1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Положення про забезпечення доступності та супровід осіб з обмеженими
фізичними властивостями та інших маломобільних груп населення на території
ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»» (далі Положення) є
основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо доступності
до навчальних приміщень та супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, та вводиться в дію задля провадження
забезпечення освітньої діяльності в ПЗВО «Одеський технологічний
університет «ШАГ»» (далі Університет).
Положення розроблене на підставі: Закону України «Про освіту» (№2145VIIІ, від 05.09.2017), Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII, від
01.07.2014), Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України
(зокрема Постанови Кабінету Міністрів України № 347, від 10.05.2018),
Законом України «Про основні соціальні захищеності інвалідів в Україні»,
Конвенцією про права інвалідів, наказів Міністерства освіти та науки України,
статуту ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»» та іншими
положеннями, що регламентують освітній процес в Університеті.
Це положення введено з метою подальшої реалізації державної політики із
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і на
виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів (ратифікована
Україною та набрала чинності 06.03.2010р) у частині пристосування
інформаційної та соціальної інфраструктур; забезпечення права таких осіб на
безперешкодний доступ на територію Університету, зручності та комфортності
перебування осіб, що потребують допомоги для створення умов для веденя
незалежного способу життя і на рівні зі всіма громадянами приймати участь у
громадському, культурному та освітньому житті суспільства.
Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету та
розміщуються на інформаційному стенді.
Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що
при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для
реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.
Терміни «розумне пристосування» та «універсальний дизайн»
вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю, а
термін «дискримінація за ознакою інвалідності» вживається у значенні,
наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю та Законі України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
Маломобільні групи населення (МГН) – люди, які відчувають труднощі
при самостійному пересуванні, одержані послуги, необхідної інформації або
при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені
інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди
поважного віку, діти до 7-ми років, особи, які супроводжують малолітніх дітей
та люди з дитячими колясками, люди з нестандартними розмірами тіла: значно
більшою або меншою за середню масою тіла, низького чи зависокого зросту
(ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп
населення»).
Особи, що потребують допомоги – особи з обмеженими фізичними
властивостями, громадяни похилого віку, інші мало мобільні групи населення.
Відповідальна (що забезпечує супровід) особа – посадова особа
Університету, на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до
території Університету осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян
похилого віку, дітей до 7-ми років, які потребують додаткової допомоги, та
інших маломобільних груп населення.
Територія Університету – комплекс будівель, споруд та прибудинкової
території за адресою: м. Одеса, вулиця Садова, 3.

2. СУПРОВІД ОСІБ З ОБМЕЖЕННИМИ ФІЗИЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ

Послуги у вигляді супроводу надаються користувачам, які потребують
допомоги з супроводу по навчальним корпусам Університету.
Послуги з супроводу надаються у робочі дні на безоплатній основі.
При необхідності користувачі можуть заздалегідь погодити з
відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при
організації доступу в приміщення учбових корпусів із зазначенням дати і часу
прибуття, або направивши на електронну пошту (out@itstep.org) вдповідний
запит.
У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої
допомоги потребує користувач, необхідність супроводу.
Супроводжуючий (відповідальна особа) зобов`язаний при зверненні до
Університету осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
надавати консультативну допомогу щодо напрямів руху, забезпечувати
супровід вказаних осіб та при потребі надавати фізичну допомогу та
інформацію щодо порядку звернення до адміністрації Університету.
Діяльність щодо супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення спрямована на забезпечення:
1. Індивідуальний (персональний) супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в освітніх закладах;
2. Груповий (систематичний) супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, спрямований на профілактику або
корекцію проблеми, що характерна для системи (группи населення)
загалом.
Індивідуальний (персональний) супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в Університеті передбачає створення умов для
виявлення потенційної та реальної «групи ризику», а також гарантовану
допомогу особам з обмеженими фізичними властивостями та іншим
маломобільним групам населення, та особам, які її потребують.

