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Річний звіт 2020

Громадської Організації
«Відчуй»

Про діяльність
та місію
«Ми заснували "Відчуй" 2011 року.
У непростий для нас період, у час складних запитань
та ще складніших відповідей. Опинившись у новій
реальності та крок за кроком відбудовуючи наше
життя, ми зрозуміли, як важливо мати надію. Тож
"Відчуй" – це, насамперед, особисті історії: про вибір
та підтримку, про допомогу та пошук себе, про віру
та сміливість.
"Відчуй" – це і наша особиста історія, а заразом й
історії сотень інших людей: дітей, які долають тишу і
вчаться чути очима; дорослих, які, дивлячись на
дітей, стають сміливішими; цілих родин, які кажуть
собі "ми можемо все".
Андрій та Людмила Пишні
Рік 2020 видався складним та занурив усіх в нові
реалії існування - карантин, локдаун. Багато подій та
задуманих проектів потрібно було відкласти у
скриньку до кращих часів, навіть наш щорічний
літній підлітковий табір. Та все ж нам вдалось
зберегти деякі напрямки роботи стабільними аби й
надалі підтримувати людей з порушенням слуху. Ми
оволоділи новими платформами та методами
роботи і перевели роботу Дитячого Центру «Відчуй»,
програму соціалізації підлітків та молоді «НА
РІВНИХ» та уроки вивчення жестової мови в режим
онлайн. Та найбільшою перемогою став старт нового
надмасштабного проекту «Кабінет на колесах».
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Всеукраїнський проект «Кабінет на колесах»
Дитячий центр «Відчуй»
Адміністративні витрати
Програма соціалізації «НА РІВНИХ»
Інші витрати
Невикористані кошти
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Педагогів в команді
Дитячого Центру «Відчуй»

1502
36498

Рік
В цифрах

1945

Відвідав та проїхав «Кабінет на
колесах»

Групових
занять

7500
31

Індивідуальних
консультацій

для 150 родин дітей з порушенням
слуху з 16 областей України.

693

42

Волонтера
в наших проектах

30

Зустрічей для підлітків в рамках
програми «НА РІВНИХ»

111

Уроків жестової мови
в ZOOM

35

Ефірів уроків жестової
мови в Instagram

Кілометрів
доріг України
Місто

Людини виявили
порушення слуху

72

Людей перевірили
слух на наших заходах

751

Корисних ефірів позитивного
батьківства в Instagram

Людина вивчає жестову мову
на нашому Telegram-каналі

Дитячий Центр
«Відчуй»
Понад 7 років при громадській організації «Відчуй»
функціонує єдиний в Україні абсолютно безкоштовний
корекційний Дитячий Центр «Відчуй» – це саме те
місце, де родина дитини з порушенням слуху має
шанс відчути себе спроможною на будь-які
звершення.
Центр надає комплексні послуги з розвитку та
корекції слухо-мовленнєвої функції дітям віком від 0
до 7 років. Родини відвідують індивідуальні та групові
заняття зі спеціальними педагогами:
сурдопедагогинями, логопединями, психологинями,
арт-терапевтками, педагогинями з вокалу та
музики за програмами, розробленими з урахуванням
індивідуальних особливостей дитини. Окрім слухомовленнєвої корекційної програми, у центрі також є
школа батьківства й курс підготовки до школи.
Щотижня консультаційні послуги отримують близько
150 родин з усієї України. Наші підопічні – це ті
родини, що не можуть дозволити собі приватні
заняття, які дорого коштують. Унікальність центру –
його команда. Понад 70% складу професійних
корекційних педагогинь за сумісництвом мами дітей
із порушенням слуху. Вони, як ніхто, зможуть
допомогти подібним родинам.

Програма соціалізації
підлітків та молоді
«НА РІВНИХ»
Програма соціалізації “НА РІВНИХ” дає можливість якісно
розвиватися і соціалізуватися молоді з порушенням
слуху.
В Укра ні тільки починає розвиватися інклюзія і
безбар'єрне суспільство. Тому багато років люди з
порушенням слуху, зокрема підлітки, існують в
соціальні резерваці та дуже бар'єрному середовищі
через мовні проблеми в комунікаці . Саме в підлітковому
віці закладається самооцінка, самовизначення та
фундамент подальшого дорослого життя, тому надання
можливосте для соціалізаці та розвитку в це період є
особливо важливим завданням.

