«Побачити» Херсон заплющеними очима
В межах проекту Херсонського міського Центру молодіжних
ініціатив «Тотем», який називається «Мрія – поруч»: від
молодіжних ініціатив – до місцевої політики за участю
вразливих груп молоді» і який реалізується за підтримки
Міністерства закордонних справ Данії, наданої в рамках
Проекту ПРООН “Розвиток громадянського суспільства» в
Херсоні було підтримано ініціативу Херсонського відділення
ВМГО інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». Ініціатива
полягала у проведенні квесту за участю людей з вадами зору,
волонтерів і журналістів з метою визначення доступності міської
інфраструктури для незрячих та її подальшого покращення.
Отже, 14 травня 2010 р. в Херсоні відбулася непересічна подія – квест «Херсон очима сліпих».
Цю подію журналісти не тільки широко анонсували, але й взяли у ньому особисту участь. Для
того, щоб надати херсонцям позитивний приклад, було запрошено гостей з м. Харків, адже у
Херсоні таких прикладів просто немає. Чому саме Харків? В м. Харків була схожа ситуація, доки
незрячі мешканці цього міста не спромоглися організувати підприємство по виробництву
звукових сигналізаторів. І вже встановили близько 20-ти на вулицях і в метро.
Було створено три команди, які складалися з херсонських та харківських осіб з вадами зору,
волонтерів і журналістів ЗМІ. Стартувавши від залізничного вокзалу, команди пройшли десять
етапів, подолання кожного з яких було пов’язане із виконанням певного завдання, кожне з
яких треба було прочитати шрифтом Брайля. Відповіді на складні питання допомагали знайти в
Інтернеті волонтери, а зв’язок підтримували через мобільні телефони. Волонтерами стала
молодь з кількох організацій: Волонтерська агенція Центру соціального партнерства,
Громадська організація «Quest.ua», учні Херсонського вищого професійного училища сервісу
та дизайну, Центр для читачів з особливими потребами Херсонської універсальної наукової
бібліотеки.
Справжніми героями виявилися журналісти. Вони зважилися не лише ходити, а й
подорожувати громадським транспортом із зав’язаними очима. Здалося, що журналісти
приєдналися до квесту не заради гучного матеріалу, а це, скоріш, була людська і свідома
підтримка ініціативи інвалідів.
Справжнє змагання завершилося нагородженням переможців медалями і прес-конференцією.
Цікавим виявився виступ першого заступника голови Апеляційного суду Херсонської області
Лободзінського С. В., адже саме ця установа чи не єдина в місті без спонукань встановила
світлофор і звукові сигналізатори на небезпечній дорожній ділянці біля суду. І дійсно, за час
роботи цих світлофорів кількість ДТП в цьому місці значно зменшилася. Вразили розповіді
гостей – Олега Лепетюка (представник Національної асамблеї інвалідів) і Ігоря Шрамко (ВМГО
інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії»). Ми дізналися не лише про потужний
правозахисний рух, а ще й про практичне втілення мрій інвалідів. Не дочекавшись від місцевої
влади участі в забезпеченні доступності міста, вони організували підприємство, де
виготовляють звукові сигналізатори, які самі розташовують по місту.
Окремо хотілося б торкнутися питання пошуку спонсорів. Ініціатори квесту поставили собі за
мету залучити спонсорів, які б допомогли придбати звуковий сигналізатор та встановити на
території поблизу власного торгівельного закладу. Коштує сигналізатор всього 550грн., але
найчастіша офіційна відповідь підприємств з величезними оборотами була: «У нас немає зараз
таких коштів». І нарешті відгукнулося ТОВ «МКП Прозерпіна». Ми пишаємося, що в нашому
місті живуть люди, яким не байдуже оточення – ця фірма погодилася на співпрацю після першої
ж телефонної розмови. Проте на момент, коли сигналізатор було доставлено в Херсон,
супермаркет, який утримувало ТОВ, перейшов в іншу власність, тому за згодою спонсора
сигналізатор було встановлено на пішохідному переході біля школи, до якої ходять діти з
вадами зору.

Але це не єдиний позитивний результат впровадження цієї ініціативи. В результаті участі в
проекті ХВ ВМГО «Генерація успішної дії» знайшла нових партнерів, які вже допомагають їм
зробити Херсон більш доступним та комфортним для інвалідів. Так, Волонтерська агенція
Центру соціального партнерства написала запит до Голландського благодійного фонду, який
має можливість надіслати в Херсон значну кількість звукових сигналізаторів, які «Генерація
успішної дії» буде встановлювати у місті. А Центр для читачів з особливими потребами
бібліотеки у вересні 2010 р. допомагає організувати для інвалідів з вадами зору виїзди на
природу (екскурсії на байдарках) та фотовиставку, в якій візьмуть участь незвичайні фотографи
– люди з послабленим зором. Саме цього ефекту – об’єднання зусиль різних ініціативних груп
та організацій, - і прагнули у Центрі молодіжних ініціатив «Тотем», коли головним принципом
свого проекту зробили створення дискусійних груп, під час яких молодь сама вирішує, які саме
ініціативи варті підтримки і які ресурси можна знайти у місцевій громаді для їх реалізації.
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