
Реєстр проектів конкурсної програми «Інклюзивне мистецтво»,
з якими підписано Договір про надання гранту за рішенням Наглядової ради УКФ                                                                                   

№ п/п Номер 
проекту Тип проекту Сектор культури 

і мистецтв Назва проекту Повна назва організації

Повна назва організації-
партнера (для проектів 

національної / 
міжнародної співпраці)

Короткий опис проекту Тривалість проекту
Місце 

проведення 
проекту

Запитувана сума 
від УКФ

1 540615 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Соціально-мистецька 
акція «Приречені на 

щастя»

ГО «Спілка матерів дітей 
та дорослих осіб з 

інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних та 

фізичних порушень м. 
Києва "Сонячний 

промінь"»

Соціально-мистецька акція «Приречені на щастя» — це 
театралізоване дійство, за участю 11 творчих колективів, 
учасниками яких є артисти з інвалідністю та інтегровані 
колективи.
Цьогорічна Соціально-мистецька Акція «Приречені на 
щастя» відновлює свій міжнародний статус запросивши до 
участі інтегровані театральні колективи з Білорусії, Литви та 
Польщі. Україну представлятимуть театри з: Києва, Луцька, 
Львова, Одеси, Рівного, Сум, Харкова та Херсону.
Метою акції - є виявлення та розкриття творчого потенціалу 
дітей і молоді з особливостями психофізичного та
інтелектуального розвитку; популяризація самобутнього 
мистецтва цієї категорії людей та інтеграція їх в світову 
культуру і суспільство.

01.08.19 31.10.19 Київ 452 960,00)

2 540645 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа

Інклюзивний видавничо-
виставковий проект 

«Блайндмен»

БО «Благодійний фонд 
"Мистецький Арсенал"»

«Блайндмен» – перший в Україні інклюзивний проект у 
форматі коміксу, який передбачає видання історії про 
незрячу людину.
Видання україномовного коміксу плоскодрукованим 
шрифтом та шрифтом Брайля у формах книги, постерів та 
скульптурних об’єктів дозволить залучити до даного 
культурного продукту не лише фахову, професійно 
зацікавлену аудиторію та людей з інвалідністю, але й 
широкого загалу.
Учасники програми – художня та креативна спільноти, 
педагоги, фахівці, представники громадського сектору, які 
опікуються розвитком інклюзивного суспільства в Україні.
У рамках проекту передбачається співпраця з художніми 
музеями та культурними інституціями, яким буде передано 
книги та
постери (50 комплектів), інтеграція коміксу в музейні 
інклюзивні програми, проведення виставок скульптурних 
форм у Києві та Харкові.

01.07.19 30.09.19 Київ, Харків 499 922,00)

3 540836 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Inclusion in Harmony 
2019

ГО «Всеукраїнське 
об'єднання "Розвиток.

Розвиток"»

У рамках проекту заплановано провести інклюзивні вистави 
за участі талановитих особистостей з інвалідністю у Рівному 
та Хмельницькому, з метою популяризації інтеграції людей з 
інвалідністю у сектор культури та мистецтв.
Проведення активних творчих заходів, культурного 
дозвілля  за участі людей з інвалідністю привертає увагу 
влади, бізнесу, громади щодо спільного створення 
доступного середовища з врахуванням специфіки різних 
форм інвалідності, так як танці на візках є видовищним та 
цікавим дійством. Також це допомагає молоді усвідомити, 
що все можливо і що будь-яка творчість, відпочинок, 
розвиток таланту  під силу кожному.

01.08.19 31.10.19 Рівне, 
Хмельницький

433 940,00)



4 540918 Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

«Скарби культури для 
всіх людей»

ГО «Боротьба за права»

Незрячі люди в Україні позбавлені можливості реалізувати 
на рівних свої культурні права через відсутність доступності 
в сфері культури, зокрема мистецьких творів у доступних 
для них форматах. 
У межах проекту буде створено 12 інклюзивних (тактильних, 
зі шрифтом Брайля та в кольоровому зображенні і з 
плоскодрукованим шрифтом) альбомів: «Скарби культури. 
Україна», «Скарби культури. Світ». Альбоми 
розповсюджуватимуться безкоштовно по всій Україні в 
школи, де навчаються незрячі діти, які на сьогодні є 
найбільшими ресурсними центрами культури незрячих 
людей: у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Луцьку.

