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ГО “Контактер” щиро дякує всім, хто долучився до нас. Завдяки
вашої підтримки, ми мали змогу реалізувати цей проект! А
це Liliya Vickers,
Андрей Коновалов та Татьяна Кочкова

Окремо
хочемо
щиро
подякувати
чудовій
команді
митців “Граффіт“– Аndrew Rybchenko та Ivan Kamzyst! виключно
завдяки їх таланту стало можливим втілення цього чудового
проекту!

Програма
«Боярка
без
бар’єрів» на 2016-2020 роки

Нажаль, вчора на засіданні постійної комісії з питань
духовності, соціального захисту, освіти, культури, охорони
здоров’я, материнства і дитинства, молодіжної політики,

туризму та спорту Боряської міської ради у складі: Михайлова
С.Є. (голова) – БПП, Лавріненко Л.С. – Батьківщина, Гурнак
Л.Д. – Наш Край, Рибіннік І.В. – Нові Обличча, Сафонов В.М –
БПП та Хижняка С.М.- Самопомощь, ця програма не була
підтримана більшістю складу цієї комісії із присутніх на ній.
У зв’язку із цим, ГО “КОНТАКТЕР” хоче зробити наступне
звернення до всіх депутатів БМР:
Архітектура радянських часів, зокрема і міста Боярка, була
розрахована на задоволення щоденних потреб лише громадян, які
не мають обмежених фізичних можливостей. Радянська влада не
воліла інтегрувати громадян із обмеженими фізичними
можливостями в існуюче середовище, створюючи окрему від
загальної інфраструктуру, які існували паралельно та незалежно
одна від іншої
підтримки.

та

обмежувалась

декларативними

формами

Нажаль, найстрашнішим є те, що бажання не бачити існування
громадян з обмеженими фізичними можливостями і як наслідок,
проблем в їх житті пов’язаних із цими обмеженнями, це було не
тільки бажання радянської влади, це є й бажання решти громадян
тої держави також робити вигляд, що громадян з обмеженими
фізичними можливостями не існує поряд з ними. Такий підхід
привів з часом до того, що громадяни із обмеженими
можливостями були відокремлені від загального суспільства та
фактично, їх життя перетворилось на існування ув’язнених
в’язниці та звузило їх спілкування з суспільством до рівня
подібних собі.

Проблеми переміщення громадян міста Боярка, які мають обмежені

можливості, починаються вже з етапу виїзду/виходу з дверей
квартири та/або будинку чи присадибної ділянки. З огляду на
те, що існуючи транспортні засоби транспортної інфраструктури
міста ніколи не були та й не збираються бути пристосованими до
транспортування громадян міста з вадами можливостей власного
переміщення, треба виконати всі необхідні та визначені
законодавством України дії для усунення будь-яких перешкод для
їх переміщення власними силами, тобто прибрати всі наявні
бар’єри для безперешкодного переміщення.
Завданням місцевої влади та депутатів Боярської місцевої ради
є прийняття всіх можливих зусиль для виконання існуючого
законодавства у цій сфері шляхом постійного фінансування для
поетапного впровадження цього законодавства із декларативної
форми – у життя мешканців свого міста, що і є метою цієї
Програми.
Шановні депутати БМР, невже ви підтримуєте існування цього
визначення, наведеного за цим посиланням?

