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Все, що ми створили, було знищено.

Це повідомлення, яке ми чуємо від України під час

російської війни.

Що це означає :

� підтримка, що надається людям з обмеженими

інтелектуальними можливостями друзями і

сім'ями, була знищена

� кілька громадських служб в Україні

перестали працювати

� багато людей з обмеженими можливостями

виявилися в установах

� повсякденні проблеми через приховування від

російських бомб

� страждання від нестачi ïжi та повсякденних

припасів

Протягом цієї зими ситуація погіршиться,

тому що Росія знищила опалення та електрику.
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І українцям доведеться зіткнутися з дуже

холодною зимою.

В Україні також багато людей з обмеженими

можливостями, які поміщені в спеціальні установи.

Їх становище теж дуже погане.

Inclusion Europe намагалася підтримати українців з

обмеженими інтелектуальними можливостями

та їх сім'ї.

Inclusion Europe зібрала гроші для українців,

щоб вони купували продукти харчування та ліки.

Підтримку, таку як особиста допомога

або денні центри.

Inclusion Europe також допомогла,

тим що розповiдала світові про те,

що відбувається і що потрібно зробити.

Все це стало можливим завдяки

підтримци та внески наших членів та

інших осіб.

Спасибі!
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Цей випуск "Європа для нас" (« Europe for us ») тут для

того, щоб інформувати про становище людей з

обмеженими інтелектуальними можливостями іх сімей

в Україні.

Вони потребують нашої підтримки і солідарності.

На момент створення журналу у грудні 2022 року

коаліція VGO змінила свою назву на Inclusion Ukraine.

Для них це не просто зміна назви вони також

використовують це для посилення ролі

правозахисників в організації.
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Лист від Президента
Inclusion Europe
Jyrki Pinomaa
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Це також був сумний і шокуючий рік.

У нас війна в Європі.

Росія жорстоко атакувала Україну 24 лютого 2022 року.

Занадто багато людей загинуло в цій війні.

Мільйонам людей довелося покинути свої будинки.

Але понад 260 000 українців, людей з обмеженими

інтелектуальними можливостями, були змушені

залишитися через відсутність підтримки.

Кампанія " Inclusion Europe" увінчалася успіхом, і ми

змогли допомагати, відправляючи гроші нужденним

сім'ям.

До теперішнього часу нам вдалося зібрати близько

650.000 Євро.

І наша кампанія все ще триває.

Після нападу Росії багато членів Ради Європи хотіли

допомогти українському народу.

Деякі розпочали власні кампанії зі збору коштів, інші

хотіли надати матеріальну підтримку або допомогти

тим, хто залишає свою країну.
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Члени Inclusion Europe довели, що наша спільна

цінність-cолідарність - це не просто слово на нашому

веб-сайті.

Спасибі вам всім за вашу допомогу.

Спасибі вам всім за вашу солідарність по відношенню

до України.



Раїса Кравченко та
Юлія Клепець
розповідають про
підтримку та
наслідки війни
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“Якщо у вас в родині є людина з
обмеженими інтелектуальними
можливостями, це означає, що ви
роками налагоджували систему
підтримки.

Мені знадобилося 10 років, щоб
налагодити щоденну підтримку мого
сина.

І ця система була зруйнована в один
момент.”

Раїса Кравченко та Юлія Клепець виступили 10

листопада 2022 року, щоб розповісти про ситуацію з

людьми з обмеженими інтелектуальними

можливостями та ïх сімей в Україні.

Раїса розповила, що зараз на додаток до військових

атак відбуваються також відключення електроенергії

через напад на інфраструктуру.

Інтернет може відключитися в будь-який момент

через проблеми з електрикою.
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Служби підтримки в основному закриті.

Всі ресурси повинні піти військовим.

Раїса сказала, що всі вони вдячні за всю міжнародну

підтримку, яка допомагає їм отримати деяку допомогу і

відновити хоча б деякі служби підтримки.

Є 4000 нових людей,

які вступили до установ протягом цього року,

після лютневого нападу на Україну.

Юлія сказала, що підтримка особистого помічника або

послуги в деякі дні-це велика допомога.

