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Життя без обмеженьЖиття без обмежень
Табір-семінар «Школа самостійного 
життя» (для молоді з інвалідністю)життя» (для молоді з інвалідністю).

навчання групи молодих людей та 
дітей принципам та навичкам 
самостійного життя, 
самообслуговування, 
продуктивного вирішення р ду р
життєвих проблем, шляхом 
надання їм всебічної 
інформаційної психологічноїінформаційної, психологічної 
допомоги, консультативної 
підтримки, навчання навикам 

іактивного відпочинку та 
практичних занять.



Табір-семінар «Школа самостійного життя»



Виготовлення інформаційної продукції 
(плакати, брошури, довідники, календарі 
на 2019 рік з абеткою жестової мови банерна 2019 рік з абеткою жестової мови, банер, 
наклейки, відеоролик…), запрошено 35 
учасників у якості спікерів, розіслано 62 
с а за ро е а ас Фор і олиста-запрошення на участь у Форумі до 

органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування та проведено 
інформаційну кампанію серед студентів, 
інститутів громадянського суспільства, 
представників ЗМІ та взагалі р
громадськості м. Київ.



Організація форуму та концерту (з’їзд
запрошених учасників проекту,
оформлення зони фотовиставок та
декоративно-прикладного мистецтва в
Українському домі, репетиція концерту,р у , р р у,
робота експертів з учасниками форуму)



Програма  форуму «Формування інклюзивної політики у м. Київ
Н і і«Нові можливості»



Форум «Формування інклюзивної політики у м. Київ
Н і і

Під час форуму спікери

«Нові можливості»

Під час форуму спікери
презентували практики та досвід
створення інклюзивного

б ісередовища, обговорили нові
можливості та підходи у
формуванні інклюзивної політики.
В результаті ми об’єднуємо
зусилля у питанні контролю та
просуванні питань доступногор у у
середовища. Адже тільки завдяки
співпраці, обміном досвіду,
спільним діям, компромісам,спільним діям, компромісам,
щоденній роботі ми зможемо
розвивати інклюзивне середовище.
Інклюзія дасть можливістьІнклюзія дасть можливість
особистого розвитку та
нормального життя, життя без
б б йобмежень для багатьох людей.



Форум «Формування інклюзивної політики у м. Київ
«Нові можливості»



Інклюзивний концерт «Життя без обмежень»

проведення творчого заходу, культурного 
дозвілля  за участі людей  з інвалідністю допомагає молоді усвідомити, що 

все можливо і що будь-якау
привертає увагу громадськості до 
проблематики та питань людей з 
інвалідністю

все можливо і що будь-яка 
творчість, відпочинок, розвиток 
таланту  під силу кожному



Інклюзивний концерт «Життя без обмежень»



Життя без обмеженьЖиття без обмежень
Результати проекту:

Проведення інклюзивного табору сприяло налагодженню комунікативних процесів осіб з інвалідністю з
ровесниками без інвалідності, що підвищило активність та соціалізацію молоді з інвалідністю, сприяло
розвитку інклюзивного середовища. Табір-семінар дав можливість комплексного надання знань, навичок,

і і і і і і і бвмінь, не залежно від рівня освіти, а також можливість людині на візку навчитись бути максимально
незалежним від батьків, можливість самостійно будувати взаємовідносини з оточуючими, обмінюватись
життєвим досвідом з людьми на візках, які вже досягли певних результатів у навчанні, роботі, спорті та ін.
Екскурсія до зоопарку, прогулянки Урядовим кварталом та іншими районами міста Київ дали практичні
навики активного соціального життя молоді з інвалідністю. Крім того, супроводжуючі особи (батьки)
отримали консультації та психологічні тренінги, як допомогти їхнім дітям бути самостійними та вести
активний спосіб життя.

Завдяки проведенню інклюзивного концерту з танцювальним колективом на візках «Гармонія», театром-
студією «Паростки» Спілки матерів «Сонячний промінь», гуртом «Соняшник» Навчально-
реабілітаційного центру № 6, колективу «Надійка» учасники Форуму, глядачі та взагалі громадськість
побачили творчість без обмежень та дізналися про те, що люди з порушенням опорно-рухового апарату, зпобачили творчість без обмежень та дізналися про те, що люди з порушенням опорно рухового апарату, з
вадами слуху, люди з синдромом Дауна, можуть так граційно, артистично та видовищно виступати, чим
самим боротись за перемогу та успіх свого життя.

Проведення форуму з залученням людей з інвалідністю працівників соціальної сфери владиПроведення форуму з залученням людей з інвалідністю, працівників соціальної сфери, влади,
представників бізнесу, медіа сектору, громадського середовища, сфери культури дало можливість
зрозуміти, що доступність та інклюзивне середовище потрібно скрізь.
Під час форуму спікери презентували практики та досвід створення інклюзивного середовища,
обговорили нові можливості та підходи у формуванні інклюзивної політикиобговорили нові можливості та підходи у формуванні інклюзивної політики.



Життя без обмеженьЖиття без обмежень

В проекті «Життя без обмежень» в загальній кількості взяло участь близько 500 осіб.

60 осіб взяли участь у таборі-семінарі навичок самостійного життя, в загальній кількості було задіяно
близько 80 осібблизько 80 осіб.
У процесі підготовки Форуму та концерту було запрошено до участі 35 спікерів (31 – взяли участь) із різних
сфер діяльності (Уповноважений президента з прав людини, Урядова уповноважена з питань гендерної
політики, голови ІГС, в.о. директора в Урядовий контактний центр, начальник відділу Міністерства освіти,
бі ( і й бі ) ІГС і і К Єбізнесмени (соціальний бізнес), голови ІГС, архітектор, студент, керівник програми «Креативна Європа»,
куратор мистецький проектів Британської ради в Україні, заслужений художник України та інші), які мають
надзвичайний досвід у розвитку інклюзивного середовища та презентували свої практики в рамках Форуму.
Також було запрошено всі Департаменти соціального напрямку ОДА України (багато з яких долучились до
участі), Київський міський центр зайнятості, Міністерство соціально політики та ін.
50 осіб взяли участь у інклюзивному концерті та продемонстрували свої таланти.
40 осіб провели виставки своїх робіт декоративно-прикладного мистецтва.
5 фотовиставок, в загальній кількості 100 світлин, було представлено в рамках Форуму (вперше булоф у р р ру у р у
представлено фотовиставку, присвячену пам’яті Раїси Панасюк та вперше було надруковано та представлено
фотовиставку Миколи Подрезана «Навколо світу на інвалідному візку»).
Також, Заслужений художник України з інвалідністю презентував виставку своїх картин.
В загальній кількості разом з учасниками із зала у Форумі та концерті взяли участь більше 400 осіб.р у у ру ц р у
В Рамках проекту надруковано порадник «Наше місто – зручне та доступне для всіх» , а також календар на
2019 рік з абеткою жестової мови.



Життя без обмеженьЖиття без обмежень


