Громадська організація
Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді
«Паросток» в рамках проєкту «Розвивайся, Дій, Впливай!»,
який реалізовується за підтримки Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
за рахунок коштів державного бюджету
Круглий стіл
Соціальні послуги для людей з інвалідністю – крок для покращення
якості життя осіб з інвалідністю та зменшення рівня домашнього насильства в їхніх родинах
Дата проведення: 03 грудня 2021 р
Час проведення: 11.00-13.10
Місце проведення: платформа Zoom
Учасники/ці: Представники/ці Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, представники/ці Департаменту соціальної
політики Вінницької міської ради, соціальні працівники/ці, представники/ці громадських організацій, жінки з інвалідністю,
матері дітей з інвалідністю.
Модераторка заходу:
Олена Смірнова – менеджер з адміністративної діяльності проєкту
Перекладач жестової мови:
Володимир Меть - атестований перекладачка жестової мови Українського товариства глухих

Програма проведення
11.00 - 11.05

Вітальне слово.

11.05 - 11.10

Ірина Саранча – керівниця проєкту, доцентка, кандидатка педагогічних наук кафедри психології та
соціальної роботи, голова громадської організації «Паросток».
Вітальне слово.

11.10 - 11.15

Представники/ці Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Вітальне слово.

11.15 - 11.20

Войткова Валентина Романівна - Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.
Соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі в Вінницькій територіальній громаді.

11.20 - 11.25

Добровольська Наталія Петрівна – директор Вінницького міського центру соціальних служб.
Досвід Вінниччини щодо зменьшення проявів насильства у родинах осіб з інвалідністю.

11.25 - 11.30

Людмила Станіславенко - українська громадська та політична діячка, благодійниця, волонтерка, докторка
філософії з політології, депутатка Вінницької обласної ради.
Стамбульська конвенція: міфи та факти.

11.30 - 11.35

Христина Орлова, виконавча директорка ГО "Вінницька обласна правозахисна організація "Джерело надії".
Здійснення інклюзивного підходу в роботі громадських організацій.

11.35 - 11.40

Яніна Кравченко, менеджерка проєктів ГО "Вінницька обласна правозахисна організація "Джерело надії".
Досвід надання соціальних послуг " супровід під час інклюзивного навчання" та "Підтримане
проживання для осіб з інвалідністю".
Зіньківський Леонід, заступник голови відокремленого структурного підрозділу ГО «Справа Кольпінга в
Україні «Родина Кольпінга м. ВІнниця».

11.40 - 11.45

Як освіта може змінити життя людини з інвалідністю: на шляху до фінансової незалежності.

11.45 - 11.50

Людмила Гуляєва, експертка з фандрейзингу та управління соціальними проєктами, керівниця
Всеукраїнського освітнього інклюзивного проєкту "Вір у себе", Представниця в Україні міжнародного
освітнього проєкту "SMM4WIN" програми Еразмус+, доцентка кафедри фінансів Академії праці, соціальних
відносин і туризму.
Надання безоплатної правової допомоги людям з інвалідністю.

11.50 - 11.55

Марина Лукіянова- директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Вінницькій області.
Підготвка психологів та соціальних працівників до протидії насильству: досвід роботи.
Клибанівська Тетяна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

11.55 - 12.00

Посередницька роль інклюзивно-ресурсного центру між особливими родинами та закладами
(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей і громадськими організаціями.

12.00 - 12.05

Очеретна Алла Леонідівна, директор КУ "Інклюзивно-ресурсний центр №2 Вінницької міської ради".
Роль тифлоприладів в соціалізації незрячих та проблеми з їх забезпеченням.

12.05 - 12.10

Віктор Зелінський - голова правління Вінницькоі ТПО УТОС.
Створення доступності в громаді як шлях до безпеки осіб з інвалідністю.

12.10 - 12.15

Ожарівська Світлана, голова ГО "Об'єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії",
директорка КУ"Інклюзивно-ресурсний центр Лука-Мелешківської сільської ради".
Аспекти роботи консультантів інклюзивно-ресурсного центру за напрямками фахової діяльності.

12.15 - 12.20

Куцолапська Альона – директорка комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шаргородської
міської ради.
«Синергія між громадськими організаціями в напрямку підвищення якості життя дітей і молоді з

інвалідністю та запобігання домашньому насильству».

12.20 - 12.25

12.25 - 12.30

Кудимець Людмила, голова ГО «Територія добра» (м. Козятин).
Використання сучасних АРТ-технологій у сфері захисту прав людини.
Ірина Конченкова, виконавчий директор ГО Міжнародна Школа Рівних Можливостей.
Проєкт «Творчість лікує!» - цикл інклюзивних еко-арт-терапевтичних програм Центру ремесел
«Дунстан».
Сергій Десяк, засновник Центру ремесел "Дунстан"Сергій Десяк, засновник Центру ремесел «Дунстан».

12.30 - 12.35

Досвід діяльності Червоноградської міська ГО неповносправної молоді "Ніка".

12.35 - 12.40

Голова правління Хайсанова Наталія Петрівна.
Доступність надання освітніх послуг в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з інвалідністю
та ООП.
Бабешко Олена Олександрівна, голова ГО"МИ РІВНІ", радниця з питань доступності та інклюзії голови
Вижницької міської Ради.

12.40 - 12.45

«Соціальна подія ініційована громадськими активістами, реалізована місцевим самоврядуванням та
підтримана бізнесом для інтеграції людей з інвалідністю у життя територіальної громади».

12.45 - 12.50

Ірина Кононова голова організації ГО «Немирівська спілка творчих ініціатив», в/о редактора Громадської
газети «Мирів».
ГО «Соціальна Інклюзія» – основні напрями та перспективи діяльності».

12.50 - 13.10

Введенська Олена – бібліотекарка І категорії Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.
Тімірязєва, голова ГО «Соціальна інклюзія», учасниця фокус групи для жінок з інвалідністю.
Запитання та відповіді. Підбиття підсумків.