Юлія сказала, що її дочка більше не може спати через

відключення електрики.
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Як зібрані для
України гроші
допомагають людям
з обмеженими
інтелектуальними
можливостями та
їхнім родинам?



Росія почала війну в Українi 24 лютого 2022 року

Inclusion Europe підтримувала контакт зі своїм

членами під назвою коаліція VGO.

Коаліція VGO-це організація всеукраїнськоï

громадськoï організації для людей з обмеженими

інтелектуальними можливостями.

Inclusion Europe створила фонд для допомоги людям з

обмеженими інтелектуальними можливостями

та їх сім'ям.

За допомогою цього фонду коаліція VGO оплатила:

� Денний догляд за особами з обмеженими

інтелектуальними можливостями.

� Наймання людей, які надають підтримку людям з

обмеженими інтелектуальними можливостями.

� Для ремонту будівель, де надаються послуги.

Багато інших неурядових організацій підтримали

"Допомога Україні" і передали гроші в фонд.
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Наибільше грошей від фонду отримала коаліція VGO.

На гроші коаліції VGO:

� Створені повсякденні заходи та тренінги для

дорослих і дітей з обмеженими інтелектуальними

можливостями.

� Люди з обмеженими інтелектуальними

можливостями ті, хто втратив сім'ї через війну,

тепер живуть з іншими родинами.

� Відновлено послуги НВО сім'ям людей з

обмеженими інтелектуальними можливостями.

� Відремонтовано будівлі, які були зруйнованi

через війну.

Коаліція VGO та її члени подякували Inclusion Europe за

відправку грошей.

Допомагати людям з обмеженими можливостями під

час війни в Україні.
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“Коли ти знаєш, що ти не один,
набагато легше справлятися з
неприємностями.

Спасибі вам, Inclusion Europe, за вашу
підтримку!”

- від коаліції VGO

"Наша громадська організація
продовжує свою діяльність.

Послуга особистого помічника стала
можливою завдяки коштам, зібраним
Inclusion Europe для підтримки людей з
обмеженими інтелектуальними
можливостями та їх сімей в Україні,
постраждалих від війни"

Ірина Саранча



Історія Тамари та
Серафима –
11 Квітня 2022 року
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24 лютого 2022 року

Тамара та її син прокинулися від

звуків вибухів.

Росія почала війну в Україні.

У Тамари є син на ім'я Серафим,

у якого є інвалідність.

Того дня Серафим збирався в басейн,

але цього не сталося.

Через війну Серафим більше не може

ходити в школу або в басейн.

І Серафиму важко зрозуміти,

чому він більше не може цього робити.

Серафим почав

плакати і нервувати.

Тамара і Серафим вирушили

спати в бомбосховищi.

Протягом дня Тамара і Серафим

займалася домашніми справами,

щоб забути біль і шок від війни.
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Тамара і Серафим переїхали зі свого

будинку з міста Київа.

Тамарі і Серафиму було дуже сумно їхати з Києва.

Неурядова організація під назвою " Сім'я для людей з

обмеженими можливостями" допомогли Тамарі і

Серафиму переїхати в місто Львів.

Інша неурядова організація під назвою "Lyarsh-

Kovcheg" надала їм притулок для проживання.

Зараз Тамара та Серафим працюють і живуть

у беспецi у Львові.

Коаліція VGO дала гроші Тамарі і Серафиму, щоб

допомогти ïм мати краще життя.



Які організації
допомагають людям
з обмеженими
інтелектуальними
можливостями в
Україні?

сторінка 18



сторінка 19

Inclusion Europe згадується в статті газети під

назвою "Аль-Джазіра".

Стаття присвячена життю людей з обмеженими

можливостями в центрах по догляду.

Центри догляду знаходяться в місті Львів в Україні.

Люди з обмеженими можливостями багато страждали,

рятуючись від війни в Україні.

Дитячий реабілітаційний центр "Джерело"- це

неурядова організація, яка допомагає дітям з

обмеженими можливостями.

Центр допомагає дітям з обмеженими можливостями,

які пережили травмуючі події.

