
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

Музеї
Дружні до людей із порушеннями зору

Основне:

1.  Проводяться екскурсії, адаптовані для відвідувачів із порушеннями зору 
(в ході екскурсії надається детальніший опис експонатів, пропонуються 
експонати для тактильного ознайомлення) 

2. Інформаційні позначки всередині приміщення виконані збільшеним 
шрифтом*, контрастно*

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

       

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

    



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. Можна купити квиток на захід онлайн. Система покупки доступна для 
зчитування програмами екранного доступу (скрінрідерами). Короткі 
технічні рекомендації, як це зробити за посиланням.

2. Якщо в закладі є ліфт, кнопки в ліфті мають позначатися шрифтом Брайля.

    

3.  Основні шляхи для відвідувача (від входу до залів, гардеробу, 
туалетної кімнати) всередині приміщення мають тактильні 
направляючі. 

    

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

5. Наявні аудіогіди по музею, які детально описують експонати або 
QR-код, через який завантажується аудіодискрипція (аудіо опис 
експозиції для людей з порушеннями зору)

    

6. Проводяться екскурсії, адаптовані для відвідувачів з порушеннями зору 
(в ході екскурсії надається детальніший опис експонатів, пропонуються 
експонати для тактильного ознайомлення) - принаймні 2 рази на місяць.

https://drive.google.com/file/d/11A4oXY1MpFaVaBQs26oLpGhLoplrboQa/view


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

Консультаційна підтримка щодо розробки екскурсій, адаптованих  
для відвідувачів із порушенням зору, звертайтеся:  

Кіра Степанович, 
аудіоописовий коментатор 

+38063 4643039, +38096 6652849

*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.  Є текстовий опис експонатів.

2.  Вся важлива для відвідувачів інформація оформлена в письмовому 
вигляді, викладена простою мовою або піктограмами.

3.  Є можливість самостійно купити квитки через Інтернет або термінали 
в закладі.

Додатково:

1. Поруч з експонатами є QR-код, через який завантажується 
текстовий опис.

    




