeum
Powstania Warszawskiego nale$y powiedzie# na wst%pie, $e b%d" s!ysze# nag!e wybuchy bomb, strza!y,
przelatuj"ce samoloty, ró$ne wojenne odg!osy. Je&li osoby zostan" uprzedzone o tym fakcie, b%d" odczuwa#
mniejszy l%k.

Pragn% w tym miejscu odwo!a# si% do spostrze$e' przewodników, odnosz"cych si% do osób niepe!nosprawnych
intelektualnie: „uwa$nie s!uchaj"”, „nie przeszkadzaj"”, „to takie wdzi%czne grupy” itp. Nale$y mie# &wiadomo&#,
$e rzeczywi&cie osoby niepe!nosprawne intelektualnie zazwyczaj s" przyja(nie nastawione do innych, grzeczne,
dobrze zachowuj"ce si% w instytucjach kultury. Nie oznacza to jednak, $e stoj"c i grzecznie s!uchaj"c przewodnika,
a nawet kiwaj"c potakuj"co g!owami, równocze&nie rozumiej" wszystko, co jest im przekazywane. Zazwyczaj
nie umiej" powiedzie#, nie przyznaj" si%, $e czego& nie rozumiej", $e przewodnik mówi za du$o i pos!uguje si% zbyt
trudnym j%zykiem.

Dostosuj tempo zwiedzania do osób niepe!nosprawnych intelektualnie
Tempo zwiedzania powinno by# dostosowane do najmniej sprawnej osoby w grupie.

Zasady post%powania w kolejnych punktach
Docieraj"c do kolejnych wa$nych punktów w muzeum, przyjmij pewien schemat dzia!ania, który u!atwi osobom
niepe!nosprawnym intelektualnie znalezienie si% w konkretnym miejscu:

•
•
•
•

Najpierw powiedz, gdzie si% znajdujecie.
Opowiedz o eksponacie lub miejscu wszystko, co uwa$asz za niezb%dne, zwró# uwag% na kwestie najwa$niejsze.
Dopiero gdy sko'czysz, pozwól na samodzielne ogl"danie, dotykanie, s!uchanie eksponatów.
Unikaj sytuacji, w których równocze&nie mówisz i co& pokazujesz.
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• Podchod( do poszczególnych osób podczas ogl"dania eksponatów i dodatkowo zwracaj uwag% na to, co powinny

ogl"da#, czego s!ucha# itp. Instruuj „Przy!ó$ ucho do s!uchawki, us!yszysz g!os Powsta'ca”, „Dotknij, a poczujesz…”
itp.

• Osoby niepe!nosprawne intelektualnie potrzebuj" zwykle wi%cej czasu na obejrzenie eksponatów, dlatego
tak wa$ne jest skrócenie tras zwiedzania.

Wybierz informacje najwa$niejsze
Kiedy znajdujesz si% w konkretnym punkcie muzeum i opowiadasz o jakim& wa$nym zdarzeniu, wa$nej osobie
czy miejscu, postaraj si% wybra# jedynie informacje najbardziej istotne. Osoby niepe!nosprawne intelektualnie
maj" problemy z koncentracj" uwagi przez d!u$szy czas. Pomi' szczegó!owe daty, trudne nazwy obiektów itp.
Opowiadaj"c, odno& si% do do&wiadcze' osób niepe!nosprawnych intelektualnie, do prze$y# im dost%pnych.
Oto przyk!ad: „Czy kiedy& bali&cie si% czego& bardzo? Co to by!o takiego? A jak my&licie, czego bali si% Powsta'cy?...
Dzieci, ale i doro&li w czasie Powstania bali si% bardzo, $e Niemcy mog" wej&# do tunelu i ich rozstrzela#, $e spadnie
na nich bomba” itp.
Odwo!uj si% tak$e do (róde! wiedzy osób niepe!nosprawnych intelektualnie. S" nimi cz%sto seriale, proste programy
itp. Mo$esz np. pokazuj"c bro' z czasów wojny zapyta#, czy widzieli jaki& film o wojnie (np. „Czterej pancerni
i pies”). Nawi"$ tak$e do wspó!czesnych filmów lub seriali, w których u$ywana jest bro'. Powiedz: „Zobaczcie,
ta stara bro' ró$ni si% od tej nowoczesnej, jak" mo$ecie zobaczy# w kryminalnych serialach. A jakie seriale
ogl"dacie?”. Pozwoli Ci to wej&# w relacj% z grup" poprzez odwo!anie do tego, co jest im bliskie, a przez to !atwiejsze
do zrozumienia.

