Коворкінг «Завжди на
зв’язку»

Круглий стіл
«Доступна
дистанційна
сфера послуг:
міф чи
реальність?»
24 ВЕРЕСНЯ, 12:00

–

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОВЕРНУТИ ЖИТТЯ»

Україна, 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 13 «Б», тел. (098) 6667901,
e-mail: backtolife.adm@gmail.com
Сайт: http://backtolife.org.ua/

Запрошуємо долучитися до обговорення!
Громадська організація «Повернути життя» запрошує долучитися до Круглого столу
«Доступна дистанційна сфера послуг: міф чи реальність?», який проводиться в рамках
виконання проєкту «Завжди на зв’язку» за сприяння та фінансування Фонду соціального
захисту інвалідів України у рамках реалізації бюджетної програми на 2021 р. Міністерства
соціальної політики 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю».

Посилання на круглий стіл:
https://us02web.zoom.us/j/8632625836?pwd=akcvUEprSmRqV0FwM0dYc1BLRHRaQT09

ПЛАТФОРМА ZOOM

11.50 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.20

12.20 – 12.35

12.35 – 13.30

ПРОГРАМА
Реєстрація учасників
Анатолій БРАЖЕЄВ, голова Громадської організації «Повернути
життя»
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Ольга РОДЕНКО, начальник відділу взаємодії з громадськими
об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів
України
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Світлана ІЛІНІЧ, експертка з питань соціальної інклюзії та психології
спілкування
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТА ОЧІКУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обговорення
ДО ОБГОВОРЕННЯ ЗАПРОШЕНІ:

Вячеслав ОВСЄЄНКО, президент Громадської організації «Всеукраїнське громадське
об’єднання осіб з інвалідністю «Бачення розмовою», соціальний підприємець, займається
проєктами, націленими на освіту та сприяння працевлаштування людей з інвалідністю. Упродовж
2020-2021 рр. організував ведення Волонтерської гарячої лінії «Stop Covid-19» в Харківській обл.
Олена КОСОВЕЦЬ, кандидатка педагогічних наук, викладач-методист вищої категорії,
експертка з питань навчання людей з інвалідністю за зором.
Ірина САРАНЧА, кандидатка педагогічних наук, психологиня, голова громадської
організації «Паросток», доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Жінка з інвалідністю, понад 10 років
практичного досвіду з питань психо-соціального досвіду осіб з інвалідністю.
Віталій ШМАРГУН, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології
Національного університету біоресурсів та природокористування. Понад 15 років практичного
досвіду з питань психологічного супроводу осіб з інвалідністю.
Сергій ШЕЛОМОВ, фахівець у галузі IT-технологій та веб-дизайну.

Наталія МОСКОВЕЦЬ, викладач жестової мови вищої категорії Полтавського інституту
економіки і права, голова Громадської організації «Міст», перекладач жестової мови, член Ради
перекладачів УТОГ, голова конфліктної комісії Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової
мови.
Наталія КРАВЦОВА, голова ГО «Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та
людей з інвалідністю».
Ян ПЕТІНОВ, психолог, фахівець з тваринно-людинної взаємодії.
Олена ЯРА, кандидатка юридичних наук, професорка, декан юридичного факультету
Національного університету біоресурсів та природокористування України, експертка з прав
людини та юридичних питань.
Форма для реєстрації учасників:
https://forms.gle/ShfsTsba3ruiZ2jd7
Круглий стіл проходитиме в онлайн-форматі:
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8632625836
YouTube Канал ГО «Повернути життя»:
https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA
Проєкт виконується за фінансування Фонду
соціального захисту інвалідів України за
підтримки Міністерства соціальної політики
України відповідно до наказу Міністерства
соціальної політики України.

З найкращими побажаннями,
Голова організації
Анатолій Бражеєв

