
Щоб долучитися необхідно зробити 
5 простих кроків:
1. Ознайомтеся з критеріями дружнього закладу, наведеними  

нижче, та перевірте відповідність власного закладу принаймні  
ОСНОВНИМ критеріям.

2. Якщо Ваш заклад не відповідає основним критеріям, проте є бажання 
стати дружнім для відвідувачів та взяти участь у флешмобі дружніх 
закладів – ЗРОБІТЬ ЦЕ! Скористайтеся нашими рекомендаціями для 
покращення або телефонуйте для консультацій. Заклади, які відповідають 
основним критеріям отримають статус «Дружні», а які відповідають 
також і додатковим критеріям – статус «супер Дружні» та будуть нанесені 
на спеціальну КАРТУ ДРУЖНІХ ЗАКЛАДІВ ТА ПОСЛУГ.

3. Напишіть нам про готовність долучитися та пройти перевірку 
на відповідність критеріям дружності волонтерами проекту на адресу:  
opportunities.weekend@gmail.com або заповніть форму  
до 20 листопада включно. 

4. Волонтери ініціативи зв’яжуться з вами та перевірять ваш заклад 
на відповідність критеріям дружності, або нададуть додаткову  
інформацію щодо необхідних покращень.

5. За умови успішного проходження перевірки, ми нанесемо ваш заклад 
на спеціальну КАРТУ ДРУЖНІХ ЗАКЛАДІВ ТА ПОСЛУГ та сприятимемо 
поширенню інформації у соціальних мережах та ЗМІ про ваш заклад 
та участь в ініціативі ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 2018.

«ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ»,

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДОЛУЧИТИСЯ ДО 
ФЛЕШМОБУ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 

що пройде в Україні 

За додатковою інформацією звертайтеся: 

opportunities.weekend@gmail.com
Юлія Черноморець, координаторка ініціативи 
від Програми розвитку ООН,  
+38063 282 4410

з 30 листопада до 3 грудня!

mailto:opportunities.weekend@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Movu1M70IGIyIzKHKviGVqNf9Q46rM50IbRQEV9MdjF32A/viewform


ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Заклади харчування
Дружні до батьків із дітьми

Основне:

1. Доступний вхід (ширина вхідних дверей до приміщення більше 80 
см, плаский вхід або суцільний пандус з нахилом не більше 8 %).

2. Туалетні або окремі кімнати, обладнані сповивальним столиком.

     

3. Дитяче меню (дієтичні страви з натуральних продуктів).

4. Наявність столиків з достатнім простором для розміщення поруч 
дитячої коляски.



ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Додатково:

1. Дитяче меню надруковане в кольорі, шрифтом не менше  
16 розміру, з фото страв та переліком продуктів,  
що використані для приготування кожної.

     

2. Нехитка підставна сходинка біля умивальника, або понижений 
умивальник для дитини в туалетній кімнаті. 

     

3. Дитячі крісла для годування. 

4. Якщо є фонова музика, вона має бути неголосною, принаймні, 
в окремих зонах.

5. Наявна дитяча зона та/ або наявні дитячі іграшки, розфарбовки, 
інші матеріали для творчості, аніматор для дітей.



ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Дружні до людей із порушеннями зору

Основне:

1. На вході до закладу присутній адміністратор/ хостес, який зустрічає 
відвідувачів і допомагає знайти вільний стіл.

2. Заклад має сайт, на якому розміщено актуальне меню доступне 
для зчитування програмами екранного доступу (скрінрідерами).

Про те, яким має бути доступний для людей з порушеннями зору 
сайт: http://ud.org.ua/biblioteka/prezentatsiji/298-dostupnist-der-
zhavnikh-veb-sajtiv-dlya-lyudej-z-invalidnistyu

3. Текст меню надрукований шрифтом не менше 14 розміру 
або пропонується лупа

        

4. Скляні елементи інтер’єру мають контрастне* маркування.

       

5. Перша і остання сходинки сходового маршу перед входом до 
будівлі і в самій будівлі виділені яскравим контрастним кольором*.