Центр "Старт" - ще одна неурядова організація що

допомагає дітям з обмеженими можливостями.

У НУО більшість дітей мають аутизм.

Діти з обмеженими можливостями потребують

повсякденної підтримки.



Багато дітей-інвалідiв не змогли продовжити свою

освіту через війну.

Через війну діти отримували онлайн-освіту.

Але онлайн-освіта недоступна для дітей з

обмеженими можливостями.

Центр Еммаус-це центр по догляду за дорослими з

обмеженими інтелектуальними можливостями.

Центр Еммаус надає індивідуальний догляд за

мешканцями.

У Центрі працюють 5 резидентів, і є 4 людини

підтримки, які допомагають мешканцям.

У центрі мешканцi мають тренінги з пошуку роботи та

виконання повсякденних завдань.

Наприклад, похід за продуктами.
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Раїса Кравченко
просить організації
про підтримку
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Раїса Кравченко представляє коаліцію VGO.

Раїса Кравченко є головою ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"Джерела" в Києві, Україна.

Сім'ї надають підтримку людям з обмеженими

можливостями.

Але з війною в Україні підтримка була знищена.

НУО та служби були закриті через війну в Україні.

Через війну існує ризик того,

що люди з обмеженими можливостями

відправляться жити в спеціальні установи.

Тому що немає грошей від уряду для надання

послуг на рівні громад.

Коаліція VGO не хоче, щоб люди з обмеженими

можливостями поверталися в установи.

Запитує Раїса Кравченко для організацій, що

підтримують коаліцію VGO.
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Подячне
повідомлення від
Тетяни Ломакіної



Тетяна Ломакіна-уповноважений Президента України

по безбар'єрне середовище.

Україна хоче стати членом Європейського Союзу.

У 2009 році Україна написала Конвенцію про права

людей з обмеженими можливостями.

І в 2010 році Конвенція була дотримана в Україні.

Україна планувала покласти край інституціоналізації та

припинити опік.

Але плани були перервані через війну,

розв'язану Росією.

Український уряд знає, як важко сім'ям людей з

обмеженими інтелектуальними можливостями жити

під час війни.

Сім'ям доводилося утримувати людей з обмеженими

інтелектуальними можливостями, маючи мало

грошей, і їм доводилося з'їжджати з будинків.

Український уряд знає, що у людей з обмеженими

інтелектуальними можливостями є потреби.
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Люди з обмеженими інтелектуальними можливостями

повинні мати роботу, людей, що надають підтримку, і

мати будинок.

Inclusion Europe створила фонд для допомоги

людям з обмеженими інтелектуальними

можливостями та їх сім'ям.

Багато інших неурядових організацій підтримали

"Допомога Україні" і передали гроші в фонд.

Ці гроші допомогли багатьом сім'ям людей з

обмеженими інтелектуальними можливостями

переживати війну.

Уряд України дякує Inclusion Europe та її членам за

підтримку людей з обмеженими інтелектуальними

можливостями в Україні.

Багато членів коаліції VGO розповідали про те, як вони

використовували гроші з фонду.

Члени коаліції VGO дякують Inclusion Europe та її

учасникам за створення фонду допомоги сім'ям

людей з обмеженими інтелектуальними

можливостями в Україні.
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Звільнення
міста Херсона –
11 листопада
2022 року



Херсон-місто в Україні.

Херсон був узятий Росією.

Але 11 листопада Херсон був звільнений.

Сонячні діти Херсонської області - це організація,

створена в 2014 році в Херсоні.

Організація допомагає дітям з обмеженими

можливостями брати участь в заходах.

Наприклад: спорт, театр, танці

Але війна на Україні зруйнувала плани організації.

Коли Херсон був захоплений Росією, багатьом сім'ям

довелося виїхати у більш безпечні регіони України.

Інші сім'ї залишилися в Херсоні.

Організація продовжувала допомагати сім'ям за

допомогою повідомлень.

Організація та сім'ї продовжували зустрічатися

онлайн, використовуючи комп'ютери.