Dostosuj j%zyk przekazu do zwiedzaj"cych
J%zyk to najwa$niejsze narz%dzie, jakim pos!uguje si% przewodnik. Od tego, jakiego j%zyka u$ywasz, opowiadaj"c
o wa$nych wydarzeniach, b%dzie zale$a! poziom zrozumienia tre&ci przez osoby niepe!nosprawne intelektualnie.
J%zyk, jakim si% pos!ugujesz, musi by# bardzo konkretny i bardzo prosty. Nie oznacza to jednak, $e powinien by#
infantylny.
Unikaj przeno&ni, poj%# abstrakcyjnych, szukaj prostych zamienników trudnych poj%#. Np. nie mów „Wykonuj"c
zbrodniczy rozkaz Hitlera, nakazuj"cy zabijanie ka$dego mieszka'ca Warszawy, oddzia!y pacyfikuj"ce Ochot%
dopuszczaj" si% licznych zbrodni na cywilnej ludno&ci. Na Woli natomiast prowadz" planow" akcj% eksterminacyjn"”, lecz powiedz: „Na rozkaz Hitlera, $o!nierze niemieccy zabijali nie tylko innych $o!nierzy, ale tak$e kobiety,
dzieci, staruszków. Chcieli zabi# wszystkich mieszka'ców Warszawy, z ka$dej dzielnicy, z Woli, Ochoty…”.
Buduj"c swoj" wypowied(, u$ywaj prostych i krótkich zda'.
J%zyk powinien by# dostosowany do wieku s!uchaczy – uproszczenie nie musi oznacza# mówienia w taki sposób,
w jaki mówimy do ma!ych dzieci. Unikaj wi%c zdrobnie', spieszcze' itp.
Kiedy zadajesz osobom niepe!nosprawnym intelektualnie pytanie, daj im odpowiedni" ilo&# czasu na udzielenie
odpowiedzi. Nie spiesz si%, nie wyr%czaj osób niepe!nosprawnych intelektualnie, nie odpowiadaj za nich. Je&li
widzisz, $e maj" problem z odpowiedzi", poszukaj prostszych pyta' naprowadzaj"cych.
Osoby z niepe!nosprawno&ci" intelektualn" mog" mie# problem z podejmowaniem decyzji, udzieleniem szybkiej odpowiedzi na zadane pytania. Nie podejmuj jednak decyzji za nich. Poczekaj, oka$ cierpliwo&#, daj Twoim
rozmówcom wystarczaj"c" ilo&# czasu.
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Ekspresja Twoim sprzymierze'cem
Trudno wzbudzi# zainteresowanie osób niepe!nosprawnych intelektualnie, przekazuj"c im informacje bezemocjonalnie, rutynowo, jakby by!y nagrane na p!yt% i odtworzone. Osobom niepe!nosprawnym intelektualnie znacznie
!atwiej b%dzie zrozumie# i zapami%ta# prezentowane tre&ci, je&li pozostawi" w nich emocjonalny &lad. Wa$na jest zatem
modulacja Twojego g!osu, budowanie napi%cia, gestykulacja, pokaz. Pami%taj jednak, by nie mówi# do doros!ych
w taki sposób, w jaki mówi si% do dzieci.
Jak ju$ wcze&niej wspomina!am, niezwykle wa$ne s" pytania, które zadajesz, maj" one na celu sprawdzenie, czy osoby
zrozumia!y to, co mówisz, ale tak$e s!u$" samodzielnemu dochodzeniu do w!a&ciwej odpowiedzi np. „Jak my&licie,
w jaki sposób dzieci pomaga!y Powsta'com?”.

