
СЛУЖБА ДОСТУПНОСТІ  ДО
МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ

"БЕЗ  ОБМЕЖЕНЬ"

МЦПП "ІНТЕГРАЦІЯ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



Основне питання:

Чому ми ніяковіємо при зустрічі з людьми з інвалідністю?

Як це побороти?



 Понад 29 000 віком до 18 років

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
172 студенти з інвалідністю

Статистичні дані



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
 

Конвенція про права
осіб з інвалідністю

ЗУ
 "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ"

Конституція
України



Стаття 10. Право на життя

Стаття 14. Свобода та особиста недоторканність

Стаття 21. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації

Стаття 22. Недоторканність приватного життя

Стаття 24. Освіта

Стаття 27. Праця та зайнятість

Стаття 30. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях

спортом



Дискримінація за ознакою 
 інвалідності 

 це ситуац�я, коли людина з �нвал�дн�стю або
група таких людей обмежена у користуванн�

правами через їхню �нвал�дн�сть.

Порушення прав людини з інвалідністю призводить до
 дискримінації за ознакою інвалідность

та карається згідно статті 161 ККУ штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі до 5 років з позбавленням права займати

певні посади чи займатися діяльністю на строк до 3 років



Служба доступності до можливостей навчання
"Без обмежень"

є інструментом реалізації  інклюзивної освітньої політики у
Національному університеті  "Львівська політехніка"





Служба доступності до можливостей навчання
"Без обмежень"

Академічна
спільнота

Викладачі та персонал
Університету

Студент з інвалідністю



Дискримінація 
за ознакою  інвалідності Інклюзивне  середовище



Pixelast  |  Design and Tech

Перш ніж допомогти людині, спитайте чи потрібна їй
допомога

1.

2. Зоровий контакт на рівні очей

3. Спілкуйтеся з людиною, а не з її супроводжуючим

ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ

4. Говоріть правильно



ЛЮДИНА/ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ





Спрямуйте руку на спинку стільця або на
підлокітник, коли пропонуєте незрячій людині сісти

1.

2. Дайте можливість незрячій людині самій вивчити предмет

3. Супроводжуючи людину з порушенням зору, дозвольте їй взяти
тебе за лікоть та йти поруч. Коментуй шлях, яким ви йдете



ВСІ  МИ РІЗНІ ,  АЛЕ ВСІ  МИ РІВНІ !



Дякуємо за увагу

FACEBOOK
https://www.facebook.com/int

egration.centre.lpnu/

INSTAGRAM
@nulp.integration

АДРЕСА
вул. Карпінського, 2/4, 

І-й н.к., кім. 112