    

http://ud.org.ua/biblioteka/prezentatsiji/298-dostupnist-derzhavnikh-veb-sajtiv-dlya-lyudej-z-invalidnistyu 
http://ud.org.ua/biblioteka/prezentatsiji/298-dostupnist-derzhavnikh-veb-sajtiv-dlya-lyudej-z-invalidnistyu 


ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Додатково:

1. Меню можна самостійно переглянути на планшеті офіціантів, 
збільшуючи інформацію до потрібного розміру або наявний QR-код, 
через який завантажується електронна версія меню.

2. Наявне актуальне меню шрифтом Брайля.

3. Текст меню виконано шрифтом мінімум 14 розміру, без зарубок. 
Наприклад, Helvetic, Standard, Univers, FF DIN, New Johnstjn, Gill Sans, 
Frutiger, Arial Cyr Bold.

4. На шляху відвідувача немає неочікуваних бар’єрів (таких, як вішаки, 
рекламні острівки та інше).

*Шрифти:

Усі інформаційні таблички, стенди, інформатори, будь-яка текстова 
чи графічна інформація має бути виконана збільшеним шрифтом 
та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів відносно фону табличок.

Найбільш контрастні кольори: жовтий-чорний, білий-чорний, жовтий - темно 
синій, білий - темно-синій, білий – зелений тощо. 

Усі інформаційні таблички мають бути розташовані на висоті 120-160 см, якщо 
табличку потрібно побачити здалеку керуйтеся розміром шрифтів із таблиці:

максимальна відстань 
від користувача до напису

Розмір букв

30 м 52 — 104 см 

25 м 44 — 87 см 

20 м 35 — 70 см 

15 м 26 — 52 см 

10 м 17 — 35 см 

5 м 9 — 18 см 

2 м 3,5 — 7 см 

1 м 1,8 — 3,5 см 

30 см 0,5 — 1 см 

25 см 0,4 — 0,9 см 



ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Дружні до людей, які користуються візком

Основне:

1. Доступний вхід та приміщення (ширина вхідних дверей до приміщення 
не  менше 80 см, плаский вхід або суцільний пандус з нахилом 
не більше 8 %, наявний ліфт або інші підйомні пристосування, якщо 
в приміщенні більше 1 поверху, всередині приміщення відсутні сходи)

2. Є туалетне приміщення, обладнане поручнями, доступне для людей, 
які користуються візком, позначене табличкою.

    

3. За столами і в залах з рядами крісел є місця, де можна  
розташуватися на візку.

Додатково:

1. Є вікно каси і стійка реєстрації з пониженням (не вище 120 см).

2. Біля приміщення наявна парковка для людей з інвалідністю: Має бути 
встановлено знак парковки та знак, що це парковка саме для людей 
з інвалідністю. Ширина зони для паркування автомобіля людини 
з інвалідністю повинна бути не менше 3,5 м. Виїзд на тротуар повинен 
бути прямим, або похилим.

    



ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ – це ініціатива, започаткована 
агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно 
з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Дружні до людей із порушеннями слуху

1. Меню з детальною інформацією про склад страв, вагу, ціну.

2. Вся важлива інформація щодо акційних пропозицій, сервісних зборів 
тощо наявна в письмовому вигляді, викладена простою мовою  
та/ або з піктограмами.

Додатково:

1. У закладі наявні сайт або термінали/ планшети, через які можна 
самостійно оформити замовлення.

     

2. Наявне програмне забезпечення, яке перетворює голосові 
повідомлення в текст та навпаки (наприклад, Connect by BeWarned) 
або дозволяє зв’язатись з перекладачем жестової мови (наприклад, 
Перекладач ЖМ).

http://www.berdychiv-nasinnia-nadii.edukit.zt.ua/Files/downloads/Брошура%20Європейські%20стандарти%20викладу%20інформації%20спрощеною%20мовою.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getbewarned.connect&hl=uk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getbewarned.connectinterpreter