U$ywaj form adekwatnych do wieku zwiedzaj"cych
W&ród osób niepe!nosprawnych intelektualnie zwiedzaj"cych muzeum znajd" si% zarówno uczniowie, jak i osoby
doros!e. Pami%taj, aby zwraca# si% do poszczególnych osób w sposób uwzgl%dniaj"cy ich wiek metrykalny. Zwracaj si%
per „Pan” do doros!ego m%$czyzny, nawet je&li jego opiekunka mówi o nim Piotru&.

Kiedy prezentujesz materia! multimedialny
W wielu muzeach zwiedzaj"cy maj" szans% obejrze# ró$ne materia!y multimedialne, czasem s" to fragmenty filmów
dokumentalnych itp. Kiedy zwiedzaj"cymi s" osoby niepe!nosprawne intelektualnie, bardzo wa$ne jest odpowiednie
ich przygotowanie do ogl"dania prezentowanego materia!u. Przestrzegaj zatem kilku poni$szych zasad:

•
•
•
•
•

wprowad( w tematyk% filmu,
wyja&nij, w jaki sposób, kiedy film powsta!,
zwró# uwag%, na czym powinni skupi# si% ogl"daj"cy,
poinformuj o tym, co mo$e przestraszy# w filmie (np. g!os syren, wybuchy, nag!e krzyki, odg!os samolotu itp.),
po obejrzeniu zapytaj o wra$enia, sprawd(, w jakim stopniu film zosta! zrozumiany.

W Muzeum Powstania Warszawskiego wy&wietlany jest film pt. „Miasto ruin”, zatem mo$na przed filmem powiedzie#
osobom niepe!nosprawnym intelektualnie:

„Na filmie obejrzycie star" Warszaw%. Zobaczycie, jak wygl"da!a tu$ po wojnie, czyli bardzo dawno temu, gdy
wasze babcie lub prababcie by!y malutkimi dziewczynkami. Warszawa by!a zburzona, wi%c nie zobaczycie !adnych
domów, ulic, ale ich ruiny. Na filmie wida#, $e niektóre domy pal" si% jeszcze. Warszawa zosta!a zniszczona, poniewa$
lata!y nad ni" samoloty i zrzuca!y bomby na budynki. Zobaczycie miasto >>z lotu ptaka<<, czyli tak, jakby&cie
lecieli samolotem i patrzyli w dó!. Spróbujcie znale(# na filmierzek% i rozpozna# miejsca, które znacie w Warszawie”.
Mo$esz przed filmem przekaza# informacje, które w trakcie filmu wy&wietl" si% tekstem, mo$esz je odczyta#
podczas projekcji filmu (dotycz"ce ilo&ci mieszka'ców Warszawy przed i po wojnie i inne).
Po obejrzeniu filmu zapytaj, czy rozpoznali na filmie jakie& znane obiekty. Porozmawiaj o filmie (czy Warszawa
by!a bardzo zburzona, kto j" zburzy! itp.). Powiedz o tym, $e dzi& Warszawa wygl"da!aby zupe!nie inaczej, gdyby
nie zosta!a tak zrujnowana.
W zwi"zku z tym, $e film „Miasto ruin” jest wy&wietlany w wersji 3D, nale$y wyja&ni# ogl"daj"cym, w jaki sposób
powinni u$ywa# okularów, w jaki sposób powinni dba# o ich bezpiecze'stwo.
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Dobre zako'czenie
Na koniec zwiedzania muzeum zadaj osobom niepe!nosprawnym intelektualnie kilka pyta': Co najbardziej zapami%ta!y z wizyty w muzeum? Czy co& je wzruszy!o, a mo$e przestraszy!o? Czy Powsta'cy byli odwa$ni? itp.
Je&li grupa zapami%ta!a cho#by kilka najwa$niejszych faktów lub – w Twoim odczuciu – wizyta pozostawi!a w nich
jaki& emocjonalny &lad, potraktuj to jako swój sukces :-).