04.07.19 31.10.19
Київ, Одеса, 

Харків, Львів, 
Луцьк

464 872,80)

5 540922 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

YOV Kondzelevych ГО «17» 

Мета проекту — створити в Музеї Волинської ікони в Луцьку 
та Національному музеї імені А. Шептицького у Львові умови 
для участі людей з інвалідністю в житті цих культурних 
осередків та популяризувати творчий доробок одного з 
найяскравійших конописців періоду українського бароко 
Йова Кондзелевича. За допомогою інноваційних засобів 
фотограмметрії, ЗD сканування, ЗD друку та спеціалізованого 
програмного забезпечення, планується створити тактильну 
експозицію точних зменшених тривимірних та рельєфних 
моделей Богородчанського іконостасу (1698-1705 р.) та 
рельефну модель плоского зображення ікони «Христос 
Вседержитель» (1696 р.) — найвидатніших творів авторства 
Йова Кондзелевича.

01.07.19 31.10.19 Луцьк, Львів 487 520,21)

6 541053 Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

«Світ очима дітей» Профспілка «Разом для 
кожного» 

Метою проекту є залучення дітей з інвалідністю до 
відображення  навколишнього світу, суспільства, родини 
засобами мистецтва заради їхньої соціальної інтеграції, а 
також розбудови засад толерантного інклюзивного 
суспільства, стимулювання суспільної уваги до інклюзивного 
мистецтва, його промоції в Україні.
До проекту будуть залучені більше 150 дітей з інклюзією 
різних вікових та соціальних груп, їхні родини, митці, 
педагоги, психологи, чиновники, які отримують практичний 
досвід інклюзії у сфері культури. Планується створити та 
промотувати низку мистецьких продуктів: живопис, арт-
колаж, фотографії, відеофільм про світобачення дітей, 
соціальний ролик, альбом-каталог.

15.07.19 31.10.19 Чернівці 370 288,00)

7 542212 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Інклюзивна вистава для 
дітей «Три Лисички» 

ГО «Платформа 
театральних ініціатив»

Вистава «Три Лисички» для дітей 3-9 років побудована на 
народних українських казках про лисичок, передбачає, що 
діти з різними особливостями сприйняття зможуть її 
дивитися і отримувати задоволення. Команда проекту 
проходить спеціальні тренінги на розуміння інклюзивності і 
дитячого сприйняття, і саме з цими знаннями 
розробляється і ставиться вистава. Також передбачається, 
що актори безпосередньо відвідають декілька сімей, де є 
діти з інвалідністю у їхні Дні народження зі спеціально 
розробленими іграми і привітаннями.

01.07.19 31.10.19 Харків 494 304,00)

8 542279 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

«Фортеця без бар'єрів»
Національний історико-

архітектурний музей 
«Київська фортеця»

Проект націлений на адаптацію музейного простору та 
екскурсійної діяльності для інклюзивних завдань суспільного 
розвитку через культурну спадщину.  Для цього буде 
встановлено інформаційно-демонстраційний стенд з 
покриттям для тактильного сприйняття контурів фортечних 
споруд, розташованих навколо. друк шрифтом Брайля 
путівників територією та експозиціями Київської фортеці, 
обладнання доступу до експонатів, 3D моделей музейних 
предметів і споруд для тактильного сприйняття, 
розроблення екскурсії експозицією музею, яку вестиме 
незрячий , для осіб і взаємозбагачення змішаних груп 
відвідувачів

26.06.19 31.10.19 Київ 496 700,00)



9 542714 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Театр особливих 
людей»

Івано-Франківський 
міський центр 

соціально-психологічної 
реабілітації дітей та 

молоді з 
функціональними 

обмеженнями 
«Дивосвіт»

Проект «Театр особливих людей» передбачає написання та 
постановку вистави, акторський склад якої повністю 
складатиметься з осіб з порушеннями інтлектуального 
розвитку. Передбачається написання сценарію, який 
враховує можливості і інклюзію учасників театру та при 
цьому поставить перед ними задачі, які потребуватимуть 
вироблення нових навиків, формування більшої 
самостійності, тренування уваги, пам’яті. Важливий внесок в 
подолання стигматизації осіб з інваліднстю, створення 
платформи для їхньої творчої реалізації та самопрезентації 
буде здійснено за рахунок проведення благодійного 
перегляду вистави для всіх охочих в обласній філармонії ім. 
Іри Маланюк.