Коли армія України звільнила Херсон,

український народ був щасливий.
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Організація стала сильнішею,

дружелюбнішею і згуртованішею.

Організація дякує всіх,

хто їм допоміг.
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Як Європейський
союз допомагає
народу України?



Після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз

підтримує Україну.

Багато країн допомагають народу України тікати від

війни.

Європейський союз допомагає країнам, які

допомагають Україні.

Європейський союз пропонує допомогу багатьма

способами:

� надання роботи, дому та освіти сім'ям,

які тікають з України.

� надання грошей організаціям,

які допомагають народу України.

� надання їжі, води, одягу та медикаментів

народу України та країнам,

які допомагають народу України.

� надання допомоги державам-членам

Європейський Союз, які надають житло людям,

що тікають від війни в Україні.

� надання грошей українській армії щоб перемогти

російську армію.
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� захист прав дітей України.

� допомагати уряду України знову будувати

українську державу.
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Покажчик термінів



Доступно

Щось, чим легко користуватися

людям з обмеженими можливостями.

Наприклад:

� Пандуси для входу в будівлю.

� Інформація у легко читається .

� Інформація жестовою мовою.

Банк

Місце, де можна зберігати та знімати гроші

Хартія основоположних прав

Документ, який говорить про те,

які основні права має кожна людина.

Наприклад, право на свободу, право на освіту.
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Зміна клімату

Коли природі завдається шкода через дії людини.

Наприклад, забруднення, зливи, лісові пожежі.

Комісар в Європейській Комісії

Комісар - це особа, яка відповідає

за певну сферу роботи в Європейській Комісії

і керує великою кількістю людей.

Спільнота

Люди, які належать до чогось.

Наприклад, сусідська спільнота.

Люди, які живуть в одному районі.

Або релігійна громада.

Люди, які сповідують одну релігію.

Послуги на рівні громади

Підтримка, яку надають люди з громади.
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Конвенція

Угода між країнами або

між країнами або організаціями,

яка стосується багатьох тем.

COVID-19

Вірус, який поширився по всьому світу.

Багато людей захворіло.

Люди не могли зустрічатися один з одним,

працювати в офісі чи ходити до школи.

Ступінь

Коли ти закінчуєш школу або університет,

ти отримуєш документ,

в якому вказані твої оцінки.

Це називається диплом.
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Деінституалізація

Деінституалізація допомагає людям вийти з інституцій.

Це коли люди, які жили в інтернатах,

отримують допомогу

щоб вони могли жити незалежно в громаді.

Демократія

Коли всі мають однакове право бути почутими.

Коли всі мають однакове право голосувати і

балотуватися на виборах.

Інвалідність

Людина, яка не здатна робити якісь речі,

тому що це важко для неї.

Наприклад, людина без ніг не може ходити.

Або людина, яка має труднощі з читанням, не може

зрозуміти складний текст.
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Дискримінація

Дискримінація означає,

що до вас ставляться гірше,

ніж до ніж з іншими,

або що ви не отримуєте шансів,

на які заслуговуєте.

Це дискримінація, коли це відбувається

через твою інвалідність.

Це може статися і з іншими людьми.

Наприклад, люди з іншим кольором шкіри.

Або люди похилого віку.

Легко читається

Легкочитабельна - це інформація,

яка написана в простій формі так, щоб люди з

розумовими порушеннями могли зрозуміти.

Важливо використовувати прості слова та речення.

Якщо є слова, які важко зрозуміти,

надається пояснення.

сторінка 37



Текст має бути чітким, щоб його було видно,

наприклад, добре підійде чорний шрифт на білому тлі.

Вони повинні бути добре розставлені.

У легкому для читання тексті часто використовуються

малюнки щоб пояснити, про що йдеться в тексті.

Людині з розумовою неповносправністю потрібно

перевірити, чи легко зрозуміти інформацію.

Легко читабельні документи часто мають цей логотип,

так їх легше знайти.

Існують правила щодо того, наскільки легким для

читання повинен бути текст.

Виховувати

Виховувати означає навчати.

Це означає забезпечити людям доступ до навчання.