Kilka uwag dotycz"cych osób ze sprz%$on" niepe!nosprawno&ci"
Cz%sto zdarza si%, $e w grupie osób, które trafi" do instytucji kultury znajd" si% takie, u których wraz z niepe!nosprawno&ci" intelektualn" wspó!wyst%puje inna niepe!nosprawno&# lub choroba np. osoba jest niepe!nosprawna intelektualnie i oprócz tego jest niepe!nosprawna ruchowo lub ma problemy ze wzrokiem, s!uchem, komunikacj" werbaln", ma
cechy autystyczne, padaczk%. W takich sytuacjach warto odwo!a# si% do wiedzy nie tylko o osobach z niepe!nosprawno&ci" intelektualn", ale tak$e nale$y uwzgl%dni# wskazówki dotycz"ce poszczególnych grup osób niepe!nosprawnych. Poni$ej zamieszczono kilka uwag na ten temat.

Gdy osoba niepe!nosprawna intelektualnie ma problemy z komunikacj" werbaln"…
W&ród osób niepe!nosprawnych intelektualnie jest znacz"ca grupa takich, których mowa werbalna jest zaburzona.
Gdy osoba mówi niewyra(nie (ma np. pora$one narz"dy artykulacyjne), postaraj si% ws!ucha# w jej wypowied(,
nie ignoruj jej. Je&li masz problem ze zrozumieniem wypowiedzi, popro& o powtórzenie albo sparafrazuj wypowied( osoby, dodaj"c na koniec „Czy dobrze Ci% zrozumia!em?” lub popro& o pomoc opiekuna.

Fakt, $e osoba nie mówi, nie oznacza, $e nie jest w stanie si% komunikowa#. Zwró# uwag%, czy osoba niemówi"ca
odwiedzaj"ca muzeum przynios!a ze sob" ksi"$k% do komunikacji z zawartymi w niej piktogramami czy symbolami
graficznymi PCS. Je&li tak, mo$esz zadawa# jej pytania, a ona udzieli odpowiedzi, u$ywaj"c stosowanej przez siebie
metody alternatywnej. Mo$e zdarzy# si%, $e osoba niepe!nosprawna intelektualnie pos!uguje si% „go-talkiem”,
czyli urz"dzeniem elektronicznym. Wi%cej na ten temat znajdziesz w zamieszczonej charakterystyce osób niepe!nosprawnych intelektualnie.
Niezwykle pomocne jest przygotowanie w placówce prostej ksi"$eczki komunikacyjnej zawieraj"cej graficzne
symbole zwi"zane tematycznie z muzeum.