01.07.19 20.10.19 Івано-Франківськ 144 961,64)

10 543010 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа
«Рідна колисанка» ГО «Вулик ідей» 

Головна мета проекту — соціалізація та національна 
самоідентифікація дітей з інвалідністю в інклюзивному 
просторі, до якого входять діти з інвалідністю та без 
інвалідності, а також діти з національних спільнот, через 
один з найкращих зразків музичної творчості — колисанки, 
які співають мами своїм діточкам. Проект передбачає запис 
альбому з колисанками мовами народів, що проживають на 
території України, проведення циклу занять «Світ в твоїх 
долонях», на яких діти дізнаються про культури та традиції 
цих народів, кожне заняття передбачає терапевтичну 
складову (прослуховування колисанки та
створення малюнку та/або поробки за враженнями від 
побаченого/почутого).
За результатами проведених занять передбачається випуск 
книжки з текстами колисанок рідною мовою, літературним 
перекладом українською та ілюстраціями дітей. Окремим, 
меншим, тиражем ця книжка буде видана шрифтом Брайля.

29.07.19 31.10.19 Київ 423 185,00)

11 543501 Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

«Рівні можливості для 
кожного»

Всеукраїнська ГО «Наші 
діти»

Головна мета проекту — включити сім'ї, що виховують дітей 
із інвалідністю у культурний процес, створити для них 
простір для спілкування та обміну досвідом. Завдяки такому 
простору дитина не відчуватиме себе обмеженою, 
непотрібною, виключеною зі суспільного життя. Для 
створення та налагодження роботи цього простору потрібно 
провести ряд заходів для сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю та особливостями розвитку.
У рамках проекту відбудуться творчі майстерні з 
необхідними умовами для дітей із інвалідністю та їхніх 
батьків. Майстер-класи відкриють для батьків цікаві 
можливості взаємодії зі своєю дитиною та зроблять культуру 
загальнодоступною.

15.07.19 15.10.19 Одеса 66 300,00)

12 543539 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Вистава дитячого 
інклюзивного театру 

Perfeco in Kilaba 
«Колискова для 

Дракону»

Відділ культури, 
національностей та 

релігій Вишгородської 
РДА

У рамках проекту «Колискова для Дракону» дитячий 
інклюзивний театр Perfeco in Kilaba методом «Режисура 
кореня» та з застосуванням
авторського методу, з залученням тьюторів з ресурсного 
обласного центру та акторів-провідників з театру 
«МоноФон», планується створити творчі умови для процесу 
напрацювання вмінь, певних акторських навичок та зібрати 
матеріал та написання сценарію, за визначеною художньою 
темою, вистави й випустити виставу за участю дітей з 
інвалідністю (м.
Вишгород та Вишгородського район). 
Продовжити формування платформи для розвитку 
театральної інклюзії, за
наявності учасників, з різними передумовами, для 
особистого розвитку у напрямку театральна діяльність (100% 
інклюзія, без розподілу за психофізичними можливостями).

01.07.19 31.10.19 Вишгород 452 439,90)



13 543545 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Соціально-інтерактивна 
вистава «Право Є?» за 
мотивами «Конвенції 

ООН про права людей з 
інвалідністю»

ГО «Благодійне 
товариство допомоги 
особам з інвалідністю 

внаслідок 
інтелектуальних 

порушень «Джерела»

Створення та покази інтерактивної вистави за участі людей з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, учасників 
соціально-інтерактивного театру  БТ «Джерела», за 
мотивами Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. 
Виставу засновано на власних історіях учасників. Будуть 
розроблені  методичні рекомендації щодо підготовки 
інтерактивної вистави за участі людей з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень та розміщені на сайті 
організації. Планується також зйомка та монтаж 2 відео 
роліків (реалізації проекту та створеної  постановки) та  
розповсюдження відео в мережі інтернет.

01.07.19 31.10.19 Київ, Богуслав 413 360,00)

14 543553 Індивідуальний 
проект

Аудіальне 
мистецтво «Казка на білих лапах»

Львівський обласний 
осередок всеукраїнської 
громадської організації 

«Українська спілка 
інвалідів – УСІ» 

Виготовлення фонограм і звукозапис альбому авторських 
різдвяних пісень «Казка на білих лапах». Усі твори 
виконуватимуть незрячі діти віком 7 – 14 років, які живуть у 
різних містах України, соліст вокальної формації 
«Піккардійська терція» Ярослав Нудик. Запис альбому та 
репетиції з дітьми проводитимуться у м. Львів.  Планується 
виготовити 1000 примірників альбому та забезпечити його 
публічну промоцію. Проект дозволить не лише створити 
якісний і нестандартний інклюзивний продукт, але й 
відкрити імена талановитих незрячих дітей, які мають усі 
шанси стати майбутньою окрасою України.

