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В Україні за неофіційною статистикою - понад 2,8 млн людей з інвалідністю (приблизно 6,1% від загальної чисельності населення). 
При цьому 80% з них – це люди працездатного віку.

На сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного 
середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя.

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ
Побудова безбар’єрного середовища в місті є однією з 
сучасних урбаністичних тенденцій у світі. У 2018 в Україні 
вступили в дію нові будівельні норми, згідно з якими всі 
будинки та споруди, а також необхідна інфраструктура, 
мають бути спроектовані з елементами доступності. У 
нормах наводяться характеристики з проектування пандусів, 
спеціальних підйомників та інших засобів доступності для 
людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Також 
ці норми стосуються тактильних та візуальних елементів 
доступності: тактильних смуг, інформаційних таблиць та 
покажчиків шрифтом Брайля, аудіо-покажчиків для людей з 
порушеннями зору.

Навесні 2019 вступила в дію вимога до облаштування 
безбар’єрного простору в кафе, ресторанах та інших 
закладах громадського харчування. Доступи в будівлі, 
приміщення, аеропорти, вокзали, стадіони, готелі та великі 
торгівельні центри повинні бути обладнані зручними 
пандусами або ліфтами, а також вбиральнями, доступними 
для використання людьми з інвалідністю. 

У 2020 Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
(щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної 
діяльності)" (№0863).

Цим законом вносяться доповнення, що дозволять 
облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів 
житлово-комунального та громадського призначення, в 
тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
за відсутності документа, що засвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою.

СПЕЦ.ЗАСОБИ
У 2019 уряд України виділив додаткові 1,7 млрд.грн 
на спец.засоби. Також люди з інвалідністю отримали 
додатково 82 млн грн на засоби реабілітації. Завдяки 
адресному підходу "гроші ходять за людиною” 
отримувачі цих послуг самі можуть обрати підприємство, 
де вони хочуть їх отримати. Одночасно, Міністерство 
соціальної політики України створило новий електронний 
каталог всіх технічних засобів реабілітації (ТЗР) для осіб 
з інвалідністю. 

В Україні існує проблема з відсутністю спеціального 
обладнання, яке дозволяє людям з інвалідністю 
пересуватися і вести повноцінний спосіб життя. Особам 
з порушеннями зору не вистачає звукових сигналів на 
перехрестях, над входами у метро, магазини та аптеки; 
платформ метро з виступаючими обмежувальними лініями; 
спеціальних пристроїв на громадському транспорті, які 
повідомляють свій номер. Серед позитивних явищ можна 
відзначити появу на вулицях міст автобусів і тролейбусів 
з низькою підлогою, закупівлю окремими громадами 
спеціального транспорту для перевезень людей на 
кріслах колісних, а також реалізовані ініціативи щодо 
зниження бордюрів у деяких містах. 

ЛЮДИ З МЕНТАЛЬНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ (АУТИЗМ ТА 
СИНДРОМ ДАУНА)
Щороку в Україні народжується понад 400 дітей з 
синдромом Дауна. Хоча медицина розвивається, але цей 
синдром неможливо вилікувати, а профілактика потребує 
вдосконалення. 

Проблемою для цих дітей є відвідування дитячого садка, 
громадських та культурних закладів. Але останнім часом, 
завдяки зусиллям батьків дітей з синдромом Дауна, 
що об’єднуються для вирішення спільних проблем та 
волонтерам, ситуація зрушила з мертвої точки.

В Україні офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із 
аутизмом, але представники громадських організацій, які 
опікуються цією проблемою, кажуть, що насправді таких 
людей набагато більше.

В Україні існує проблема раннього виявлення та корекції 
РАС, бракує досвіду, спеціалістів та інформації. Але 
для людей з аутизмом в Україні вже існують зразкові 
заклади, батьківські асоціації та громадські організації, 
які докладають зусилля, щоб забезпечити особливим 
дітям майбутнє.

ЛЮДИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ТА 
СЛУХУ
За неофіційною статистикою в Україні проживає близько 
200 тисяч людей із порушеннями зору. Наразі українські 
міста погано пристосовані для незрячих. Знайти вхід до 
держустанов, лікарень чи магазинів складно, світлофори не 
оснащені звуковим супроводом, більш-менш обладнане для 
незрячих метро у Києві. 