Груповий (систематичний) супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення і соціально-педагогічне супроводження
здійснюється за декілька ми траєкторіями:
 Участь у розробленні та реалізації програм розвитку освітніх
систем зі створення більш сприятливих умов для розвитку та
навчання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення;
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Університету, які цього потребують;
 Розробка профілактично-корекційних заходів, спрямованих на
подолання проблем, які характерні для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Індивідуальний (персональний) супровід осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в освітньому середовищі Університету
спрямований на всебічний розвиток їх задатків і здібностей. Ефективність
навчального процесу та освітніх програм Університету залежить від рівня
знань, умінь та інформованості професорсько-викладацького складу щодо дій
та вміння використовувати диференційований підхід до таких груп осіб.
Супроводжуючий, у разі одержання інформації про прибуття до учбового
корпусу Університету осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення зобов’язаний:
 якщо особа з інвалідністю не працює і не навчається в Університеті та
прибула за довідкою, консультацією тощо − виявити мету візиту та допомогти
потрапити до потрібного йому приміщення;
 якщо особа з інвалідністю навчається або працює в Університеті та
прибув на навчання або на роботу — допомогти потрапити до потрібного йому
приміщення.
Супроводжуючий повинен:
 уникати конфліктних ситуацій;
 уважно слухати особу з інвалідністю;
 контролювати власні емоції, що виникають в процесі взаємодії з
особою з інвалідністю;
 забезпечувати високу культуру та етику взаємовідносин з особою з
інвалідністю;

 цивілізовано
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При відвідуванні Університету особами, які потребують допомоги
відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього та службового
розпорядку Університету, а також голини прийому громадян і розповідає про
особливості будівель та приміщень університету: кількість поверхів, місце
розташування поручнів, інших пристосувань та пристроїв для осіб з
інвалідністю стосовно його функціональних обмежень; розташування
санітарних комнат, можливі перешкоди на шляху та інше; структуру
Університету, в якому кабінеті до кого звернутися з питань, які можуть
виникнути під час перебування на території Університету.
Відповідальна особа Університету за погодженням з особами, які
потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не
передбачені цим Положенням.

3. ПОТОЧНІ ЗАВДАННЯ ТА СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»» створюються
найбільш сприятливі умови для навчання та життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями ті інших маломобільних груп населення, надається
соціальний захист студентам з особливими потребами, забезпечено доступ до
будівель, навчальних класів (груп), навчальних аудиторій, лекційних аудиторій
та приміщень іншої інфраструктури (незважаючи на те, що Університет поки
що не має випадків навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення), а саме:
1. При вході до головного навчального корпусу розташована кнопка
виклику персоналу, для надання допомоги особам з обмеженими
фізичними можливостями ті інших маломобільних груп населення;
2. Навчальні класи, аудиторії та необхідні елементи інфраструктури
першого поверху обладнано засобами безбар’єрного доступу: відсутні
пороги, ширина дверей є достатньою для пересування осіб з
обмеженими фізичними можливостями; санвузол адаптований для
доступу осіб з обмеженими можливостями; налагоджена безперебійна
робота супроводжувального персоналу, розміщено інформаційні
вказівки.
3. На вахті можна дізнатися про контактний телефон чергової особи для
супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями ті інших
маломобільних груп населення в Університеті.
4. Інформація про умови доступності приміщень для осіб з обмеженими
фізичними можливостями ті інших маломобільних груп населення
розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття
дорослим, що супроводжує дитину.
5. Чергова особа (супроводжувальний персонал) визначає мету
перебування в Університеті осіб з обмеженими фізичними
можливостями ті інших маломобільних груп населення та допомагає
вирішити питання, з якими особа звернулася до Університету,
відповідно до цієї інформації та діючого Положення.
6. По завершенню відвідування чергова особа (супроводжувальний
персонал) Університету допомагає особам з обмеженими фізичними
можливостями та маломобільним групам населення дістатись виходу з
приміщень Університету та впевнюється, що відвідувачам надано
належні транспортні засоби
7. В Університеті є в наявності означення місцезнаходження
(піктограми), інформаційних щитів тощо.

8. Приміщення Університету обладнані написами й табличками (у
вигляді тактильних піктограм).
Встановлений комплекс заходів забезпечує безбар’єрне пересування на
території Університету (перший повер головного навчального корпусу) на візку
та доступність навчальних та інших приміщень для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої
інфраструктури.