01.07.19 31.10.19 Львів 484 290,00)

15 543557 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Інклюзивний марафон 
«Творчість без 

обмежень» 

Благодійна організація 
«Запорізький 

благодійний фонд  
«Єврейський Общинний 

центр «Мазаль Тов»

Інклюзивний марафон «Творчість без обмежень» полягає у 
тому аби підготувати доступні майданчики та презентувати 
галерею творчих робіт, серію творчих семінарів, зустрічей та 
майстер-класів, театральну
виставу, а також заключну фотопрезентацію «Сильні духом».
У проекті візьмуть участь 40 людей з інвалідністю клубу 
«Рівні Можливості», фахівці з інклюзивності, митці, 
волонтери та партнери проекту.

01.08.19 31.10.19 Запоріжжя 304 867,50)

16 543565 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Інклюзивна культурно-
мистецька інтервенція 

«Ланцюгова реакція 
натхнення»

Благодійний фонд 
«Єврейсько-українська 

соціальна ініціатива»

Мета проекту – забезпечення митцям з інвалідністю 
рівноцінних можливостей участі у сучасному культурному 
житті країни. Проект
покликаний запровадити інклюзивну модель мистецької 
взаємотерапії людей з психічною, іншими формами 
інвалідності та представників ширшого українського 
суспільства. 
Проект складається з серії сценічно-перформативних 
заходів, створених
спільно осередками інклюзивного мистецтва в Києві, Львові, 
Одесі. Джерелом натхнення для членів місцевих осередків 
інклюзивного мистецтва стануть творчі виступи партнерів, 
рефлексія щодо побаченого і відчутого, фахово створений 
для митців інклюзивний простір.
Проект передбачає фільмування заходів та онлайн-
трансляцію інтерактивних творчих сесій.

01.07.19 31.10.19 Київ, Львів, 
Одеса

483 507,60)

17 543580 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Не особливий, а – 
особистість!»

Миколаївський 
академічний обласний 

театр ляльок 

Проект спрямований на активне залучення глухих та 
слабкочуючих осіб до культурно-мистецького життя та на 
виховання толерантного ставлення суспільства до них. «Ми з 
тобою однієї крові — ти і я» — основна думка вистави та 
звернення до глядачів. Зміст, емоції, почуття актори 
передаватимуть за допомогою ляльки, пластики тіла, 
жестової мови (якою актори розмовлятимуть під час 
сценічної дії). 
Для створення проекту запрошені спеціалісти, що навчать 
акторів жестовій мові. Але зрозуміють цю виставу і 
«звичайні» глядачі. Після вистави відбудеться спільний 
захід, спрямований на соціальну адаптацію людей з 
порушенням слуху.

30.07.19 27.10.19 Миколаїв 497 714,38)



18 543587 Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

«Життя без фільтрів»
Міжнародна благодійна 
організація «Посланець 

Миру» 

«Життя без фільтрів»— проект, що покликаний сприяти 
активному залученню людей з інвалідністю в Україні у 
культурне життя через популяризацію фотографії як 
мистецтва та способу самореалізації.
Всеукраїнський конкурс фотографії об’єднає українських 
фотографів-аматорів з інвалідністю, найкращі роботи будуть
презентовані суспільству, адже саме фотографія є простим 
та багатогранним способом самореалізації, професійного 
розвитку, прояву особистих талантів та особливого бачення 
світу. Серія міждисциплінарних воркшопів формуватиме у 
людей з інвалідністю у м.Києві навички з фотографії та тісні 
соціальні контакти.

01.08.19 31.10.19 Київ, с. Мостище 
Київської області

412 598,80)

19 543592 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Інклюзивний театр 
«Почути світ»

ГО «Зростаймо Здорові»

15 дітей віком 8-11 років з різних областей України (7 дітей із 
вадами слуху та 8 – без) зберуться у дитячому таборі під 
Києвом, щоб створити театральну виставу «Почути Світ». 
Протягом 18 днів професійні театральні режисери, актори, 
аніматори спільно з фаховими арт-терапевтами, 
сурдопедагогами та психологами будуть допомагати дітям 
здобути унікальний досвід саморозвитку, інтеграції в 
суспільство та толерантності. Вистава «Почути світ» буде 
презентована в
київському Театрі юного глядача й надалі мандруватиме 
областями України, привертаючи увагу суспільства до 
проблем людей із вадами слуху та пропагуючи ідеї інклюзії.

