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Інформація про проект
1. Коротка назва проекту
Медіа центр комплексної доступності для осіб з важкими порушення зору
2. Опис проекту
Надзвичайно актуальною проблемою для незрячих є порушення права на доступність
до інформації, що в свою чергу порушує їх право на самостійний спосіб життя. Проект
передбачає створення сучасного медіа центра, який забезпечить доступність до
інформації людям з важкими порушеннями зору: адаптація шрифтом Брайля або в
аудіо-форматі підручників, книг, журналів, веб-сайтів, довідкової інформації.
3. Категорія проекту
Соціальний захист
4. Локалізація проекту
Загальноміський
5. Місце реалізації проекту
ГО "Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей "Право
вибору", м. Харків, вул. Киргизька 10.
6. Проблема, на вирішення якої спрямований проект, обгрунтування необхідності
реалізації проекту
Недостатність в місті технічних ресурсів для забезпечення доступності до інформації
людям з важкими порушеннями зору. Наша организація вже має досвід в адаптації
інформації шрифтом брайля, використання програм голосового доступу, але ми не
маємо сучасного технічного обладнання, щоб забезпечити потреби незрячих харків'ян.
7. Мета проекту
Сворити технічні умови для забезпечення незрячих харків'ян інформацією в
доступному для них форматі: придбати сучасний Брайлівський принтер BrailleBox V5
та обладнання для запису текстів в аудіо форматі, розробити інформаційну платформу

8. Для кого цей проект (групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації проекту)
Користувачами результатами проекту є незрячі, слабозорі люди, представники
державних та комунальних закладів управлінь соціального захисту та освіти.
Медіа-центр – це інклюзивний базовий майданчик для розвитку освітніх компетенцій,
підтримки і супроводу молоді з порушеннями зору при навчанні та працевлаштуванні,
людей похилого віку, батьків незрячих дітей.
9. Загальна вартість проекту, грн.
720000
10. Співфінансування, грн.
20000
11. Кошти на утримання та експлуатацію проекту в наступних роках (за складовими,
щорічно)

12. Очікуваний термін реалізації проекту
вересень-грудень 2019
13. Приклади схожих рішень
Такий медіа центр працює в Марбурзі (Німеччина), Польщі (Познань), США (Перкінс
центр)
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