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Створений у 2018 році в ході  реалізації спільної програми  агенцій ООН**
та переданий для подальшого функціонування  за сприяння Національної
Асамблеї людей з інвалідністю в Україні та Ресурсного центру «Безбар’єрна
Україна».
 
UD – HUB має досвід  організації та проведення  навчальних заходів  з
універсального дизайну для фахівців різних галузей, аудитів та
консультацій, супроводу реорганізації закладів та установ, розроблення
комплексних проектів відповідно до принципів доступності та
універсального дизайну.
 
UD – HUB об’єднує та залучає найкращих фахівців, збирає та поширює
успішні практики.

Створюємо світ, зручний для всіх!

*Універсальний дизайн - це дизайн предметів, середовища, програм та
послуг, покликаний зробити їх максимально зручними для використання
всіма, незалежно від віку, розмірів тіла, стану здоров’я чи інших життєвих
факторів.
 
**Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для
людей з інвалідністю в Україні» реалізовувалася агенціями Програма
розвитку ООН (ПРООН), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ),
Міжнародна організація праці (МОП) і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
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ПОСЛУГИ UD-HUB

з питань доступності та універсального
дизайну в різних галузях (архітектура та
будівництво, дизайн, транспорт,
інформаційно-комунікаційні технології,
охорона здоров’я, освіта, культура, соціальні
та адміністративні послуги та інші).

Консультування

Консультування та супровід
з питань адаптації працівників з інвалідністю,
створення умов доступності та універсального
дизайну на робочих місцях.

створення умов доступності та відповідності
принципам  універсального дизайну
громадського простору, приміщень, транспорту,
послуг, веб-сайтів, інформаційних та рекламних
матеріалів, включаючи підбір обладнання,
меблів, розумних пристосувань тощо.

Розроблення рекомендацій та
експертний супровід

Проведення навчання  та
сертифікація фахівців 
з питань доступності та універсального
дизайну.

відповідності принципам універсального
дизайну та надання рекомендацій за їх
результатами.

Проведення аудитів доступності
та експертизи

Створюємо світ, зручний для всіх!
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