21.07.19 21.09.19 Київ 479 028,00)

20 543597 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

Виставковий проект 
«Чигиринський прорив»

Національний історико-
культурний заповідник 

«Чигирин»

Проект «Чигиринський прорив» спрямований на 
популяризацію творчого доробку гончаря-ветерана АТО 
Євгена Поступайла як  приклад успішної самореалізації та 
підтримки для людей після повернення з зони бойових дій 
та важливої складової збереження культурної спадщини 
українців. Проект має на меті підтримку майстра-ветерана 
АТО, який за останні два роки  зміг досягти якісно нового 
рівня в своїй творчості. Проект передбачає проведення 
виставки та майстер-класів по гончарству.

26.06.19 31.10.19 Київ, Черкаси, 
Кременчук 172 500,00)

21 543599 Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

  Інклюзивний EDU CAMP ГО «Культурні географії»

Метою інклюзивного табору є вирішення питання доступу 
людей з інвалідністю до культурних просторів через надання 
можливості працівникам/цям культурного сектору 
розширити свій досвід та
інструментів для роботи з інклюзивністю в мистецтві.
Учасниці/ки познайомляться з діяльністю інноваційних 
організацій, які успішно втілюють принципи інклюзивності у 
своїй роботі. Вони зможуть
налагодити співпрацю та розробити практичні рекомендації 
для розвитку інклюзивного середовища, що дозволить 
художникам та аудиторії з інвалідністю повноцінно 
інтегруватися у сферу культури.
Заключна подія дозволить запровадити робочу модель 
інклюзивного виставкового простору на прикладі діючої 
експозиції Національного художнього музею та представить 
універсальну методологію розробки інклюзивної виставки та 
стратегії співпраці з митцями з інвалідністю.

29.07.19 10.10.19 Київ 480 701,00)



22 543605 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Бачити серцем» — 
мистецькі заходи для 

людей з інвалідністю по 
зору

Житомирська обласна 
громадська організація 
«Житомирська обласна 

спілка культури та 
мистецтва інвалідів» 

Проект спрямований на залучення незрячих людей до 
візуальних мистецьких акцій. Через слово, музику, емоційні 
враження донести до людей з інвалідністю ідеї написання 
художніх творів, відчуття митців їх бачення світу. Фахівців 
культурних закладів (музеїв, галерей, бібліотек, культурних 
центрів, тощо) навчити навикам аудіодискрипції та умінням 
організовувати заходи для такої категорії людей.
До заходів будуть залучені художники, поети, музиканти, 
астрологи, біоенергетики, які спільно з незрячими 
учасниками створюватимуть цікавий культурний продукт. Та 
головне – виховувати у суспільства толерантність, 
взаємоповагу і любов до прекрасного.

19.07.19 19.10.19
Житомир, 

Хмельницький, 
Луцьк, Опішня

305 273,42)

23 543609 Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Сучасна інклюзивна 
креативна студія для 

молоді MICS 4U

КУ «Чернігівський 
обласний молодіжний 

центр» Чернігівської 
обласної ради 

Проект передбачає створення сучасної інклюзивної 
креативної студії для молоді MICS 4U на базі Чернігівського 
обласного молодіжного центру для сприяння створення 
якісних та інноваційних культурних продуктів молоддю яка 
має інвалідність.
Метою такої студіє є реалізація соціальної творчості молоді з 
інвалідністю, де будуть враховуватись їх інтереси, а 
діяльність
базуватиметься на соціалізації, соціальній активності, 
саморозвитку, самооцінці, самореалізації в певних умовах 
соціального середовища. Проектом передбачено роботу з 
молоддю яка має інвалідність у чотирьох напрямках: блогінг 
та робота у соціальних мережах; відеоблогінг; живопис; 
графічний дизайн.
Створена студія буде продовжувати працювати і після 
завершення проекту, що забезпечить стійкість та 
довгостроковість його результатів.

01.07.19 31.10.19 Чернігів 401 889,78)

24 543616 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа

Книга-комікс для 
підлітків «Друзі 2.0»

ТОВ «Ківі студіо»

У проекті книга-комікс для підлітків «Друзі 2.0» будуть 
представлені інклюзивні історії про дітей.
Це буде перша книга-комікс в Україні, присвячена темі 
інклюзії. Форма коміксу обрана, як популярне джерело 
сприйняття інформації серед підлітків.