щоб вони могли здобути нові навички.
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Працевлаштування

Зайнятість - це коли людина працює

і отримує за це гроші.

Зазвичай вона ґрунтується на

контракті між працівником

та особою, яка надає роботу.

Ця людина є роботодавцем.

EPSA

Європейська платформа самоадвокатів

складається з організацій самоадвокатів

з різних країн Європи.

Ми називаємо його скорочено EPSA.

Він є частиною програми "Інклюзивна Європа".

Європейська комісія

Європейська Комісія співпрацює

з Європейським парламентом.
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Європейська Комісія пропонує закони

для обговорення Європейським парламентом

та Раді Європейського Союзу для обговорення.

Він також стежить за тим, щоб закони

які були прийняті

виконуються державами-членами.

Європейська конвенція з прав людини

Папірець, в якому записані права,

які має кожна людина.

Наприклад, право на життя,

право висловлювати свою думку.

Цей папір поважають усі країни Європи.

Європейський парламент

Європейський парламент - це місце, де приймаються

приймаються важливі рішення Європейського Союзу.

Наприклад: закони.

Члени Європейського Парламенту (коротко - депутати

Європарламенту)

приймають ці рішення і говорять від імені всіх людей.
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які живуть в Європейському Союзі.

Кожні п'ять років люди,

які живуть в Європейському Союзі.

голосують за депутатів Європарламенту

від своїх країн.

Європейський Союз

Європейський Союз (скорочено ЄС)

це група з 28 країн.

Ми називаємо ці країни "країнами-членами".

Вони об'єдналися

щоб бути сильнішими політично та економічно.

ЄС ухвалює закони про багато важливих речей для

людей, які живуть у цих країнах.

людей, які живуть у цих країнах.

ЄС приймає закони в різних сферах.

Ось деякі приклади:

� Закони про захист навколишнього середовища

� Закони для фермерів

� Закони про захист прав споживачів
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Споживач - це той, хто купує речі.

ЄС також приймає закони, які є важливими

для людей з інвалідністю.

Вона також прийняла закон, який надає людям з

інвалідністю

більше прав під час подорожей.

ЄС також дає гроші своїм країнам-членам.

Частина цих грошей використовується для людей з

інвалідністю.

Фонд

Давати гроші комусь або організації

яка допомагає людям чи організаціям.

Стать

Гендер говорить про те, чи є ви жінкою або чоловіком.

Деякі люди не вважають себе ні жінкою, ні чоловіком.

Вони називають себе небінарними.
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Уряд

Уряд - це група людей.

які приймають рішення про те, як керувати країною.

Наприклад,

� про те, куди витрачаються гроші,

� про громадський транспорт,

� про школи,

� про лікарні.

Кожні кілька років відбуваються вибори.

щоб проголосувати за новий уряд.

Опіка

Опіка дозволяє одним людям

робити життєвий вибір за інших.

Людина, яка приймає рішення за тебе

є твоїм опікуном.

Твій опікун може приймати рішення за тебе,

наприклад, де тобі жити.
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Іноді людям, які перебувають під опікою,

не дозволяють голосувати,

одружуватися або піклуватися про своїх дітей.

Охорона здоров'я

Охорона здоров'я - це послуги, які надаються людині

хто хворіє або потребує турботи про своє здоров'я.

Охорона здоров'я передбачає відвідування лікаря,

отримання ліків та отримання підтримки при

проблемах зі здоров'ям тіла чи розуму.

Незалежне життя

Незалежне життя означає,

що люди з розумовою неповносправністю

живуть у громаді та мають підтримку, щоб робити те,

що вони хочуть.

Вони теж можуть:

� обирати, з ким і де жити

� вирішувати, як вони хочуть проводити свій час

� мають такий самий досвід, як і всі інші люди
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Інклюзивна Європа

"Інклюзивна Європа" - це організація для

людей з розумовою неповносправністю та їхніх родин.

Ми боремося за їхні рівні права та

інтеграцію в Європу.

Ми також хочемо змінити закони в Європі.

Ми почали в 1988 році.

У нас 79 членів у 39 європейських країнах.

Ми знаходимося в Брюсселі, Бельгія.