Gdy osoba niepe!nosprawna intelektualnie ma problemy z chodzeniem…
Osoba niepe!nosprawna intelektualnie mo$e mie# problemy z przemieszczaniem si% z powodu wspó!wyst%puj"cej
choroby np. dystrofii mi%&ni, stwardnienia rozsianego lub po urazie rdzenia kr%gowego. Jedn" z najcz%&ciej wyst%puj"cych przyczyn trudno&ci lokomocyjnych u osób z niepe!nosprawno&ci" intelektualn" jest wspó!wyst%powanie tzw.
mózgowego pora$enia dzieci%cego (MPD). W wyniku uszkodzenia centralnego uk!adu nerwowego osoby z pora$eniem
mózgowym maj" problemy z kontrolowaniem swoich mi%&ni. W zwi"zku z tym wiele osób mówi niewyra(nie, wykonuj"c przy tym mimowolne ruchy cia!a. Nale$y pami%ta#, $e stopie' pora$enia nie ma zwi"zku z poziomem sprawno&ci
intelektualnej. Osoba, która nie mówi, która niemal nie jest w stanie wykona# $adnego ruchu celowego, mo$e doskonale rozumie# wszystko, co do niej mówisz, co jej prezentujesz. Je&li zatem masz w"tpliwo&#, na jakim poziomie trudno&ci
powinna by# Twoja wypowied(, dyskretnie porozmawiaj o tym z opiekunem.
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Osoby maj"ce problemy z chodzeniem mog" przemieszcza# si% za pomoc" kul lub tzw. balkoników. Je&li masz tak"
osob% w grupie zwiedzaj"cych muzeum, musisz uwzgl%dni# jej indywidualne tempo chodzenia. Mo$esz tak$e zapyta#,
o ile jest taka mo$liwo&# w placówce, czy osoba nie chce skorzysta# z „dy$urnego” wózka inwalidzkiego. Warto mie#
cho#by jeden wózek inwalidzki (prosty w obs!udze) w instytucji. Mo$e okaza# si% przydatny nie tylko osobom niepe!nosprawnym, ale tak$e starszym osobom, które mog" poczu# si% os!abione d!ugim zwiedzaniem, ale tak$e emocjami, które
si% pojawiaj". Jest to z pewno&ci" nieobce wielu odwiedzaj"cym
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Je&li osoba, która odwiedza muzeum, jest niepe!nosprawna ruchowo i korzysta z wózka inwalidzkiego, warto pami%ta#
o kilku poni$szych zasadach:
Je&li chcesz w sposób bezpo&redni odnie&# si% do osoby na wózku (nie mówisz do grupy, lecz do niej), mo$e !atwiej
doj&# mi%dzy wami do porozumienia, je&li zni$ysz swoje cia!o do jej poziomu np. delikatne przykucni%cie pozwoli
nawi"za# kontakt twarz" w twarz, nie b%dziesz patrze# na osob% z góry. Je$eli nie jest to mo$liwe, to przynajmniej
sta' w pewnej odleg!o&ci od tej osoby, tak $eby nie musia!a podnosi# g!owy do góry.
Nie bój si% u$ywa# sformu!owa' „A teraz pójdziemy”, „Id(”… Nie poprawiaj swojej wypowiedzi „Pojedziemy”.
Wózek stanowi cz%&# przestrzeni osobistej osoby z niego korzystaj"cej, dlatego nie nale$y pcha#, dotyka# wózka,
opiera# si% o niego, zawiesza# na nim swojego p!aszcza, nachyla# si% nad wózkiem, by komu& innemu u&cisn"# d!o',
k!a&# czegokolwiek na pulpicie przymocowanym do wózka (zawsze nale$y zapyta# o zgod% osob%, je&li chcemy
po!o$y# co& na pulpicie czy kolanach osoby odwiedzaj"cej muzeum – mam tu na my&li eksponaty, pomoce
dydaktyczne itp.).

Je&li niezb%dne jest przeniesienie wózka w inne miejsce, nale$y zapyta# u$ytkownika wózka lub jego opiekuna,
w jaki sposób nale$y chwyci# wózek, by zachowa# bezpiecze'stwo osoby oraz sprz%tu (mimo $e wi%kszo&#
instytucji dysponuje ju$ wind", podjazdami lub innym sprz%tem umo$liwiaj"cym przemieszczanie si% na wózku,
s" i takie, w których nadal istniej" problemy lokomocyjne).
Podjazdy, drzwi, windy, toalety przeznaczone dla osób niepe!nosprawnych powinny by# zawsze otwarte i dost%pne
dla osób niepe!nosprawnych (paradoksem s" nierzadkie sytuacje, kiedy osoba niepe!nosprawna musi najpierw
pokona# sporo przeszkód, by dosta# si% po klucz do dostosowanej dla osób niepe!nosprawnych toalety).