За даними World Health Organization, в Україні 2,1 млн людей 
мають порушення слуху. Якість їхнього життя значною 
мірою залежить від подолання мовного бар’єру. У країні 
щонайменше 400 тис. осіб володіють жестовою мовою, але 
цього не достатньо. 

За оновленими державними будівельними нормами, при 
проектуванні громадських закладів та інфраструктури 
населених пунктів потрібно використовувати візуальне 
інформування для людей з порушеннями слуху. Наприклад, 
у громадських місцях важлива звукова інформація має бути 
продубльована текстом, у вестибюлях громадських закладів 
мають бути екрани, інформаційні термінали або табло з 
текстовим рядком. Інформації має бути досить для того, щоб 
особи з порушеннями слуху мали змогу орієнтуватися без 
додаткового спілкування. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ
У питаннях реабілітації в Україні потрібно запровадити 
механізми моніторингу, які будуть відслідковувати 
забезпечення осіб з інвалідністю техзасобах реабілітації. 

Ефективним методом такого контролю роботи 
реабілітаційних центрів в Україні може стати створення 
адекватної конкуренції серед таких установ. При цьому 
контроль та моніторинг мають відбуватися з боку 
громади, а не тільки від центральних органів влади, 
інакше всі ці процедури завершяться імітацією. 

БЛАГОДІЙНІСТЬ
В сучасних умовах в Україні сталася трансформація 
ставлення суспільства до благодійності. Волонтерські 
та благодійні організації відіграють вагому роль у зборі 
коштів та залученні людських ресурсів, що спрямовані на 
допомогу соціально незахищених верств населення. 

Кількість благодійних організацій постійно зростає. 
Станом на 2019 зареєстровано 18,5 тис. благодійних 
організацій, з них активно працюють приблизно 500-1000. 

До прикладів благодійності та інклюзивних проєктів 
можна віднести: соціальні перевезення, програми грантів 
для соц.підприємництва, будівництво інклюзивних 
майданчиків для дітей або спортивних майданчиків, 
навчання новим спеціальностям, благодійні спортивні 
турніри, медична допомога, тощо. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Наразі у сфері працевлаштування існує не дуже ефективна 
норма (4%) щодо обов’язкової квоти на людей з 
інвалідністю у трудових колективах у приватному секторі 
економіки. При цьому для роботодавців не існує ніяких 
бонусів. Натомість, при відсутності заповненої квоти 4% вони 
мають сплатити штраф. Держава має бути зацікавлена у тому, 
щоб на підприємствах були справжні робочі місця для людей з 
інвалідністю і ці робочі місця були би в базі центрів зайнятості. 

ОСВІТА
В жовтні 2018 в Україні набув чинності закон про доступ осіб 
з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. 
Цей документ передбачає, що діти з особливими потребами 
можуть вільно вчитися в дитсадках та школах разом з іншими 
дітьми.

Серед 700 тисяч українських дітей з інвалідністю в Україні 
понад 168 тисяч - з особливими освітніми потребами. 
Хоча лише 6 % шкіл мають інклюзивні класи, їхня кількість 
щороку зростає. Суспільство стає більш толерантним, а діти 
з особливими освітніми потребами краще соціалізуються, 
навчаючись зі своїми однолітками у звичайних школах. В 2019 
в інклюзивних класах навчались близько 17 тисяч дітей.

За 2018-2019 навчальний рік в Україні сформовано потужну 
мережу інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), яка нині 
налічує понад 575 установ. Центри забезпечують проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини 
за новими підходами. Кожен ІРЦ здатен забезпечити 
обслуговування 7-12 тисяч дітей, в тому числі й з особливими 
освітніми потребами. 

З 2020 року програма підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів містить новий обов'язковий модуль – 
інклюзивне навчання. Він має навчити педагогів працювати з 
дітьми з особливими освітніми потребами, а також допомогти 
їм в організації роботи інклюзивного класу. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
В Україні щороку стає все більше соціально відповідальних 
компаній, при чому серед них є як маленькі приватні 
підприємства, так і великі комерційні компанії. 

Соціальне підприємництво дає можливість не тільки 
реалізуватись та працювати, а й зробити свій внесок у 
вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми. До прикладів 
соціального підприємництва в Україні можна віднести: 
працевлаштування людей з інвалідністю, пожертви на 
благодійність, фінансування послуг для людей з інвалідністю, 
підтримка соціальних, культурних чи спортивних заходів або 
проєктів.