Установа

Інституції - це місця,

де люди з розумовою неповносправністю

живуть з іншими людьми з

порушеннями розумового розвитку.

Вони живуть окремо від інших людей.

Це те, що ми називаємо "сегрегацією".

Іноді це відбувається проти їхньої волі.
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Люди, які живуть в інтернатних закладах

повинні дотримуватися правил закладу

і не можуть приймати рішення самостійно.

Інтелектуальна недостатність

Якщо у вас розумова відсталість,

це означає, що вам складніше

розуміти інформацію

та засвоювати нові навички, ніж іншим людям.

Це ускладнює деякі аспекти життя.

Люди з розумовою неповносправністю

часто потребують підтримки в навчанні або на роботі.

Інтелектуальна недостатність часто починається ще до

того, як ви станете дорослим.

Це впливає на все твоє життя.

Є речі, які можуть полегшити життя

для людей з інтелектуальними порушеннями.

Наприклад, інформація легкою для читання мовою.
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Дехто каже, що порушення здатності до навчання

замість інтелектуальних порушень.

Стажування

Місце, де ти працюєш протягом короткого часу

і допомагає зрозуміти, якою роботою ти хочеш

займатися в майбутньому.

Депутати Європарламенту

Депутати Європейського парламенту

це політики, які засідають у

Європейському парламенті.

Ми називаємо їх скорочено "євродепутати".

НУО
Неурядові організації

Неурядові організації, або НУО

зазвичай визначаються як неприбуткові та незалежні

від урядового впливу.
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Організація

Група людей, які працюють над однією справою.

Звіт

Документ, у якому йдеться про те,

що дослідники дізналися про певну тему.

Наприклад: Inclusion Europe та Антверпенська школа

менеджменту працювали над звітом про

працевлаштування людей з

інтелектуальними порушеннями.

Дослідник

Людина, яка знаходить щось на певну тему і

робить звіт про цю тему і свої висновки.

Права людей з інвалідністю

Право - це правило, яке гарантує, що люди

захищені і можуть мати і робити те.

що їм потрібно для того,

щоб жити з повагою та в безпеці.
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Права людей з інвалідністю - це правила

які стосуються життя людей з інвалідністю.

Наприклад, право на освіту,

або право на життя.

Сегрегація

Сегрегація - це коли когось відокремлюють

від інших з несправедливої причини.

Наприклад, через свою інвалідність.

Самоадвокація

Самоадвокація - це коли

люди з розумовою неповносправністю

говорять самі за себе.

Таких людей називають самоадвокатами.

Послуги

Підтримка людей з інвалідністю.
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Спеціальні навчальні заклади

Школи для людей з інвалідністю.

Навчання

Заняття, яке часто проводять на роботі, де люди

вчаться новому.

Доброволець

Людина, яка працює і допомагає безкоштовно.

Наприклад: піклується про тварин у притулку.

Голосуйте

Голосувати - означає обирати

політиків, які представляють нас

і приймають рішення за нас.

Ви можете голосувати в різних областях.

Наприклад:

� у вашому місті чи містечку, коли ви обираєте

нового мера у вашій країні
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� коли ви обираєте нового президента

� або на європейських виборах,

коли ви обираєте нових

Члени Європейського парламенту (депутати).

Умови праці

Умови праці - це робоче середовище

та обставини виконання роботи.

Це стосується і робочого часу,

юридичні права та обов'язки.

Умови праці також включають роботу, яку людина

виконує своїм тілом або розумом.
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Ambitions. Rights. Belonging.

Зв'яжіться з нами та поділіться своїми
історіями самозахисту!

Веб-сайт:
inclusion-europe.eu

Електронна пошта:
secretariat@inclusion-europe.org

Телефон:
+32 2 502 28 15

Адреса:
Avenue des Arts 3, 1210 Brussels, Belgium

Facebook:
facebook.com/inclusioneurope

Твіттер:
twitter.com/InclusionEurope

Підпишіться, щоб отримати "Європу для нас",
коли вона вийде:
bit.ly/Inclusion_Europe_Newsletter
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