Osoba z autystycznym spektrum zaburze'…
W&ród osób z autystycznym spektrum zaburze' mog" znale(# si% takie, u których wyst%puje autyzm lub tzw. zespó!
Aspergera (w du$ym uproszczeniu mo$na stwierdzi#, $e jest to !agodniejsza forma autyzmu, czyli zaburzenia, które
cechuje si% tym, $e osoba ma problemy z komunikacj" z innymi, ze zrozumieniem innych osób, otaczaj"cego &wiata,
poniewa$ mo$e on by# odbierany jako nieuporz"dkowany, pe!en zagro$e'). Kiedy trafia do instytucji grupa, w której
s" osoby z autystycznym spektrum zaburze', mo$esz na pocz"tku nie zorientowa# si%, $e s" to osoby wymagaj"ce
specyficznego podej&cia – osoby z autyzmem „nie wygl"daj"” na niepe!nosprawne. Mog" jednak sprawia# wra$enie
osób nie&mia!ych, wycofanych, niech%tnych do kontaktu, mog" nie patrze# w oczy (nie oznacza to jednak, $e s"
nieuwa$ne). Inne osoby mog" natomiast by# odbierane jako niegrzeczne lub (le wychowane, poniewa$ zachowuj" si%
w sposób odmienny np. mog" nie reagowa# na Twoje pytania, na polecenia opiekuna, mog" przejawia# zachowania
tzw. stereotypowe (ko!ysanie cia!em, wymachiwanie r%kami). Kiedy w grupie s" osoby z autystycznym spektrum
zaburze', warto pami%ta# o poni$szych uwagach:
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Osoby te (niezale$nie od wieku) w wi%kszo&ci maj" problemy z komunikacj" zarówno werbaln", jak i niewerbaln",
du$" trudno&# sprawia im rozumienie mimiki cia!a i tonu g!osu, a gdy mówi", cz%sto mowa ta jest ograniczona,
zdarza si%, $e powtarzaj" s!owa wypowiedziane przez inn" osob% (tzw. echolalia). S" te$ osoby, które korzystaj"
z alternatywnych metod komunikacji (opisane wcze&niej piktogramy, PCS-y lub inne).
Nie oznacza to jednak, $e osoby z autyzmem nie s" w stanie rozumie# tego, co im przekazujesz. Szczególnie dobrze
mog" przyswaja# prezentowane w prosty sposób fakty, zdarzenia.
Je&li np. jako przewodnik po muzeum opowiadasz co&, staraj si% unika# $artów, sarkazmu, zwyczajowych powiedze' czy zwrotów. Wi%kszo&# osób rozumie wypowiedzi innych w sposób bardzo dos!owny (np. powiedzenie „Raz
na wozie, raz pod wozem” zostanie zrozumiane dos!ownie i osoba mo$e zastanawia# si%, jaki wóz masz na my&li).
Osoby z autystycznym spektrum zaburze' maj" indywidualnie mniej lub bardziej nasilone problemy z odbiorem
bod(ców ró$nymi zmys!ami (wzrokiem, s!uchem, dotykiem itd.). Wp!ywa to na ich odbiór &wiata, na mo$liwo&ci koncentracji i przyswajania prezentowanych informacji. Bardzo cz%sto zdarza si%, i$ s" nadwra$liwe s!uchowo, nie dziw si% zatem, $e mog" w pewnym momencie zatyka# uszy, sprawia# wra$enie jakby nieobecnych, gdy
wokó! jest zbyt wiele d(wi%ków. Zachowania te nie &wiadcz" o tym, $e s" znudzone Twoj" wypowiedzi", s" jedynie
reakcj" na nadmiar bod(ców. Tak mo$e si% zdarzy# w Muzeum Powstania Warszawskiego, które wype!nione jest
mnóstwem nak!adaj"cych si% d(wi%ków. Owa wszechobecna kakofonia, nadmiar bod(ców mog" powodowa#
zm%czenie, s" dla osoby niemal „bolesne”. Wa$ne jest zatem szczegó!owe ustalenie z opiekunami grupy, jakie
cz%&ci muzeum wybra# do zwiedzania, a jakie pomin"#.

