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ВИНИКНЕННЯ 
ПРОЕКТУ 

В Києві за даними  
Департаменту соціальної політики налічується 

Статистика міста показує, що тільки                 

       із них набувають професію,

працевлаштовані та зайняті.

156 000

з них                         - діти.10635

10%

людей з
інвалідністю



НАЙЧАСТІШЕ МОЛОДІ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ РОЗУМІЮТЬ,  ЩО 
ВОНИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД СВОЇХ 

ОДНОЛІТКІВ І ЧАСТО СОРОМЛЯТЬСЯ 
ВІДВІДУВАТИ ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ

Для молодих людей з легкою розумовою відсталістю
в Києві працюють 3 місцеві комунальні заклади денної

зайнятості, але ці заклади закриті для звичайних
людей. Молодь має бути повноправним членом

суспільства і відвідувати звичайні суспільні місця,
кафе, клуби спілкування.



«COMMUNITY HUB»-ЦЕ СУЧАСНА 
МІНІ-КАВ’ЯРНЯ ТА МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ

Наша мета - створити інклюзивний
простір «Community hub», де наша

молодь почувала б себе вільно.

Міні-кав’ярня буде працювати щодня 

2 людини з інвалідністю працюватмуть по черзі (позмінно) 

Ми будемо продаватимемо нешкідливу їжу та напої 
Щотижня проводитимуться тематичні заходи, куди буде запрошено студентську молодь 

Ми поступово і ненав'язливо готуватимемо молодь з інвалідністю
бути вільними і вчитися не боятися своєї інвалідності 



Створити умови для постійного спілкування
молодих людей з інвалідністю та звичайної
студентської молоді у Солом’янському районі
м.Києва шляхом організації комунікативного
простору для молоді «Communityhub» з
використанням різноманітних комунікативних
практик, таких як організація постійно діючих
майстер класів, тематичних зустрічей на протязі
2018 року. 

Мета проекту



Молодь з інвалідністю, 

студентська молодь, 

місцева громада 

Цільова 
аудиторія



Буде створено молодіжний інклюзивний комунікативний простір « Communityhub», в якому
працюватимуть  в тому числі двоє молодих людей з інвалідністю і двоє молодих людей без
інвалідності 
Буде проведено не менше ніж 40 тематичних інклюзивних зустрічей, майстер класів, засідань
клубів спілкування за участі волонтерів із студентської молоді; 
До участі у клубах спілкування буде залучено не менш ніж 15 молодих людей з інвалідністю та
не менш ніж 50 волонтерів студентів на протязі року роботи проекту; 
Буде розповсюджено інформацію про роботу « Communityhub» в соціальних мережах, ЗМІ , що
буде популяризувати  ідею корисної зайнятості для молоді з інвалідністю та включення її у
життя місцевої громади; 
Двоє молодих людей з інвалідністю матимуть постійне місце для роботи 

ОЧІКУВАНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 



Соціалізація молоді з інвалідністю  

Денна зайнятість молоді 
Отримання елементарних навиків професії 
Розповсюдження та популяризація моделі 
"Communication hub" для молоді з 

інвалідністю  

Суспільна користь проекту:


