ДОВІДНИК
БЕЗБАР’ЄРНОСТІ
Твій гід з коректного спілкування
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«У комунікації приховано набагато
більше сенсів, ніж нам здається. Цей
Довідник допоможе розкрити нові,
додаткові смисли, коли в центрі уваги –
людина та її різноманіття. І це стане
першим кроком у формуванні нової
етики спілкування».
Перша леді Олена Зеленська
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ПРО ДОВІДНИК БЕЗБАР’ЄРНОСТІ
«Довідник безбар’єрності» –
ініціатива і флагманський проєкт
першої леді Олени Зеленської.
Аналітичну та технічну підтримку
проєкту надавала громадська
організація «Безбар’єрність».
Упорядниця Довідника – Тетяна
Касьян, ілюстраторка – Ольга
Дегтярьова.
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Складові безбар’єрності
В нашому суспільстві багато різних бар’єрів та обмежень, отже і безбар’єрності потребують
різні сфери. Розповідаємо про основні поняття, які формують безбар’єрність в Україні - в
громадському житті, освіті, бізнесі тощо.
Правила мови
У цьому розділі ми поговоримо про те, як все ж таки говорити і писати. Ми поділимося з вами
принципами безбар’єрної мови.
Безбар’єрна мова — це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене,
стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не
відчужує людей — навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати
однією фразою: поважати гідність іншої людини. А тепер рекомендації.

Словник
Цей розділ присвячений правильним та неправильним словам. З нього ви дізнаєтеся, як
коректно говорити про ту чи іншу людину. Як вірно описувати ту чи іншу життєву ситуацію. Тут
також розміщено багато негативних чи навіть образливих слів — вони зібрані в цьому розділі,
щоб ви могли уникати їх в усіх інших випадках.
Безбар’єрний календар
У цьому розділі зібрані важливі для нашого суспільства дати: визначні та пам’ятні дні. Цей
календар ми зробили для того, щоб розповісти вам, як саме можна відзначати деякі дати та
коли привітання є недоречними.
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Довідник розроблявся із залученням ЕКСПЕРТІВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ольга Бойко — координаторка Комітету промислової екології та сталого розвитку, Європейська Бізнес Асоціація
Ірина Виртосу — журналістка, керівниця проєктів Центру прав людини ZMINA
Олена Іванова — голова правління громадської ініціативи PRO.UD
Юлія Каплан — експертка Національного інституту стратегічних досліджень
Світлана Колишко — координаторка проєкту «Права людини для України» ПРООН
Наталія Кошовська — програмна аналітикиня Фонду ООН у галузі народонаселення, UNFPA в Україні
Анастасія Леухіна — співзасновниця кампанії #пуститевреанимацию і засновниця громадської організації «Горизонталі»
Тетяна Ломакіна — радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності
Олег Марущенко — експерт EdCamp Ukraine та ГІАЦ «КРОНА»
Сюзанна Мнацаканян — керівниця проєкту «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в
Україні» Офісу Ради Європи в Україні
Юлія Найда — керівниця всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
Марія Нікітіна — громадська діячка, ГО «Чернівецьке об’єднання «Захист»
Маріанна Онуфрик — експертка Інституту суспільно-економічних досліджень, Заступниця голови правління ГС «Українська
мережа за права дитини», керівниця ГО «Соціальна синергія» та «Родина для осіб з інвалідністю»
Віталій Пчолкін — керівник Групи активної реабілітації (ГАР)
Анастасія Степула — засновниця громадської організації Happy Today
Уляна Токарєва — експертка з соціального проєктування та розвитку, ГО «Безбар’єрність»
Дмитро Щебетюк — громадський діяч, засновник ініціативи Доступно.UААналітичну та технічну підтримку проєкту надавала
громадська організація «Безбар’єрність».
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОВІДНИКА БЕЗБАР’ЄРНОСТІ ДЛЯ МЕДІА
28 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Презентація відбулася за
участю журналістів і
головних редакторів
провідних українських
медіа, адже завдяки
зусиллям та впливу медіа
у суспільстві починаються
видимі зміни.
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ДЛЯ КОГО ДОВІДНИК?
Використання коректної безбар'єрної лексики в усіх сферах
Рада
Безбар’єрності

Медіа

Громадянське
суспільство

ЦОВВ

центральний рівень

Регіональні
органи влади

регіональний рівень

Бізнес спільнота
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ДОВІДНИК з відкритим кодом

Постійно діюча можливість уточнювати і доповнювати зміст статей:
• Збір та аналіз зворотного зв’язку
• Експертний розгляд пропозицій, що надійшли
• Публікування оновлених статей

Ваші пропозиції надсилайте на пошту:

service.bezbaryernist@gmail.com
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www.bf.in.ua

Безбар’єрність має стати новою
суспільною нормою.
Тому органи влади мають задавати
стандарт змін у філософії спілкування.
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