ї

й
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Зустрічі в рамках програми проходять щосуботи, в офісі
ГО «Відчу » у місті Києві, з жовтня по травень місяць.
Кожну суботу проходять уроки жестово мови, навчальні
курси, розвиткові лекці від вражаючих спікерів, зокрема
мотиваці ні, професі но-орієнтовані, освітні, тематичні
та інформаці ні лекці . Також проходять ма стер-класи
різно спрямованості. Окрім навчально та розвитково
складово , є окреми час для розмов та настільних ігор.
Адже дружити, спілкуватися та навіть закохуватися, не
менш важливо для життя, аніж нові знання та корисні
навички.

https://www.youtube.com/watch?v=RB2Bdu0U_es

Соціальна акція
«Перевір слух»
Втрата слуху — поширена проблема не лише в
Україні. За оцінками Всесвітньої організації охорони
здоров'я, на глухоту і різні порушення слуху хворіють
більше 300 мільйонів чоловік, і до 2050 року це число
може зрости до 900 мільйонів. При цьому лікарі
запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна
запобігти, якщо вчасно поставити діагноз. Наш світ
стає занадто гучним!

https://youtu.be/A0gOQQ7l9Jo

Щороку ми проводимо соціальну акцію «Перевір
слух» до Міжнародного Дня охорони здоров’я вуха та
слуху, що відзначається 3 березня. Всі бажаючі могли
пройти спеціальне обстеження і перевірити свій слух
в 7 точках прийому лікарів абсолютно безкоштовно
прямо в залах ТРЦ «Дрім Таун».
545 відвідувачів торгового центру виявили бажання
перевірити слух. У 160 осіб - а це майже 30% було
виявлено певне порушення слуху. Що найважливіше,
серед тих, у кого є порушення 10% перевірених віком
до 20 років і 14,3% від 20 до 35 років.
Перевіряти слух - це не боляче, не страшно і дуже
важливо. Наша мрія - щоб слідкувати за своїм
здоров’ям стало модним трендом в Україні.

Всеукраїнський проект
«Кабінет на колесах»

566

Завдяки зібраним коштам на благодійному
аукціоні «Коли тиша заговорила 2019» уже в 2020
році ми змогли втілити в життя проект, про який
мріяли не один рік. На нашому сайті ми провели
опитування близько 5000 респондентів. Результати
приголомшили. На запитання «Чи перевіряли ви
коли-небудь слух?» 85% опитуваних відповіли, що
не перевіряли чи то через незнання, де це
зробити, чи просто ніколи про це не
замислювалися.

834

жінок

Всього перевірено 1400 осіб

Саме тому ми створили всеукраїнський проект
«Кабінет на колесах», аби подбати про здорове
майбутнє нашої країни та надати безкоштовні
послуги всім, хто цього потребує.
Всеукраїнський проект «Кабінет на колесах» –
це автомобіль, оснащений спеціальним
аудіометричним обладнанням, в якому
досвідчений фахівець курсує Україною,
зупиняючись у популярних точках міст, аби
безкоштовно перевірити слух усім охочим віком
від 7 до 55 років. Проект стартував 21 вересня
2020 року. «Кабінет на колесах» за 3 місяці подолав
7500 км.

чоловіків

40 %
60 %

МИ ЇДЕМО, АБИ РЯТУВАТИ КРАЇНУ ВІД ТИШІ!

виявлено порушення слуху
не виявлено порушень

Всеукраїнський проект
«Кабінет на колесах»

Всеукраїнський проект

«Кабінет на колесах»
27

188

Перевірено людей
віком до 30 років

жінок з виявленим
порушенням слуху

186

280
жінок

чоловіків

до 30 років

після 30 років

27
378
Перевірено людей
віком після 30 років

чоловіків з виявленим
порушенням слуху

648
199
жінок

чоловіків

до 30 років

після 30 років

https://youtu.be/vtxSU2tVSvo

Популяризація
вивчення жестової мови
Помічали людей, які спілкуються жестовою мовою?
Чи замислювались над тим, для чого потрібна
жестова мова? Саме тому ми активно популяризуємо
вивчення жестової мови. Адже нею користується
більше 230 тисяч людей.

https://t.me/vidchui24

У кожній країні своя жестова мова. Вони справді різні,
хоч можуть бути подібними у країн, які мають
сьогодні спільні кордони або колись — спільну
історію. Пропонуємо до вивчення українську
жестову мову.
Де вчити? В нових карантинних реаліях виклик
онлайну та нові обставини дали нам зрозуміти, що
так насправді на багато зручніше, тепер кожен
бажаючий з будь-якого куточку країни може
долучитись до вивчення жестової мови.
Раз на тиждень ми проводили урок з вивчення
жестової мови для дітей та 3 уроки на тиждень для
дорослих на платформі Zoom. А за рік це 111 уроків!
Щотижня проводили прямий ефір в інстаграмі з
вивчення жестової з Олександром Рудиком, 35 ефірів
це результат!
А для зручності ми запустили зручний телеграм
канал де публікували факти, цікавинки, відео про
жестову мову та анонси на всі уроки і ефіри.
Підпишіться прямо зараз, щоб нічого не пропустити.
Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина!

