
 ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ       
  МОЖЛИВОСТЕЙ

ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ започаткований агенціями Організації 
Об’єднаних Націй в Україні в 2017 році спільно з Національною Асамблеєю людей 
з інвалідністю України до Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Ми будемо раді надати вам консультаційну підтримку для участі в ініціативі: 
консультації щодо сценаріїв участі та активацій, корисні контакти та поради  
щодо покращення доступності закладу та його послуг.

 
2018

ПРИКЛАДИ тематичних заходів  
у рамках ВІКЕНДУ
Почніть з ВІКЕНДУ, і ці зміни стануть вашою безперечною перевагою! 

 

За детальною інформацією, додатковими матеріалами 
та інструкціями звертайтеся:

opportunities.weekend@gmail.com

Юлія Черноморець,  
координаторка ініціативи  
від Програми розвитку ООН,  
 
+38063 282 4410

КАФЕ. БАРИ. РЕСТОРАНИ

 ⊲ Тихі години без музики.

 ⊲ Облаштування дитячого куточка з аніматором.

 ⊲ Вечері та дегустації в повній темряві або тиші/ з обмеженням 
одного з органів чуття: із зв’язаними очима, берушами.
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КІНОТЕАТРИ

 ⊲ Сеанси фільмів з аудіодискрипцією (голосовий супровід, 
який наживо подається через приймачі з навушниками і пояснює, 
що відбувається між репліками героїв: описує міміку, дії персонажів 
та інше). Перелік таких фільмів може бути наданий організаторами.

 ⊲ Сеанси фільмів із субтитрами/ перекладом жестовою мовою.

 ⊲ Сеанси для батьків із дітьми: тихіший звук, приглушене світло, 
зона з іграшками тощо.

 ⊲ Показ спеціальної добірки тематичних фільмів (перелік таких 
фільмів буде наданий організаторами).
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ТЕАТРИ

 ⊲ Вистави з аудіодискрипцією (голосовий супровід, який 
наживо подається через приймачі з навушниками і пояснює, 
що відбувається між репліками героїв: описує міміку, 
дії персонажів та інше).

 ⊲ Вистави із перекладом жестовою мовою.

 ⊲ Облаштування дитячого куточка з аніматором.

 ⊲ Несподівані активації: 5-10 хвилинний початок вистави 
у повній тиші, або дія в темряві, або дія в темряві зі звуком 
з аудіодискрипцією, або дія без музичного супроводу/звуку тощо.
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МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ. ЕКСПОЗИЦІЇ

 ⊲ Ескурсії з аудіодискрипцією, тактильними елементами  
(контакти фахівців з аудіодискрипції можуть надати організатори).

 ⊲ Екскурсії з перекладом жестовою мовою.

 ⊲ Екскурсії, адаптовані для батьків з маленькими дітьми: 
повільніший тем, облаштування місць для годування/ сповивання, 
додатковий гід-аніматор.

 ⊲ Екскурсії з зав’язаними очима/в повній темряві, в цілковитій тиші, 
на візку тощо.
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ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ 
ТА СУПЕРМАРКЕТИ

 ⊲ Тихі години без музики та реклами.

 ⊲  Облаштування дитячого куточка з аніматором.

 ⊲  Тематичні заходи/квести/флешмоби: «покупка»  
із зав’язаними очима тощо.
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СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ

 ⊲ Проведення загальних тренувань, адаптованих для людей 
із різними видами порушень (зору, слуху, опорно-рухового апарату).

 ⊲ Проведення спільних/паралельних тренувань  
«мати/батько+дитина».

 ⊲ Облаштування дитячого куточка з аніматором.

 ⊲  Проведення тематичних тренувань: із зав’язаними очима,  
у повній тиші, з деякими обмеженнями руху тощо.
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