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Правила коректної мови
Використовуйте Уникайте 

Людина з інвалідністю

Людина з неповносправністю

Людина з особливими потребами

Хворий, каліка, неповноцінний

Приречений

Жертва

Звичайна людина Нормальна людина

Людина, що користується візком Прикутий до візка

Вроджена інвалідність

Вроджена неповносправністть

Вроджений дефект

Людина, яка має хворобу Людина, яка страждає від хвороби

Людина з розумовою відсталістю Розумово неповноцінна людина

Незряча людина, слабозора Сліпа



Рекомендації до власників агроосель які приймають 

неповносправних та осіб які отримують послуги.

До осіб, які надають послуги

• Розуміння концепції сільського туризму

• Знання, практичні уміння, наявність мотивації

• Знання мов (регіональних особливостей, мова жестів і т.д)

• Орієнтування у специфіці кожної нозології осіб, які будуть 

отримувати послуги

• Знання і практикування етики, культури, гігієни

• Застосування регіонального потенціалу

• Адаптація ведення бізнесу до потреб неповносправних

• Розуміння та сприйняття особи з інвалідністю, емпатійне

ставлення



• Пропозиція якісного харчування (з натуральних 

продуктів), з врахуванням дієтичних обмежень

• Доступність житла

• Якісний сервіс, задоволення специфічних потреб

• Пропонування помірної ціни за надані послуги

• Наявність атракції в переліку послуг

• Дотримання вимог конфіденційності, приватність у 

наданні послуг

• Узгодження  побажань

• «Не жаліти» 



До осіб, що отримують послуги

• Адекватна  мотивація

• Чітко сформулювати вимоги до туристичного продукту, 

який вони планують отримати

• Дотримання правил поведінки, встановлених  оселі, 

розпорядку дня ( прийому їжі, відходу до сну)

• Бережливе ставлення до майна, навколишнього 

середовища, економії електроенергії, води



До «здорового» клієнта, який проживає в 

неповносправного господаря

• Дотримування прописаних правил оселі

• Бути самодостатнім, вчасно оплачувати послуги

• Не «жаліти» господаря

• Готовність до самообслуговування та допомогти в 

господарстві

• Толерантність, порядність, з розумінням ставитись до 

господаря



До неповносправного господаря агрооселі

• Інформування клієнта про неповносправного господаря 

або  неповносправних членів родини агрооселі

• Встановлення правил і розміщення їх на видному місці 

• Господар не повинен давити  (не жалітися)

• Відповідність запропонованих умов попередній рекламі  

• Створення адекватних, необхідних умов для 

самообслуговування клієнта

• Готовність до незвичної, необачної поведінки клієнта.



Пропозиції, як діяти в ситуації, 

коли  є чуючий господар  і нечуючий клієнт

• Спілкування  слід здійснювати писемною мовою, вживати 

загальнозрозумілі побутові жести.  Використовувати 

можливість розуміти зчитування з губ, володіти чіткою 

артикуляцією, використовувати повільний темп, 

диспозиція – навпроти співрозмовника, потрібно 

передбачувати хороше освітлення території, 

передбачувати уточнення інформації, застосовувати 

голосне мовлення, низький тембр голосу. 

• Зворотній зв'язок – комплексне спілкування. ( усне 

мовлення з використанням жестової мови) та писемного 

мовлення.



Пропозиції, як діяти в ситуації, 

коли  є господар незрячий, а  - клієнт нечуючий

• Залучати до спілкування  найманого працівника 

(сурдоперекладача) чи волонтера із спеціальними 

знаннями – володіння дактильною азбукою і жестовою 

мовою, шрифтом Брайля чи іншими спеціальними 

навичками.



Пропозиції, як діяти в ситуації, коли  є господар з 

мовленнєвими порушеннями  і хорошим слухом 

(немовний), а   - клієнт з порушенням слуху

• Слід вживати писемне мовлення, побутові жести., 

піктограми ( картинки із зображенням певних послуг), 

sms-повідомлень, спілкування з допомогою комп’ютера. 



Табори для нечуючих



Велосипедний туризм для 

нечуючих



НЕЗРЯЧІ НА ГОВЕРЛІ



НЕЗРЯЧІ НА ГОВЕРЛІ
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