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“ДивоГра” — це �нновац�йне п�дприємство,

яке працює з 2015 р.  для людей �з порушеннями мовлення,
створює розвивальну продукц�ю �з символами
альтернативної � додаткової комун�кац�ї (АДК) та надає
осв�тн� послуги родичам людей �з �нвал�дн�стю та фах�вцям у
галуз� асистивних технолог�й для сп�лкування. 

Альтернативна � додаткова комун�кац�я
Альтернативна � додаткова комун�кац�я (АДК) — це засоби 
� стратег�ї, як� можна використовувати для сп�лкування.

Сп�лкуватися можна не лише словами. Щодня ми також
користуємося жестами та м�м�кою, текстовими пов�домленнями,
смайлами-емодж� в телефон�. Символи «пов�домляють» нам
важливу �нформац�ю. Для людей �з мовленнєвими порушеннями
— це спос�б сказати про себе та зрозум�ти �нших, навчатися � бути
поєднаними та автономними водночас. "ДивоГра" створює д�єв�
р�шення для комун�кац�ї.
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Краудфандинг  

Безпечна
повед�нка 
в умовах в�йни

Конференц�я 
з АДК

Проєкти
За п�дтримки МФ "В�дродження",
д�аспори м. Чикаго та окремих
благод�йник�в створен� нов�
набори символ�в.

Методичн� розробки для
комун�кац�ї д�тей � дорослих 
як в�дпов�дь на загрози в�йни.

Завдяки соц�альному
партнерству забезпечили
переклад українською
конференц�ї фундац�ї
ASSIST, Болгар�я.

Опис
розроблен� 4 пос�бники на теми
дружби � статевого виховання;
безкоштовн� постери поширен�  
 на стор�нках Сп�льноти АДК;

8 постер�в �з символами, що
пояснюють д�ї в умовах
обстр�лу та евакуац�ї людям,
як� не чують або не
розмовляють вербально;

перша європейська
конференц�я з АДК з
українським перекладом;
понад 800 глядач�в �з України
змогли в�дв�дати зах�д або
подивитися запис
безкоштовно.

Результат

"ДивоГра" в часи в�йни:
зберегли робоч� м�сця � розробили безкоштовн�
матер�али з п�ктограмами  для безпеки д�тей та
дорослих на aac.org.ua;

виконали зобов'язання за краудфандингом
створили нов� електронн� видання �з символами
АДК на тему дружби � статевого виховання;

розробили курс �з АДК для родич�в � фах�вц�в; 

забезпечили в�дправку продукц�ї по Україн�  та за
кордон;

провели 4 м�жнародн� веб�нари з партнерами,  де
фах�вц� з АДК з Ізраїлю, Норвег�ї, Болгар�ї тощо
под�лилися досв�дом асистування комун�кац�ї.

 



Інтеграц�я

Культура та осв�та

Cоц�альн� складов�
у наш�й команд� працює фах�вець �з
�нвал�дн�стю;
ми є партнерами ГО "Соц�альна �нклюз�я", яка
об'єднує людей �з порушенннями мовлення та
опорно-рухового апарату;

просв�тництво серед родич�в людей �з
мовленнєвими порушеннями, фах�вц�в осв�ти,
медицини, соц�альної сфери щодо можливостей
асистивних технолог�й, провели 12
просв�тницьких под�й;
профес�йне навчання АДК, пройшла 1 школа з
АДК вл�тку, 30 фах�вц�в та батьк�в взяли участь;
проєкти соц�ального партнерства з державними
установами та б�знесом;

Що ми зробили за р�к

Оц�нка �мпакту 

"Коеф�ц�єнт соц�альної
рентабельност� проєкту склав 

 
 
 
 

тобто на кожну �нвестовану
гривню «ДивоГра» створює

9 гривень соц�альної 
та економ�чної ц�нност�”.

9:1

У 2022 р. ГО “Центр соц�ального аудиту”
провела оц�нку �мпакту “ДивоГра”,
 показника соц�альної рентабельност�
�нвестиц�й SROI проєкту сп�впрац� з 
БО “Вплив” та отримала результати:

Соц�альн� послуги

промоц�я читання;
розвиток та ф�нансування безкоштовних
матер�ал�в для сп�льноти АДК в Україн� aac.org.ua,
розроблено 8 постер�в;

Наука � стандарти
науков� розробки з АДК, адаптац�я св�тового
досв�ду, представлення українських досл�джень
св�тов�й сп�льнот� на 4 конференц�ях;
розроблення нац�ональних стандарт�в �з АДК,
сп�ворган�заторство 2 громадських "круглих
стол�в" �з побудови системи використання АДК

        в Україн�.

www.dyvogra.com/impact
 

https://www.dyvogra.com/uk/social-investment-charity/
https://www.dyvogra.com/social-investment-cherity/
https://www.dyvogra.com/social-investment-cherity/
https://www.dyvogra.com/social-investment-cherity/


ПОДЯКА

Нашій команді ,  партнерам та неймовірним
читачам,  чиї  успіхи надихають нас
створювати нові  видання

З питань сп�впрац� та використання асистивних
технолог�й для комун�кац�ї звертайтеся
до засновниц� п�дприємства, психолога
Ганни Усатенко.

+38 093 7926232 
+38 067 7213971

www.dyvogra.com

info@dyvogra.com


