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Хората с бели бастуни се включиха в Европейската седмица на
мобилността
петък, 20 септември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

По повод Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември,
представители на местната структура на "Съюз на слепите в България" взеха участие в информационно
събитие за придвижването на хората със зрителни увреждания. Един от акцентите на тазгодишната
инициатива на Европейската комисия е ходенето пеша. За да се случва това безопасно, лесно и удобно,
е необходимо спазването на простички правила от всички участници в движението.

За да се придвижва самостоятелно незрящ или слабо виждащ човек, той си служи с бял
бастун. Самото помощно техническо средство изпълнява две основни функции: - дава обратна връзка за
заобикалящата ни среда и показва на останалите, че човек има нарушено зрение. Преди ползвателят на
бял бастун да се включи самостоятелно в движението, той задължително преминава специализиран
курс по ориентация и мобилност. Подобно на шофьорските курове се преминава през теоретична
подготовка и усвояване на практически умения с помощта на квалифициран инструктор. Едва когато
обучителят се убеди, че са усвоени нужните умения, на лицето с увредено зрение се разрешава
самостоятелно придвижване.
Ползите от самостоятелното придвижване са като за отделния човек, така и за цялата
общност. От една страна човек е самостоятелен, управлява живота си, взима решения независимо от
външни фактори. От друга страна се освобождава обществен ресурс, тъй като не се налага ползването
на придружител или специализиран транспорт. Това по косвен път подобрява екологичната обстановка
в градовете.
Ето защо е важно и другите участници в движението да спазват няколко основни правила.:
1.
В никакъв случай да не с паркира или разполагат предмети по протежение на пешеходните
маршрути. Това е особено важно за елементите на достъпната архитектурна среда- рампи, скосявания,
тактилни ивици, подлези, асансьори и други.
2.

Да не се застава на пътя или да се преминава в непосредствена близост до хора с бял бастун,
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особено от велосипедисти и ползватели на алтернативна форма на електрическа мобилност, например
тротинетки.
3.

Да не се указва съдействие на човек с бял бастун освен ако той изрично не помоли затова.

Ако някой желае да получи повече информация, би могъл да се обърна към клуба на организацията,
който се намира в к-с "Зорница" бл. 47, северно крило. Телефонът е 056/ 863212, ел. поща:
rsoburgas@abv.bg.
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