Це може бути робота у піцерії, ресторані, кондитерській 
чи мережі кав’ярень, у майстерні з виготовлення чаю, або 
надання стипендій для дітей-спортсменів з інвалідністю, 
відкриття театру для особливих акторів, інклюзивний арт-
центр чи творча майстерня для молоді з інвалідністю, пошиття 
екосумок, інклюзивний манікюрний кабінет або ательє, 
безкоштовна освіта задля надбання нової спеціалізації, тощо. 

КОМУ БУДЕ ЦІКАВО?

Безпосереднім покупцям: 
• інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ)
• медичні та реабілітаційні центри
• управління праці та соц.захисту населення в областях
• громадські організації
• благодійні фонди
• соціально-відповідальні компанії

Постачальникам обладнання та рішень:
• ліфти та підйомники
• пандуси та рампи
• спеціальний транспорт 
• тактильна плитка для людей з порушеннями зору
• таблички та тактильні покажчики зі шрифтом Брайля
• звукові пристрої для людей з порушеннями зору
• протезні та ортезні вироби
• ортопедичні вироби
• слухові апарати
• інвалідні коляски
• ходунки, милиці, палиці
• медичні ліжка
• санітарні пристосування для ванни та туалету
• обладнання для реабілітації
• обладнання для фізіотерапії
• масажне обладнання
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

17 ВЕРЕСНЯ \ ЧТ

ДЕНЬ 1 «ПОБУДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ»

Відкриття конференції та вітальна промова від організаторів.

Круглий стіл №1 «Інклюзивність як нова концепція для сучасної України».

Законодавство \ безбар’єрність та доступність\ забезпечення спецзасобами \ люди з порушеннями зору та слуху \ 
люди з ментальними порушеннями \ реабілітація та догляд 

Питання та теми для обговорення:

Законодавство: 
 › Вдосконалення і дотримання соціальних прав осіб з інвалідністю в Україні відповідно до європейських стандартів 
 › Запровадження в Україні європейських стандартів Міжнародної класифікації функціонування (скасування радянських груп 

інвалідності)  
 › Функції та відповідальність апарату Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні: з яких питань потрібно 

звертатися?   
 › Ситуація з соц.захистом людей з інвалідністю в Україні: пільги, пенсії та державна соц.допомога 
 › Соц.захист та медична допомога учасникам антитерористичної операції (АТО), волонтерам та добровольцям, що мають 

інвалідність 
 › Як позбутися поширеної в Україні практики «купівлі» інвалідності? (методи перевірки)

Безбар’єрність та Доступність: 
 › Забезпеченням доступності для маломобільних груп населення об’єктів вулично-дорожнього простору 
 › Доступність на транспорті та у будівництві 
 › Інформаційна доступніть (навігація та орієнтування,web-контент, спеціалізоване ПЗ, зовнішня озвучка на транспорті) 
 › Створення єдиного реєстру об’єктів, будівель, підприємств і організацій, які є безбар’єрними

Спец.засоби:
 › Забезпечення потреб людей з інвалідністю у технічних засобах реабілітації (візки, протези, ортези)
 › Реорганізація казенних підприємств та їх перетворення у державні комерційні підприємства
 › Порядок забезпечення спец.засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і виплати грошової компенсації 

вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації 
 › Створення нового електронного каталогу засобів реабілітації для осіб з інвалідністю в Україні (протезно-ортопедичні 

вироби; крісла колісні; допоміжні засоби для перенесення та підйому; спеціальні засоби для самообслуговування та 
догляду; засоби для ходіння; комплектувальні вироби для виробництва протезно-ортопедичної продукції)

Люди з порушеннями зору та слуху:
 › Відсутність нормативної бази та складності зі встановлення систем зовнішньої та внутрішньої озвучки для людей з 

інвалідністю по зору
 › Застосування спеціального ПЗ для спілкування та надання послуг особам з порушеннями слуху
 › Спеціальні додатки у смартфоні для орієнтування незрячих осіб  

Люди з ментальними порушеннями (аутизм та синдром Дауна):
 › Реабілітація та соціальна адаптація підлітків та молодих людей з аутизмом та синдромом Дауна, як частина системи 

безперервного розвитку
 › Підвищення обізнаності з питань аутизму та формування культури толерантного ставлення до людей з розладами 