15.07.19 11.10.19
Київ, 

Олександрія, 
Львів

450 512,20)

25 543622 Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

«Інклюзивний 
навчально-мистецький 
табір «Мистецтво без 

обмежень»

ГО «Запорізький 
ромський центр «Лачо 

Дром»

Проект реалізується з метою створення унікальної 
інклюзивної мультикультурної, мультинаціональної 
платформи, що сприятиме інклюзії людей з інвалідністю, 
представників уразливих груп населення (в т. ч., 
національних меншин) у суспільне життя шляхом створення 
інклюзивного навчально-мистецького табору, в якому 
учасники матимуть змогу розвивати, вдосконалювати, 
презентувати свої таланти, будувати спільну платформу, 
створювати інноваційні культурні продукти, які після 
завершення табору будуть представлені на івентах, що 
забезпечить предметну мультиплікацію інклюзивного 
мистецтва у суспільство.

01.08.19 31.10.19 Запоріжжя, 
Приморськ

494 672,00)

26 543626 Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

«Інклюзія в музеї»
Харківська обласна 

фундація «Громадська 
Альтернатива» 

Проект передбачає створення інклюзивних аудіогідів 
(адаптованих для незрячих людей) та аудіогідів іноземними 
мовами для 3-х музеїв Харкова і області та інформаційних 
матеріалів про обрані експонати музеїв збільшеним 
шрифтом для людей з послабленим зором різними мовами. 
Підготовка музейних працівників, гідів та працівників 
культури до роботи з людьми з інвалідністю, покращенню 
співпраці з громадою та опанування навичок захисту 
культурних прав.

15.07.19 31.10.19

Харків, с. 
Пархомівка, с. 

Сковородинівка 
Харківської 

області

327 440,00)



27 543627 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Білий Куб: Театр за 
межами звуків»

ГО «Центр 
громадянських ініціатив 

«Ми разом»

Нечуючі та слабочуючі діти в Україні значно обмежені в 
реалізації своїх культурних прав  через інформаційну 
ізоляцію,  мовний бар’єр та стереотипи у суспільстві щодо 
інвалідності.  Проект «Білий Куб: Театр за межами звуків» 
направлений на розбудову мосту довіри та дружби 
нечуючих та чуючих дітей через творчість.

01.07.19 31.10.19 Київ, Вінниця, 
Одеса

432 703,15)

28 543636 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа

Формування екологічної 
культури у слабозорих 

людей шляхом видання 
«Екологічних казок» 

шрифтом брайля

ТОВ «Ніар»

Проект передбачає створення культурного продукту — 
видання книги екологічного спрямування «Екологічні казки» 
автора Олени Крижановської з метою створення 
сприятливих і доступних умов для дітей з глибокими 
порушеннями зору рівних можливостей у доступі до якісної 
середньої освіти шляхом надання можливості до отримання 
інформації через читання книжок шрифтом Брайля. Серія 
Автора Олени Крижановської «Екологічні казки» розширює 
світогляд читачів, подаючи у казковій формі природничі 
наукові факти та підвищує екологічну свідомість.

15.07.19 30.09.19
Київ, уся 
територія 

розповсюдження
374 466,00)

29 543640 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа
Роман про Ніла Хасевича ФОП Капранова Інна 

Геннадіївна

Ніл Хасевич – головний художник УПА. У юності він втратив 
ногу, але не дивлячись на це, став борцем за Україну, провів 
10 років у криївках і загинув у 1952 році в бою з емгебістами. 
Проект передбачає створення гостросюжетного роману, 
головним героєм якого є Хасевич, та розповсюдження його 
серед інвалідів та ветеранів війни через Державну службу 
України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції.

15.07.19 15.10.19 с. Чайки 
Київської обл. 179 000,00)

30 543641 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

«Особлива книга для 
особливих дітей»

Хмельницька обласна 
бібліотека для дітей 
імені Т. Г. Шевченка

Проект спрямований на популяризацію творчості 
письменниці з інвалідністю Оксани Радушинської та 
створення умов для рівних можливостей доступу до книг 
інклюзивної тематики для дітей з вадами зору. 
Передбачається створення аудіо книги про дівчинку-
підлітка, прикуту до інвалідного візка. Аудіокнига буде 
конвертована у формат DAISY і розміщена на інтернет-
ресурсі Першої української дейзі-бібліотеки. Також аудіо 
книга буде розміщенана платформі Першої онлайн-
бібліотеки аудіокниг українською проекту «Слухай» та веб-
сайті обласної бібліотеки, що сприятиме доступності 
продукту широким
колам громадськості.

