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Z czego wynika problem ?
Zasób słów osób upośledzonych słuchowo, posługujących się językiem migowym 
jest znacznie uboższy od zasobu słów osób prawidłowo słyszących.

Wiele słów pochodzących z języka polskiego nie występuje w języku migowym 
tym samym osoba dla której ten język jest językiem którego używa o istnieniu 
wielu rzeczy zupełnie nie wie.

Np w języku migowym nie ma takiego słowa jak miesiączka. Kobiety poprostu o 
tym nie rozmawiały, więc taki znak nie powstał. Łatwo domyślić się że nie często 
rozmawia się o umowach bankowych więc pewnie specjalistyczne bankowe 
słownictwo jest zupełnie obce takim osobą



Mentalność ludzi głuchych

Osoby niesłyszące a głuche dla nas, słyszących to właściwie to samo. Z punktu 
widzenia tych osób jest to coś zupełnie odmiennego. Są one gotowe śmiertelnie 
się obrazić za użycie nieprawidłowego określenia.

Osoby takie w dużym przybliżeniu wykluczają z własnego środowiska osoby 
słyszące. Nawet osoby słyszące posługujące się językiem migowym są dla nich 
zaliczane do grupy ogólnej osób słyszących. 



Głuchy a Głupi

Głusi bardzo długo przez swoją niepełnosprawność byli uważani za głupich. Ze 
względu na niepełnosprawność wielu pracodawców nie chce ich zatrudniać. 
Często są tym samym ludźmi bezropotnymi.

 Myślę że zatrudnienie osoby głuchej bądź też nie słyszącej chociażby w 
niektórych oddziałów banków znacznie ułatwiło by dostęp do bankowości osobą z 
upośledzeniem słuchu. Pracownik taki byłby bowiem bardziej wiarygodny i 
rozeznany w różnicach pomiędzy jezykiem polskim a językiem migowym. 
Dodatkowo przyczyniło by się to do aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej



Polski język migowy czy aby na pewno polski ?
Pomysł zatrudnienia osób niedosłyszących jest o tyle ważny gdzyż ludzie głusi 
posługujący się polskim językiem migowym często poprzez nie znajomość 
poszczególnych wyrazów nie są w stanie płynnie posługiwać się językiem polskim 
pisanym.

Dla osób słyszących na pewno będzie to sporą nowością ale pomimo tego że 
istnieje wiele odmian języka migowego taki jak np. PJM polski język migowy czy 
Angielski język migowy języki te mają niewiele wspólnego z mówionym i pisanym 
językiem polskim.



Bankowość internetowa
sporym ułatwieniem dla osób niedosłyszących byłoby także  umieszczenie 
informacji  na stronie internetowej również w formie wizualizacji w polskim języku 
migowym. Ważne również aby informacje o takiej wizualizacji opatrzyć jasnym i 
jednoznacznym symbolem.

Zmniejszyłoby to wówczas trudne i krępujące dla tych osób wizyty w 
zamiejscowych placówkach banku gdyż większość operacji bankowych mogłyby  
one przeprowadzać przez internet. Tym samym jedna osoba głucha zatrudniona 
na większym obszarze byłaby wystarczającym usprawnieniem wizyt w lokalnych 
placówkach bankowych.



streszczenie idei
Pomysł opiera się na wdrożeniu informacji na stronach internetowych banku w 
przystępnej formie dla osób z upośledzeniem słuchu. Tzn w formie wizualizacji w 
języku migowym. Projekt ułatwienia dostępu do usług bankowych dla takich osób 
zakłada także aktywizację zawodową tej grupy zawodowej. Zatrudnienie choć 
jednej osoby znającej ten problem z własnej autopsji nie tylko podwyższyłoby 
wiarygodność pracownika banku czy poprawiła wizerunek firmy. Osoby głuche z 
całą pewnością wybierałyby bank w którym doradzić, wytłumaczyć i po prostu 
pomoc w wyborze może im osoba znająca ich ograniczenia językowe i osoba z 
którą się utożsamiają.