Gdy osoba niepe!nosprawna intelektualnie ma problemy ze wzrokiem…
Mo$e zdarzy# si% tak, $e w grupie osób niepe!nosprawnych intelektualnie zwiedzaj"cych muzeum znajd" si% osoby
niedowidz"ce lub niewidome. Je&li tak si% stanie, nale$y pami%ta# przede wszystkim o kilku nast%puj"cych sprawach:
Osobom niepe!nosprawnym intelektualnie z uszkodzonym wzrokiem nale$y z wi%ksz" dok!adno&ci" opowiedzie#
o tym, co jest prezentowane (jak dok!adnie dany przedmiot wygl"da, co jest zaprezentowane na zdj%ciu, jaki napis
widnieje na &cianie itp.). Opowiadaj o tym, co widzisz, jakby& „by! oczami” zwiedzaj"cej osoby. Mów o wielko&ci
mijanego samolotu (w krokach, a nie w abstrakcyjnych metrach) i o wszystkim, co znajduje si% w ka$dym odwiedzanym pomieszczeniu.
Zwracaj uwag% osoby na inne sygna!y, za pomoc" których b%dzie ona w stanie poznawa# minion" rzeczywisto&#.
To, co osoba widz"ca jest w stanie ogarn"# jednym spojrzeniem, osoba z uszkodzonym wzrokiem musi pozna#
s!uchem, dotykiem, czasem w%chem. Zwracaj wi%c – jako przewodnik – uwag% osoby z uszkodzonym wzrokiem na
te bod(ce. Mo$esz np. powiedzie# i zach%ci# osob%: „Poczuj d!o'mi, jaki kszta!t mia! tunel, którym przemieszczali
si% Powsta'cy pod miastem”, zwró# uwag% na d(wi%ki z niego dochodz"ce, na to, jak jest w nim duszno, opowiedz
o zapachu, jaki móg! si% wówczas unosi#. Nieustannie zwracaj uwag% na d(wi%ki, jakie wydobywa!y si% z bombardowanej Warszawy: strza!y, syreny, wybuchy itd. Zwracaj uwag% na tre&ci dobiegaj"cych og!osze'.
W Muzeum Powstania Warszawskiego dost%pny jest monument z odg!osem bij"cego serca, motocykl czy replika
karabinu typu „sten”. Je&li jest to mo$liwe, pozwól osobie niewidomej lub niedowidz"cej dotkn"# eksponatu,
„zobaczy# go” d!o'mi. W Muzeum Powstania Warszawskiego udost%pnione s" zabytkowe przedmioty do ogl"dania
dotykowego tj. he!m, granaty, naboje, opaska, blaszka obozowa itp.
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Nie bój si% s!ów takich jak „zobacz”, „widzimy”, „co& wygl"da” itp. Osoba niewidoma równie$ ich u$ywa.
Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie mo$e si% rozprasza#, laska stanowi cz%&#
przestrzeni osobistej danej osoby. Je&li osoba niewidoma po!o$y gdzie& lask%, nie przek!adaj jej, uprzedzaj jedynie
wtedy, je&li mo$e stanowi# ona przeszkod%.
W Muzeum Powstania Warszawskiego dost%pne s" odbiorniki dla osób niewidomych z wgranymi opisami g!ównej
cz%&ci ekspozycji. Nale$y jednak mie# &wiadomo&#, i$ dla osób niepe!nosprawnych intelektualnie wgrane tre&ci
s" za trudne w odbiorze, dlatego wa$ny jest bezpo&redni kontakt z przewodnikiem.

Gdy osoba niepe!nosprawna intelektualnie ma problemy ze s!uchem…
Gdy w grupie osób niepe!nosprawnych intelektualnie odwiedzaj"cych muzeum s" takie, które maj" problemy
ze s!uchem (nie s!ysz", maj" niedos!uch i korzystaj" z aparatów s!uchowych), warto mie# na wzgl%dzie kilka
prostych zasad:
Osoba, która nie s!yszy lub ma niedos!uch, b%dzie koncentrowa# si% przede wszystkim na twarzy (a w szczególno&ci
na ustach) przewodnika oprowadzaj"cego po muzeum. Wa$ne jest zatem, aby& zatrzymuj"c si% w kolejnych
punktach, najpierw przekazywa! informacje, a dopiero pó(niej pokazywa! okre&lone eksponaty. Robi"c to równocze&nie, zwykle odwracamy g!ow%, wi%c osoba w tym czasie nie widzi twarzy przewodnika, a poza tym jest zdezorientowana: nie wie, czy „s!ucha#” (czyli czyta# z ust przewodnika), czy patrze# na wskazywany eksponat.
Kiedy opowiadasz co&, staraj si% mówi# wyra(nie, nie zakrywa# d!oni" ust. Je&li nosisz obfite w"sy, przytnij je :-),
poniewa$ mog" zakrywa# usta i b%dziesz wówczas „nieczytelny” dla osób z uszkodzonym s!uchem. Nie odwracaj
g!owy, gdy mówisz. Nie mów, gdy idziesz.

