Тепер ми – незалежні!
Проект ПРООН «Розвиток громадянського суспільства» збільшує шанси людей з
обмеженими фізичними можливостями отримати повноцінну освіту.
«Цей проект відкриває нові горизонти для зміцнення організаційної спроможності нашої
асоціації, а, головне, створює умови для впровадження змін, що матимуть вплив не тільки
на цільову аудиторію – неповносправних – а й ключових осіб, що безпосередньо формують
політику та приймають рішення», заявляє Тетяна Баранцова, голова Луганської обласної
молодіжної громадської організації «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – Схід»
Саме ця організація стала одним з переможців грантового конкурсу та розпочала проект
«Створення моделі соціального партнерства в напрямку реалізації прав людей з
інвалідністю на доступність освіти». Перші результати на заставили себе довго чекати.
Відкрита в рамках діяльності Проекту при Асоціації молодих інвалідів соціально-правова
консультація, за час своєї короткої діяльності вже встигла надати допомогу понад 30
особам. Ці результати важко переоцінити. Їх географія не обмежується містом Луганськом
чи, навіть областю. Так, Світлана Шпаковська, 31-літня неповносправна Львів’янка,
відрахована з 2-го курсу столичного університету через набутий статус інваліда, після
юридичної консультації та психологічної підтримки Луганської організації змогла
поновитись в університеті.
Інший приклад розповідає про майбутню абітурієнтку
з Алчевська, що у Луганській області, 17-літню
Валентину Хоружу, котра з дитинства пересувається
на візку, проте має величезне бажання продовжити
навчання
в
університеті.
Після
отриманих
консультацій Асоціації щодо можливості навчання,
спеціальностей та майбутнього працевлаштування у
Валентини та її мами відбулася перша зустріч з
проректором Луганського державного університету
культури та мистецтв, на якій Валентині було
запропоновано на вибір вступити на один з
факультетів взамін обраного напрямку – режисури.
Навчання на останньому унеможливлене обмеженими
фізичними можливостями дівчини. Зараз Валя
розмірковує над своїм вибором факультету.

«Мене звати Валентина Хоружа. Цього року я
вступатиму до Луганського Національного
університету ім. Тараса Шевченка, на
факультет психології. Для того, щоб я могла
повноцінно навчатись, мені необхідна
підтримка громадських організацій, проте
головна проблема – проблема транспорту. Якби
ж ви тільки знали, яка я рада тому, що тепер у
нас є електропідйомник в автомобілі, котрий
суттєво облегшить проблеми мого пересування.
Та хіба ж тільки мого?! Велике спасибі усім,
хто піклується за нас!

Такі попередні успіхи в роботі проекту зумовлені
комплексним підходом до вирішення проблем доступу
до освіти людьми з особливими потребами.
Валя Хоружа, 17 років, м. Алчевськ.»
А саме, Асоціація робить конкретні кроки з подолання
(з листа-подяки клієнтки Асоціації)
архітектурних та соціальних бар’єрів доступності
освіти людьми з особливими потребами.
Яскравим прикладом є придбане за
«Дорогі друзі!
кошти
проекту
електропідйомне
Мене звати Костя Крюков, я через
травму пересуваюсь на візку. Я дуже
обладнання для мікроавтобусу, яке
люблю працювати на комп’ютері,
дозволяє фізично полегшити процес
спілкуватись з друзями, бути на дуже
посадки-висадки осіб з обмеженими
цікавих заходах. Найбільша проблема –
це великі відстані, які на візку важко
фізичними можливостями, візочників
подолати. Хоча я не боюся
зокрема. По суті, відсутність саме таких
попрацювати і руками, проте все одно
важко. Тепер у нас є класний
елементарних умов для повноцінного
підйомник, який без проблем підіймає
функціонування маломобільних груп
мене в авто. УРА!!! Це те, що треба!
Велике спасибі усім, хто його нам
ставить під загрозу можливість їхньої
придбав!
соціалізації у суспільство, де роль освіти
Костя Крюков, 14 років, м. Луганськ.»
(з листа-подяки клієнта Асоціації)
є чи не найважливішою.

Крім того, організація здійснює аудит архітектурної доступності освітніх закладів області та
міста та адвокатує створення умов безбар’єрного доступу до освітніх закладів міста.
Організація співпрацює з органами місцевої влади та впливає на прийняття рішень і
вироблення політики з цих питань. Зупинятись на досягнутому Асоціація молодих інвалідів
Східного Донбасу наміру не має.

