ПОЗИЦІЯ
Генеральної Асамблеї Національної молодіжної ради України
“Інклюзивна Україна”
Ми, Національна молодіжна рада України, поділяємо позицію Ради Європи про
важливість соціальної згуртованості в процесі формування стійкого розвитку та реалізації прав
людини, що засвідчується Європейською соціальною хартією, яка передбачає колективну
відповідальність місцевої громади за благополуччя всіх її мешканців та рівні можливості.
Зокрема рівний доступ до здобуття освіти, формування життєвих компетенцій, інклюзивний
простір для всіх видів діяльності і всіх категорій населення, кожен член громади має мати умови
для участі в повному обсязі в усіх аспектах життя суспільства.
Пропонуємо створення державного механізму моніторингу з метою системного
оцінювання рівня інклюзивності для молоді в державних документах, регламентах державних
установах, молодіжних установах, освітніх закладах, молодіжних просторах, забезпечення
інституцій матеріально-технічною базою для роботи.
Внести до пріоритетів Державної Цільової Програми “Молодь України” та вирахувати
додатковий коефіцієнт на видатки щодо організації інклюзивних заходів.
Необхідні кроки для успішної
компоненту в державних документах:
-

-

імплементації

інклюзивного

молодіжного

Організація заходів неформальної освіти з метою формування у молоді активної
життєвої позиції, щодо створення інклюзії в місцевих громадах;
Обрання потенційних лідерів (з числа учасників спеціальних освітніх заходів) майбутніх «агентів змін» з числа молоді з інвалідністю до органів місцевого
самоврядування, до місцевих груп моніторингу/громадських рад при органах державної
влади.
Поширення кращого досвіду інклюзії в громадах, створення платформи обміну
інформацією членами моніторингових груп від громадськості
Обрання власного «офісу реформ», який доведе свою ефективність і матиме довіру серед
молоді.
Запровадити роботу з сім’ями, де є люди, які потребують інклюзії (психологічна
підтримка, просвітницькі заходи, соціальні ініціативи та акції)
Запровадити роботу з роботодавцями щодо працевлаштування людей з інклюзією,
створення відповідних умов роботи.
Залучення людей з обмеженими можливостями до Комісій з питань, що стосуються
людей з обмеженими можливостями, робочих груп в органах державної влади щодо
питань інклюзії тощо.

НМРУ закликає продовжити роботу над напрацюваннями впровадження Хартії Ради
Європи та механізмів її імплементації, використовуючи принцип субсидіарності, задля
створення інклюзивної України, спільно з представниками молодіжних організацій, в тч.
представників меншин.