15.07.19 31.10.19 Хмельницький, 
Львів

93 557,85)

31 543642 Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Відкритий Київський 
регіональний фестиваль 

«Таланти без меж»
ГО інвалідів «Відгук»

Фестиваль «Таланти без меж» — це дводенний захід для 
дітей та дорослих людей з інвалідністю , а також батьків, які 
виховують дітей та молодь з інвалідністю.
У рамках проекту буде представлено чотири розділи 
програми: «Виставкове мистецтво», «Майстри пера», 
«Співоча душа», «Супер-плюс» де у різних номінаціях буде 
відзначено учасників-переможців. 
Багатосторінковий веб-сайт забеспечить постійну віддалену 
роботу проекту, поширення інформації про проект в Україні 
та за кордоном.

01.09.19 31.10.19 Буча 411 787,00)

32 543645 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Вражай та надихай»

Вараський міський 
центр комплексної 

реабілітації для осіб з 
інвалідністю імені З.А.

Матвієнко

Проект пропонує провести просвітницьку кампанію та 
створити ряд мистецьких заходів, учасниками яких є творчі 
діти та підлітки, в т.ч. з інвалідністю, що власним прикладом 
демонструють успіхи в мистецтві та надихають інших.
Проект складатиметься з двох важливих етапів: мистецького 
вечору «Вражай та надихай» (театральна вистава, виставка 
фоторобіт, виробів побутового та воскового мистецтва) та 
створення відеоролику, присвяченого подоланню 
стереотипів, рівним правам та можливостей для участі у 
культутрномужитті та мистецтві.

01.08.19 31.10.19 Вараш 373 852,74)



33 543648 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

Інклюзивний веб-сайт 
Музею Ханенків. 

Адаптація та 
допрацювання 

офіційного веб-сайту 
музею у відповідності до 

найновіших 
міжнародних стандартів 
веб-доступності WCAG 

2.1

Національний музей 
мистецтв імені Богдана 

та Варвари Ханенків

У рамках проекту Національним музеєм мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків (Музей Ханенків) планується 
адаптація офіційного веб-сайту музею у відповідності з 
найновішими рекомендаціями щодо  веб доступності WCAG 
2.1. Це буде перший сайт музею в Україні, розроблений з 
дотриманням міжнародних норм Універсального 
(Інклюзивного) IT-дизайну, покликаних забезпечити 
максимальний доступ до веб-контенту користувачам з 
інвалідністю (зір, слух, рух, інтелект, комплексні порушення).
У рамках проекту також планується добудувати інклюзивну 
англомовну версію веб-сайту, що зробить величезний 
культурний ресурс Музею Ханенків доступнішим для 
найширшої міжнародної аудиторії користувачів, незалежно 
від індивідуальних обмежень та життєвих обставин.

11.07.19 31.10.19 Київ 374 056,40)

34 543650 Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

Творча студія для дітей з 
особливими освітніми 

потребами

КУ «Інклюзивно-
ресурсний центр» 
Новосанжарської 

районної ради 
Полтавської області 

Проект має на меті розвиток творчих здібностей дітей з 
інвалідністю за допомогою навчання живопису та графіки. 
Використання арт-методик сприятиме не тільки розкриттю 
особистісного потенціалу дітей з інвалідністю, а і 
гармонізуватиме емоційний стан та матиме 
психотерапевтичне спрямування.
У результаті проекту планується створення творчої студії для 
дітей з інвалідністю і організацію пересувної виставки в 
межах території Новосанжарського району з метою 
подоланням стереотипів та стимулювання суспільної 
цікавості до інклюзивного мистецтва. Паралельно показу 
експозиції в адміністративних центрах місцевих ОТГ будуть 
проводитися тематичні конференції, присвячені проблемам 
інклюзії дітей з інвалідністю у суспільство.

29.07.19 31.10.19

смт Нові 
Санжари, с. 

Нехвороща, с. 
Мала 

Перещепина, с. 
Драбинівка, с. 

Руденківка 
Полтавської 

області

56 195,00)

35 543654 Індивідуальний 
проект

Аудіальне 
мистецтво

«Доступне кіно для 
незрячих та нечуючих 

глядачів»

ГО «Львівська академія 
прав людини»

Проект має на меті долучити незрячих та нечуючих людей 
до кінокультури в Україні та всіляко актуалізувати питання 
доступного та інклюзивного кіно серед виробників та 
правовласників фільмів.
У рамках проекту буде створено тифлокоментар до 
телесеріалу на одному з топових телеканалів, Одеський 
міжнародний кінофестиваль стане вперше доступним для 
незрячих та нечуючих людей, а також в прокат вийде
кінострічка соціально-важливого характеру в доступному 
форматі для людей з інвалідністю. Цей проект стане 
поштовхом для популяризації в суспільстві інклюзивного, 
доступного кіно та сприятиме залученню незрячих та 
нечуючих громадян до аудіовізуального мистецтва.