Сенсорний
лабіринт

З 27 лютого до 1 березня 2020 року «Відчуй»
влаштувала справжній експеримент - сенсорни
лабіринт на освітньому фестивалі "NEOсвітні
Арсенал" у Мистецькому Арсеналі.
Поринути у світ дитинства та перевірити,
скільки органів чуття є у людини за 5 хвилин та
ще більше почати цінувати власний слух? Легко!
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й

За 4 дні фестивалю 432 учасники на коротку
мить повернулися у літо і опинилися в селі у
бабусі. Насолодитися прохолодним вітерцем,
відчувати тепло сонячних променів, гортати
руками сторінки книг, вдихати аромати квітів,
крокувати дерев’яним настилом, пролазити
через паркан, смакувати яблука з дерева та
слухати весели голос дівчинки Оленки з-за
паркану. Помітили яки орган чуття не працює у
сенсорному лабіринті? Очі! На них до початку
проходження лабіринту одягають маску для сну
і ви вимикаєте зір та вмикаєте інші органи
чуттів, а особливо слух на 100%.

https://youtu.be/j9QMSXnbOAU

Курси шиття
«Шанс у подарунок»
«Шанс у подарунок" - це унікальна можливість
поєднати досвід ГО "Відчуй" та Школи кравецької
майстерності та дизайну "Tailors School" у спільному
проекті. Завдяки ініціативі Ірини Петренко нам
вдалося об'єднати надзвичайно мотивованих людей.
Вдало стартувала й завзято продовжує навчання
підліткова фокусгрупа, сформована з хлопців та
дівчат віком від 13 до 19 років.
Це смілива, націлена на результат, неймовірно
талановита нечуюча молодь. Загалом - дев'ятеро
підлітків, які самостійно зробили вибір і прагнуть
опанувати професію кравця та фешн дизайнера.
Протягом навчального курсу учасники фокусгрупи
вперше самостійно пошиють капсульну колекцію, а
нині вже відшили штани, світшот, снут та футболку.
Бар'єрів немає!
Якщо ти віриш, то можеш досягти
будь-чого!

Благодійний турнір з боулінгу
«Грай, щоб відчути»

Вже 3 роки поспіль ми проводимо
благодійний турнір з боулінгу. 2020 рік не
став виключенням так як час проведення
турніру припав на докарантинний період.
Граючи разом, з’являється чудова
можливість відпочити від роботи, поближче
познайомитися, обмінятися контактами та
поспілкуватися.
Цього року 12 фантастичних команд-друзів
нашої організації прийняли участь та
долучилися до збору коштів для проведення
літнього підліткового табору «Відчуй».
В турнірі тривала запекла боротьба між
командами: Winner, Vidi Group, IBS, Ощадбанк,
клініка Спіженко, ARTRAMUS, L’O ciel, Zagoriy
Foundation, GresTodorchuk PR, Betterton,
Майстерня гарного слуху, Navigator.

ffi

Разом ми зібрали 275 000 грн.

Відчувайте разом із нами.
Повірте, це зовсім не складно!
У постійному вихрі клопотів та подій ми щодня обираємо, куди вкласти
наші сили та ресурси. Підтримайте нас, адже разом ми зможемо більше!

Оберіть зручний формат фінансової підтримки:

Обирай для себе та рідних добрий мерч
в нашому Магазині Добра:

відчуй

https://vidchui.org/pidtrumatu/
https://vidchui.org/shop/

Власникам карт Монобанку та Ощадбанку треба
просто зайти у розділі «Благодійність» та знайти
там ГО «Відчуй», підпишіться на щомісячний або
щорічний платіж, або ж зробіть одноразовий
платіж на будь-яку зручну суму.

Волонтерство - саме те, що потрібно! Заповнюй
анкету та ставай частиною нашої команди:
https://forms.gle/j2QH2MNCBJVZLfRC6

Контакти:

Адреса:

Виконавча директорка:
+380674634009

м.Київ
проспект Академіка Глушкова 1
будівля 60. (ВДНГ)

Адміністраторка Дитячого Центру:
+380637223220
E-mail:
vidchui@ukr.net

Відчуй, щоб зрозуміти!

Посилання:

