ГО «Центр соціально-психологічної

Громадське об'єднання

підтримки сімей «Моя родина»

«Спільнота АДК в Україні»

Запрошення
Шановні колеги!
Запрошуємо вас на громадський круглий стіл, присвячений темі альтернативної і додаткової комунікації,
асистивної технології для безбар'єрного спілкування 30 червня 2022 року о 12.00 на платформі Zoom.
Тема: «Безбар’єрне спілкування та доступ до інформації – базові права людини: системне
впровадження альтернативної і додаткової комунікації в Україні»
Альтернативна і додаткова комунікація (АДК) – це засоби та різні способи спілкування, що
використовують люди, які не можуть говорити усно. Це може статися внаслідок порушень мовлення
через хворобу (афазія внаслідок інсульту), внаслідок порушень розвитку або неврологічних станів у дітей
(розлади спектра аутизму, дитячий церебральний параліч) тощо. Порушенням мовлення можуть бути
тимчасовими, як після травм або операцій, коли уражений мовний апарат, так і стійкі – внаслідок
інвалідизації, вроджених або набутих уражень нервової системи або органів мовлення.
За науковими дослідженнями, потреба в АДК на коротший або довший час чи протягом усього життя
оцінюється приблизно від 0,4 до 1,2% населення (Creer, Enderby та Juste; Scope, 2013). Але в умовах
воєнних дій та евакуації спостерігаємо зростання травм нервової системи у комбатантів та цивільних і
порушень мовлення у дітей внаслідок психологічної травматизації. Якщо розглядати вищенаведений
відсоток у відношенні до всього населення України, то АДК потребують сотні тисяч людей.
АДК засобів потребують також працівники освіти, медицини, соціальних служб, бізнесу, які надають
послуги або здійснюють догляд.
З 2015 року в Україні є низка громадський ініціатив, організацій, які займаються розробкою або
впровадженням АДК для дітей та дорослих. 2020 року ми створили громадське об'єднання «Спільнота
АДК в Україні», щоб поєднати зусилля щодо реалізації асистивних технологій для спілкування
альтернативним способом. Впровадження АДК є вимогою Конвеції про права людей з інвалідністю та
реалізацію права на свободу слова та доступ до інформації, відповідно до Конституції України та
Декларації прав людини. Асистивні технології забезпечують дотримання Цілей сталого розвитку
Глобального договору ООН, зокрема про якісну освіту, рівність та працевлаштування.
АДК це способи спілкування, впровадження яких в усіх сферах суспільного життя таке ж важливе, як
інклюзивність та безбар'єрність. Для об'єднання зусил і створення національних практик та системного
підходу до забезпечення комунікації доступним способом запрошуємо взяти участь у дискусії. На зустрічі
пропонуємо розглянути стан впровадження альтернативної і додаткової комунікації в різних сферах
наразі та спланувати спільні наступні кроки щодо реалізації цієї асистивної технології в Україні узгоджено

та системно, у співпраці громадськості, представників медицини, освіти, соціальної сфери, надавачів
послуг та розробників асистивних технологій.
За результатами круглого столу планється розгляд резолюції. Просимо переглянути чернетку в
окремому листі, що додається. Ваші пропозиції щодо резолюції просимо надсилати до 29 червня на
адресу співорганізатора круглого столу oksanagood@gmail.com:
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Міністерство науки і освіти України
Міністерство культури та інформаційної політики України
Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство розвитку громад та територій України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство цифрової трансформації України
Міністерство молоді та спорту України
Радниця–уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації
Радниця–уповноважена президента України з питань безбар'єрності
Депутати Верховної ради України, комітетів ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, Комітет ВРУ з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
КЗВО «Обласна академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
Одеський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
БО «Перспектива 21.3», проєкт, що займається впровадженням АДК в практиці спеціальної освіти
вже більше 10 років
БФ «Інститут раннього втручання», м. Харків
НРЦ «Джерело», м. Львів, на базі якого впроваджується пілотний проєкт ЮНІСЕФ з впровадження
АДК
ГО «Дорога життя», м. Ужгород
Одеський обласний методичний центр раннього втручання
Платформа «Батьки за раннє втручання», яка об'єднує активних батьків.
Український розробник піктограм для комунікації, соціальне підприємство «ДивоГра»
ТОВ «Хуавей Україна», як донор, який підтримав розробку українського безкоштовного додатка
Digital Inclusion в рамках партнерства з МОН України та спільнотою з АДК
Громадська організаціїя «Асоціація батьків дітей з аутизмом»
Громадське об’єднання «Школа сурдо», яке здійснює популяризацію жестової мови
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Представник Юнісеф в Україні, що здійснює проєкт з впровадження АДК
ГО «Безбар'єрність».

Організатори:
ГО «Центр соціально-психологічної підтримки сімей «Моя родина» http://www.psycheya.info/nashisocialni-zaxodi/
ГО «Одеська обласна організація медико-психолого-педагогічної допомоги «Здорове суспільство»

Громадське об'єднання «Спільнота АДК в Україні»
Як взяти участь
Запрошуємо уповноваженого учасника зареєструватись до 30 червня 2022 за посиланням:
https://forms.gle/B8YeEBnAAAmAXUoS9
У день події запрошуємо приєднатись до круглого столу 30 червня 2022 о 12.00 за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/81462158128?pwd=6BQzXSvzISIPF7Mcc7dJzt3AX2YoVK.1
Ідентифікатор конференції: 814 6215 8128
Код доступу: 516501
Програма заходу додається. З питань участі просимо контактувати з пані Оксаною Кривоноговою,
головою ГО "Здорове суспільство" +380503363107, oksanagood@gmail.com, співорганізатором заходу
Порядок виступу та імена спікерів можуть оновлюватись за посиланням
https://aac.org.ua/2022/06/28/round-table-06-22/
Дякуємо за цікавість до асистивних технологій в Україні та від імени спільноти фахівців та користувачів
АДК запрошуємо до громадського діалогу.

З повагою,
Голова ГО «ЦСППС «Моя родина»

Усатенко Ганна