01.07.19 31.10.19 Київ, Одеса 473 479,00)

36 543664 Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича 

справа
«Інклюзивні Читання»

Міжнародна благодійна 
організація «Німецько-

Українська партнерська 
мережа»

У рамках проекту планується створити цифрову платформу 
краудфандингової бібліотеки, яка може доставляти 
обмежену кількість книжок по всій Україні за допомогою 
краудсорсингу, повертати назад після прочитання іншим 
читаючим.
Книги будуть створені завдяки конкурсу друкарів та авторів 
книжок, розроблені самостійно та партнерами, а також на 
платформі будуть знаходить файли для друку з відкритою 
інтелектуальною власністю та контакти друкарів, яким читачі 
можуть написати для створення книжок Брайля від однієї 
штуки.Книги будуть розроблені по гармонізованому 
стандарту Брайля, який буде актуальний щодо сучасних 
міжнародних стандартів.
Синергія цифрової платформи доставки книжок, освітнього 
та конкурсного компоненту разом з широким розголосом 
дозволить відкрити літературний світ як для великого міста, 
маленького містечка та громадян з ширшими літературними 
потребами.

29.07.19 31.10.19
Харків, 

Харківська 
область

488 070,08)



37 543666 Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

«Школа льодовикового 
періоду: освітня музейна 

програма для дітей з 
інвалідністю»

Державний 
природознавчий музей 
Національної академії 

наук України

У рамках проекту на базі постійної експозиції 
«Льодовиковий період» ДПМ НАН України буде створена 
музейна освітня програма для дітей з інвалідністю. За 
допомогою консультативної підтримки тифлопедагогів та 
працівників музеїв, з досвідом у розробці інклюзивних 
програм для експозиції будуть створені спеціальні об’єкти 
для інклюзії, створені та втілені у постійну діяльність музею 
програми-демонстрації на тему
Льодовикового періоду та клімату та спеціальні екскурсії, що 
нададуть можливість залучення до змісту експозиції та 
музейних об’єктів людям з інвалідністю, та сприятимуть 
інклюзивності в сфері природничої музеології та освіти.

10.07.19 31.10.19 Львів 302 284,94)

38 543678 Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Інклюзивний 
мультидисциплінарний 

екоперформанс 
«Погляд»

Молодіжна ГО 
«Академія Української 

молоді»

Інклюзивний мультидисциплінарний екоперформанс 
«Погляд» спрямований на реалізацію творчого потенціалу 
людей з інвалідністю зору та створення якісного 
мистецького продукту в колаборації з професійними 
молодими митцями. Ідея перформансу полягає в тому, щоб 
запропонувати глядачеві погляд на явища повсякденної 
дійсності, який мають люди, позбавлені візуального 
сприйняття, у порівнянні з людьми, зорієнтованими на 
візуальний канал світобачення.
Проект також розкриває екологічну проблематику і стає 
місцем реалізації мистецьких інновацій (upcycling) для 
виготовлення сценографії та декорацій. Проект передбачає 
гармонійне поєднання професійних мистецьких та 
терапевтичних соціальних цілей.
Результатом проекту стане мультидисциплінарний 
перформанс, який буде показано на сцені Першого театру у 
Львові.

01.08.19 31.10.19 Львів 422 000,00)

39 553582
Проект 

національної 
співпраці

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

Соціально-мистецький 
проект «Простір 
можливостей»

Полтавський 
академічний обласний 

театр ляльок

Харківський благодійний 
фонд "Харківський 
театральний центр"

Соціально-мистецький проект спрямований на адаптацію 
театрального мистецтва до потреб дітей з інвалідністю. У 
рамках проекту на базі Полтавського театру ляльок 
планується створення сенсорної кімнати, як допоміжного 
інструменту у роботі з особливими дітьми, прем’єри у 
новому просторі інтерактивної вистави «На хвилі», а також 
організація і проведення семінару-тренінгу «Театр і 
інклюзія» за участі провідних реабілітологів, психологів, 
педагогів-коректорів і творчих
спеціалістів, які мають досвід роботи в галузі інклюзії із 
залученням до роботи у семінарі директорів і творчих 
працівників театрів,а
також театрознавців і драматургів.
Також у рамках партнерства планується показ 
різножанрових інтерактивних вистав для дітей з інвалідністю 
на сценах театрів, у спеціалізованих дитячих будинках і 
реабілітаційних центрах Полтави і Харкова з подальшим 
обговоренням і створенням дискусії навколо проекту.

26.06.19 31.10.19 Полтава, Харків 569 036,78)


