
Привіт! Ми Доступно.UA — громадська 
організація, 

що прагне зробити Україну безбар’єрним 
середовищем. 

Ми працюємо для того, щоб нормалізувати 
сприйняття людей з інвалідністю 

суспільством,
просувати тренд архітектурної доступності 

та мотивувати до активного життя. 

27-55% жителів українських міст 
відносяться до маломобільних груп 

населення (МГН). 
Вони і є нашею аудиторією та клієнтами, 

це люди з інвалідністю, батьки з дитячими 
візочками, літні люди, вагітні, ті, кому 

важко пересуватися через травму.

Звіт

команди Доступно.ЮА
після проведення події Форуму 
інклюзивності та нагородження
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Цього року ми провели 5 Форум інклюзивності! 
Завдяки нашим партнерам Змін Фундація

Мета форуму – ініціювати системні зміни в суспільстві через 
зміну свідомості людей, діалог та згуртування всіх, хто бажає змін 
і готовий до дій.
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Цього року було важче, ніж зазвичай зібрати 
всіх експертів, спікерів та представників 
влади та громадськості.

Але на Форумі інклюзивності:

- ми зібрали 20 спікерів, з якими 
обговорили важливі питання щодо 
реабілітації, соціалізації людей, котрі 
отримали травми, обговорили плани та 
рішення на період відбудови;

- близько 70 людей змогли долучитись 
онлайн, задавати питання;

- - більше 2 400 людей переглянули відео з 
Форуму інклюзивності, і підвищили 
обізнаність щодо ситуації зараз та 
дізнались про плани, як ми можемо 
змінити та покращити ситуацію з 
доступністю.
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Проведено 5 дискусій:

- Умови проживання та забезпечення житла тимчасово 
переміщених осіб з інвалідністю в Україні.

- Реабілітація для військовослужбовців та ветеранів АТО, 
цивільних громадян, які отримали травми чи інвалідність 
через війну.

- Період відбудови: ідеї, рішення, перші кроки.

- Соціалізація людей з інвалідністю: можливості та умови 
реалізації.

- Життя та реалізація людей після травми. Історії незламних. 



Комунікаційна складова є одною з найважливіших 
пунктів реалізації проєкту

Станом на 15.12.2022 рік ми маємо:

Загальне охоплення: 1 051 700

Загальне охоплення у медіа: 830 700
Загальне охоплення у соцмережах: 120 000
Загальне охоплення у соцмережах партнерів: 81 000
Загальна кількість переглядів відео: 2 423 
Загальна кількість охоплення відео: 20 000
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Цьогорічна нагорода Відкриті двері була для того, щоб подякувати 
організаціям, людям, які допомагають бенефіціарам нашої організації - 
маломобільним групам населення. Ми відзначили 10 організацій, та 
окремо подякували також 11 організаціям та 2 людям, яких номінували.
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Ми будемо продовжувати працювати над 
змінами у нашому напрямку.

Головною метою було згуртувати владу, громадськість, 
небайдужих громадян, окреслити вектор руху та чим ми 
можемо бути корисні одне одному. В нас це вийшло. 

І результати дискусій досі актуальні і будуть актуальні ще 
тривалий час, тому ми плануємо ще більше займатись 
поширенням та творити зміни!


