
ВІКЕНД  
НЕОБМЕЖЕНИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ

Iніціатива до Міжнародного  
дня людей з інвалідністю

Рух за сучасне суспільство,  
в якому комфортно всім



ПРО ІНІЦІАТИВУ: 

“ВІКЕНД НЕОБМЕЖЕНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ”:  
створюємо разом світ, зручний для всіх 

Права людей з інвалідністю юридично захищені, та чи існує реальна 
можливість цими правами користуватись? 



МІСІЯ ІНІЦІАТИВИ: 

РУХ, ЩО ПРИЗВЕДЕ  
ДО ПОЗИТИВНИХ ЗМІН 
Ініціатива започаткована агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні 
спільно з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України та рухом 
ТАК МАЄ БУТИ з метою привернення уваги до прав людей з інвалідністю, що 
порушуються щодня внаслідок інфраструктурної недоступності та 
неможливості отримання ними послуг на рівні з іншими людьми.  
Серед цілей ініціативи - усвідомлення широким загалом актуальності питань 
доступності середовища та побудова сучасного суспільства,  
в якому хочеться жити кожному.

GROUP OF COMPANIES



ФОРМАТ ІНІЦІАТИВИ: 

БІЛЬШЕ,  
НІЖ ПРОСТО ФЛЕШМОБ 
Як частина глобального Руху за свідоме суспільство, в якому комфортно жити 
всім, ініціатива реалізується у формі флешмобу, до якого долучаються 
представники бізнесу сфери послуг та дозвілля у м. Києві, 
та, починаючи вже зараз, за наявної технічної можливості,  
роблять власні заклади та послуги доступнішими  
 
 
#ВікендМожливостей



 

ТАКТИЛЬНІ ТАБЛИЧКИ

наліпки на дверях про те, що заклад бере 
участь у Вікенді або що заклад є доступним 
для відвідування людьми з інвалідністю

КОНТРАСТНІ МАРКУВАННЯ 
СХОДІВ ТА СКЛЯНИХ 

ДВЕРЕЙ

ДУБЛЮВАННЯ МЕНЮ 
ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

або використання в меню 
кегль шрифту не менше 18 п.

ДОСТУПНИЙ ПРОСТІР: 

ДОЛУЧИТИСЯ ДО РУХУ 
ПРОСТО



ФОРМАТ ІНІЦІАТИВИ: 

ОБМЕЖЕНІ ЧУТТЯ -  
НЕОБМЕЖЕНІ ВРАЖЕННЯ 
А також, бізнеси – учасники флешмобу під час “Вікенду необмежених 
можливостей” 1-3 грудня  
надають свої послуги, фокусуючи увагу гостей та клієнтів на незвичних 
враженнях, які вони можуть отримати через сприйняття дійсності з деяким 
обмеженням 
 
 
#ВікендМожливостей 



 

ВЕЧЕРЯ У ТЕМРЯВІ

десерт із зав’язаними очима та ін.

СУПРОВІД КІНОФІЛЬМУ 
СУБТИТРАМИ

АРТ-ПОДІЇ БЕЗ СВІТЛА

відвідування спеціальних 
просторів, музеїв або квест-

румів у темряві або у повній тиші

КРЕАТИВНІ АКТИВАЦІЇ: 

ВАРІАНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО 
ЗАЛУЧЕННЯ ГОСТЕЙ

кіноперегляд без звуку, з 
дублюванням лише субтитрами

Бізнеси – учасники флешмобу можуть 
модифікувати формати активацій 
відповідно до власних побажань і 
наявних ресурсів. 
Ініціатори флешмобу нададуть 
консультацію стосовно коректності та 
доцільності кожної ініціативи для людей 
з інвалідністю.



РЕАЛІЗАЦІЯ: 

СТАВАЙТЕ ПРИКЛАДОМ 
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ 
Зробіть свій заклад зручним та доступним для всіх 
 
Для партнерів, особливості ведення бізнесу яких дозволяють просто та оперативно 
долучитися до ініціативи, ми розробили декілька ідей активацій



РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ: 

КАРТА З “МАРШРУТОМ ВРАЖЕНЬ” 

Комунікація в межах ініціативи здійснюватиметься через спеціально 
створені landing page та сторінку події на Facebook.  
Місце розташування закладів, що долучаться до ініціативи, буде нанесено на 
спеціальну мапу на landing page, яка буде поширюватись у соцмережах, 
серед партнерів ініціативи та широкого загалу учасників.  
Ініціативі також буде надана потужна медіа-підтримка та проведена промо-
кампанія з прямими email-розсилками від комунікаційних та генеральних 
партнерів Руху, що також посилить медіа-присутність і вашого бізнесу.  
 
 
#ВікендМожливостей 



УЧАСНИКИ ІНІЦІАТИВИ: 

КОМПАНІЇ, 
ЩО ВЖЕ ДОЛУЧИЛИСЬ 
ДО ІНІЦІАТИВИ

ВАШ ЗАКЛАД?



ДОЛУЧАЙТЕСЬ 

ЗМІНЮЙТЕ СВІТОГЛЯД,  
ЗМІНЮЙТЕ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

Маємо надію, що вашому закладу буде цікаво долучитися до такої 
важливої соціально-відповідальної ініціативи  
та взяти участь у побудові суспільства, в якому комфортно всім, 
додавши ще й новий незвичний інтерактив для ваших відвідувачів. 
 
 
Будемо раді надати усю необхідну підтримку та допомогу для участі в ініціативі:  
консультації щодо можливих сценаріїв участі та активацій, корисні контакти та поради щодо 
покращення доступності закладу та його послуг, брендування та додаткові матеріали проекту, тощо.



ЧЕКАЄМО НА ПЛІДНУ 
СПІВПРАЦЮ З ВАМИ!

Будь ласка, звертайтесь за телефоном:  
063-282-44-10  
або e-mail: 
opportunities.weekend@gmail.com  
 
#ВікендМожливостей

mailto:undp.weekend@gmail.com

