SVETOVÝ DEŇ
BIELEJ PALICE

BIELA PALICA
Je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí.
Je pomôckou pre samostatný a bezpečný
pohyb nevidiaceho človeka.

BIELA PALICA

Je predĺženou rukou nevidiaceho na zisťovanie
prekážok, štruktúr, kvality povrchu, po ktorom
jej používateľ kráča.
Upozorňuje vodičov a vidiacich chodcov na
prítomnosť nevidiacej osoby.

BIELA PALICA

Je uznávaným symbolom bezpečnosti aj
podľa zákona o cestnej premávke.
(Zákon č. 8/2009 Z. z., § 4, odsek 1e, podľa
ktorého je vodič povinný „dbať na zvýšenú
opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä
deťom, osobám so zdravotným postihnutím,
osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu
palicu, a starým osobám“)

Ďakujeme, že nás vidíte
Bližšie informácie o

Dni bielej palice
a službách, ktoré ponúkame, Vám radi poskytneme
na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS
Sekulská 1
842 50 Bratislava
Tel.: 02/69 20 34 20
02/69 20 34 30

www.unss.sk, unss@unss.sk
Hlavný partner:

Partneri:

Prečo je biela palica biela?

BIELA PALICA

V ruke nevidiacej alebo slabozrakej osoby má
pre vodičov a ostatných účastníkov cestnej
premávky predovšetkým signalizačnú funkciu.
Upozorňuje na prítomnosť osoby vyžadujúcej
si zvláštnu pozornosť. Signalizačná funkcia je
vyjadrená práve bielou farbou.

Mediálni partneri:

Akcia sa koná pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky.

Zodpovedá zásadám jasnej tlače
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SVETOVÝ DEŇ
BIELEJ PALICE
Svetový deň bielej palice –
deň, kedy si pripomíname
význam a dôležitosť tejto
pomôcky pre nevidiacich ľudí.
Všetci sa chceme dostať do cieľa
čo najbezpečnejšie a najrýchlejšie.
Rovnakú potrebu majú aj nevidiaci
a slabozrakí ľudia.

Čo by mal vodič urobiť,
keď na priechode zbadá
človeka s bielou palicou?
Zastaviť a dať prednosť chodcovi.
Čakajúca osoba si obvykle všimne,
že ste zastavili. Ak to považujete
za potrebné, oslovte ju hlasom.
Je zbytočné blikať svetlami.
Pravdepodobne to neuvidí. Tiež nie
je vhodné upozorňovať klaksónom,
nevidiaci človek by to považoval za
výstražné trúbenie iného auta.

Autor: Štefan Dredan

Ako spoznáte, že nevidiaci
človek chce prejsť cez vozovku?
Nevidiaci uvažuje o vstupe na
vozovku, ale ešte nemieni vstúpiť
na priechod.
Stojí na chodníku v blízkosti obrubníka
a spodný koniec palice sa opiera
o obrubník. Sleduje premávku sluchom
m
a prípadne aj zvyškami zraku.

Nevidiaci signalizuje úmysel
vkročiť na priechod a prejsť
cez vozovku.
Stojí na chodníku v blízkosti obrubníka
pred priechodom. Dá signál pre
prechádzanie – zdvihne bielu palicu
do úrovne pása na 3 – 5 sekúnd,
následne ju položí.

Nevidiaci prechádza po priechode
cez cestu.
Kráča po priechode a bielou palicou
pohybuje pred sebou nad povrchom
vozovky, ktorého sa miestami
dotýka.

