
Бонтон у комуникацији са особама са 
инвалидитетом 

Реч bon ton је француског порекла и означава добар тон, односно, добар начин 
опхођења. Бонтон представља скуп правила пристојног понашања у друштву, 
односно правила лепог и пристојног понашања у свакодневном животу. Као 
резултат вишедеценијског активизма инвалидског покрета, а пре свега заговарања 
„социјалног модела инвалидности“, усталила су се и „неписана“ правила лепог 
понашања у комуникацији са особама са инвалидитетом: 

 

1. У комуникацији са особом са инвалидитетом усредсредите се на особу, а не на 
њен инвалидитет! 

2. Пристојно је руковати се са особом са инвалидитетом и кад особа има 
ограничене могућности покрета руке или користи протезу или је слепа. 

3. Пре него што прискочите у помоћ, увек претходно питајте особу са 
инвалидитетом да ли жели вашу помоћ и како јој најбоље можете помоћи. 
Можда јој помоћ није потребна или је непожељна. 

4. Немојте се наслањати на нечије ортопедско помагало (инвалидска колица, 
ходалица, штаке, штап). Помагала су део нечијег интимног простора који особа 
користи. 

5. Приликом разговора, обраћајте се директно особи са инвалидитетом а не 
његовом персоналном аисистенту, родитељу, пратиоцу, тумачу.  

6. Ако ће разговор трајати више од неколико минута са особом која користи 
инвалидска колица, седите, како бисте дошли у исту висину очију. 

7. Немојте понижавати или се понашати заштитнички према особи са 
инвалидитетом тиме што ћете је тапшати по раменима или глави. 

8. Када некоме објашњавате пут, радите то из перспективе особе којој 
објашњавате, водећи рачуна о удаљености, о удубљењима или о постојећим 
рампама, временским условима и физичким препрекама које могу ометати 
или олакшати кретање особи са инвалидитетом. 

9. Деци треба дозволити да у комуникацији са особом са инвалидитетом 
слободно постављају питања о ортопедским помагалима (инвалидска колица, 
ходалице, штаке, протезе, штапови). 

10. Кад се особа која користи инвалидска колица „пребаци” из њих у аутомобил или 
на столицу, клупу, тоалет, кревет и слично, инвалидска колица можете да 
померате само уз претходну сагласност особе која их користи. Посебно водите 
рачуна да их не померате изван дохвата особе са инвалидитетом. Исто се 
односи и на друга ортопедска помагала (штаке, ходалице). 

11. У реду је користити изразе као: „идемо да се прошетамо” у комуникацији са 
особом која користи инвалидска колица; „видимо се“, „чујемо се“ у комуникацији 
са слепом, односно глувом особом. 



12. Употреба ортопедских помагала имају функцију да олакшају и омогуће особи са 
инвалидитетом њену личну и социјалну укљученост и покретљивост. 
Инвалидност није болест. 

13. Ако разговарате са особом која има поремећај говора, па нешто нисте 
разумели, не правите се да сте разумели, него замолите ту особу да вам 
понови. 

14. Када разговарате са особом оштећеног слуха, директно јој се окрените, не 
повисујте глас и не говорите јој у уво. Особа ће разумети ваше изразе лица, 
читати са усана или ће јој превести тумач за знаковни језик. Ако прилике 
дозвољавају, можете исписивати своје поруке.  

15. У саобраћају посебно поштујте возаче са инвалидитетом, које имају на свом 
возилу истакнуту налепницу за особе са инвалидитетом. То ћете чинити тако 
што ћете повећати растојање, смањити брзину и повећати опрез. Особе са 
инвалидитетом су добри возачи, али им треба незнатно више времена за 
промене у управљању возилом јер су команде за управљање ручне.  

16. Не паркирајте се на места која су обележена и резервисана за особе са 
инвалидитетом. 

17. У јавним превозним средствима не користите места обележена и резервисана 
за особе са инвалидитетом, а када су таква места заузета, понудите своје. 
Помозите при уласку и изласку из средстава јавнога превоза. 

18. Не заборавите, да особе са инвалидитетом имају предност у јавним 
установама и свим другим местима. 

19. Немојте мазити псе водиче или друге животиње које помажу особама са 
инвалидитетом. 

20. Ако то желимо, питајмо власника за дозволу. 