аутичного спектру (РАС) в Україні 

Реабілітація:
 › Побудова нової моделі медичної реабілітації в Україні: створення та фінансування центрів реабілітації на базі медичних 

установ (а не санаторно-курортних установ)
 › Комплексний підхід до надання послуг з медичної реабілітації 
 › Впровадження в Україні доказової реабілітації: формування мультидисциплінарних реабілітаційних команд (лікарі фізичної і 

медичної реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, соціальні працівники, медсестри, мовні терапевти) 
 › Вартість реабілітаційних заходів для дітей та дорослих людей з інвалідністю: де знайти кошти? 
 › Розробка індивідуального плана реабілітації для дорослою людини або дитини з інвалідністю 
 › Розробка системи раннього втручання для дітей

Сесія 2 «Найкращі продукти та рішення для людей з інвалідністю» \ Доповіді експонентів
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ДЕНЬ 2 «ЖИТТЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»

Круглий стіл №2 «Життя без обмежень».

Соціалізація та соціальне підприємництво \ благодійність \ освіта \ працевлаштування 

Питання та теми для обговорення:

Соц.підприємництво: 
 › Приклади соціального підприємництва в Україні: реальні кейси 

Благодійність: 
 › Формування толерантного ставлення суспільства до потреб людей з інвалідністю та практики благодійності: реальні кейси 

Освіта:
 › Європейський досвід впровадження інтегрованого навчання та перспективи його використання в українських навчальних 

закладах
 › Запровадження чітких вимог до організації інклюзії в освітніх закладах та фінансування додаткових занять
 › Створення комфортних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні (проектування класів, 

навчальних кабінетів, ігрових кімнат, актових та спортивних залів) 
 › Забезпечення безкоштовного онлайн-доступу до освітніх програм людям з інвалідністю  
 › Забезпечення необхідними тех. засобами і робочими інструментами для отримання інклюзивної освіти (аудіоматеріали для 

людей з порушенням зору, література, надрукована шрифтом Брайля та спеціальні інструменти для вивчення цього самого 
шрифту)

 › Сучасні технології навчання та підтримки дітей з особливими потребами
 › Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей
 › Підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти до впровадження інклюзивного навчання

Працевлаштування: 
 › Створення державної платформи для сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю 
 › Створення спеціальних робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю 
 › Права осіб з інвалідністю під час працевлаштування та найбільш поширені порушення цих прав (відмова у 

працевлаштуванні, відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення \ скорочення за 
ініціативою роботодавця, переведення людини з інвалідністю на іншу роботу без його\ її згоди).

Сесія 4 «Найкращі продукти та рішення для людей з інвалідністю»  \ Доповіді експонентів

В програмі можливі зміни.

ОРГАНІЗАТОР

Компанія «Бізнес-Форум» спеціалізується на наданні 
послуг по організації і проведенню міжнародних та 
регіональних галузевих конференцій і виставок (рік 
заснування 2003).

Компанія входить в структуру і виступає постійним 
партнером інформаційного агентства «Метал-Кур›єр», 
«Хім-Кур›єр», «Промислові вантажі».

Починаючи з 2003 року, ми реалізували більш ніж 
200 конференцій, в яких взяли участь понад 50 000 
спеціалістів з 70 країн світу.

Ми проводимо заходи для наступних галузей: 
інклюзивність, міська інфраструктура, транспорт 
і логістика, екологія, металургія, гірничодобувна 
промисловість, хімічна промисловість.

Місце проведення
ВКЦ Торгово-промислової 
палати України
вул. Велика Житомирська, 33
Київ, Україна
www.chamber-plaza.com

Виставка Інклюзивна Україна 2020 пройде в багатофункціо- 
нальному виставковому конгрес-центрі на базі Торгово-
промислової палати України в самому центрі Києва.

ТПП має багаторічний досвід організації заходів різного 
масштабу і формату, виставок і конференцій.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ

Анна Грачова
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 216
Моб. +38 068 794 10 40
A.Gracheva@b-forum.com

Юлія Холоденко
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94
Моб. +38 097 50 35 368
y.kholodenko@b-forum.com 

Для відвідувачів:

Для відвідувачів участь у виставці і конференції безкоштовна, 
за умови офіційної реєстрації на сайті заходу.