Staraj si% sta# w takim punkcie, by twoja twarz by!a jak najlepiej o&wietlona – nawet je&li panuje tak przyt!umione
&wiat!o, jak w Muzeum Powstania Warszawskiego, mo$liwe jest znalezienie odpowiedniego miejsca dla przewodnika.
Je&li mówisz, staraj si% by# w przelotnym kontakcie wzrokowym z osob" lub osobami z uszkodzonym s!uchem,
by w razie czego mog!y pokaza# Ci, $e czego& nie rozumiej", $e nale$y powtórzy# jakie& informacje.
Opowiadaj"c o zdarzeniach, osobach, historiach, wybieraj informacje najwa$niejsze. Po raz kolejny chc%
podkre&li#, $e lepiej powiedzie# mniej ni$ za du$o! Pami%taj, osoba, która czyta z ust, zdecydowanie szybciej
m%czy si% ni$ ta, która s!ucha, zw!aszcza wówczas, gdy dzieje si% to w ha!a&liwym, zat!oczonym otoczeniu. Wa$ne
s" zatem przerwy mi%dzy poszczególnymi partiami informacji.
Pami%taj, $e w przypadku osób niepe!nosprawnych intelektualnie z uszkodzonym s!uchem, j%zyk przekazu musi
by# szczególnie prosty i jednoznaczny.
Nie krzycz do osoby nies!ysz"cej lub niedos!ysz"cej. Je&li osoba ta u$ywa aparatu s!uchowego, jest on na pewno
dostosowany do normalnego poziomu g!osu i Twój krzyk b%dzie przez to zniekszta!cony.
Mo$e zdarzy# si%, $e potrzebna b%dzie pomoc t!umacza j%zyka migowego (rzadko, je&li s" to osoby niepe!nosprawne intelektualnie, znacznie cz%&ciej, gdy muzeum jest odwiedzane przez grup% osób nies!ysz"cych w normie
intelektualnej lub ewentualnie z lekk" niepe!nosprawno&ci" intelektualn"). Je$eli obecny jest t!umacz j%zyka
migowego, patrz na osob% nies!ysz"c" i utrzymuj z ni" kontakt wzrokowy oraz zwracaj si% bezpo&rednio do niej,
a nie do t!umacza.
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O zwierz%tach w instytucjach kultury?
W wielu miejscach publicznych (w tym w instytucjach kultury) znajdujemy tabliczki informuj"ce o zakazie
wprowadzania zwierz"t. Nale$y mie# &wiadomo&#, $e niektóre osoby niepe!nosprawne korzystaj" z pomocy zwierz"t
(zw!aszcza psów) w ró$nych sytuacjach spo!ecznych. Zwykle przychodzi nam na my&l „pies przewodnik”, który
towarzyszy osobie niewidomej. Warto wiedzie#, $e z pomocy psa korzystaj" te$ osoby niepe!nosprawne ruchowo,
którym psy przynosz" potrzebne przedmioty, otwieraj" drzwi itp. Zwierz%ta pomagaj"ce osobom niepe!nosprawnym
s" zazwyczaj bardzo dobrze wyszkolone, s" pos!uszne, dobrze si% zachowuj", s" przyzwyczajone do obecno&ci
ludzi. Pami%taj, bez swojego psa przewodnika osoba niepe!nosprawna mo$e czu# si% niepewnie. Oczywi&cie uprzed(
w!a&ciciela przed wej&ciem na teren instytucji o bod(cach, które mog" rozprasza# towarzysz"ce mu zwierz% np. przed
wej&ciem do Muzeum Powstania Warszawskiego nale$y poinformowa# osob% niepe!nosprawn" o tym, $e jest tam
g!o&no, $e s!ycha# wiele nak!adaj"cych si% d(wi%ków, odg!osy wybuchów, strza!ów. Daj jednak mo$liwo&# podj%cia
decyzji osobie niepe!nosprawnej lub jej opiekunowi. Nie zak!adaj z góry, $e wiesz lepiej!
Zaprezentowane uwagi warto poszerzy# o takie, które b%d" przydatne w okre&lonej instytucji, czyli b%d"
uwzgl%dnia!y jej specyfik%. Je&li uwa$asz, $e niezb%dne jest uj%cie innych jeszcze zasad, podziel si% z nami swoimi
spostrze$eniami i prze&lij nam swoje propozycje.
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