
Дізнайтеся більше про мету, історію створення, 
перелік партнерів проєкту Цифрова інклюзія 
(Digital Inclusion), а також відгуки користувачів, 
контакти експертів для коментарів, результати та 
плани соціального партнерства за посиланням:

Мобільний додаток під назвою Digital Inclusion 
можна завантажити на телефони та планшети (на всіх 
операційних системах: Harmony OS, iOS, Android). 
Також створено вебверсію: 

huawei.com/ua/news 
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ДУН АЙБО, 
керівник департаменту комунікацій  Хуавей Україна 
«Новітні технології мають значний потенціал для спільного 
пошуку рішень, важливих для суспільства. Технології впли-
вають на всі сфери нашого життя, тому потрібно разом 
вчитися, працювати, знаходити інноваційні решення, які 
створюють рівні можливості для всіх у цифровому світі. 
Мобільний додаток Digital Inclusion – це результат соціаль-
ного партнерства».

КРИВОНОГОВА ОКСАНА, 
голова ГО «Здорове суспільство», 
кандидат психологічних наук, доцент
«Свобода слова – це одна з основних свобод кожної 
людини, які гарантовані Конституцією. Мобільний додаток 
– це можливості для всіх людей спілкуватись в будь-яких 
життєвих ситуаціях та умовах.
Важливим фактом в історії створення мобільного додатку є 
те, що в його розробці, крім фахівців-логопедів, психологів, 
педагогів, лікарів, фахівців з IT, брали участь і користувачі 
альтернативної і додаткової комунікації, а також батьки 
дітей, які користуються АДК. Таким чином було створено 
єдину екосистему, в якій кожен з учасників отримав свій 
власний досвід прийняття, інклюзії та партнерства».

ГАННА УСАТЕНКО, 
засновниця та керівниця соціального підприємства 
«ДивоГра», учасниці соціального партнерства зі створен-
ня мобільного додатка Digital Inclusion
«Родина таких людей, а також ті, хто надає послуги людям з 
мовленнєвими порушеннями, з появою мобільного додат-
ку Digital Inclusion також мають інструмент для того, щоб 
зрозуміти потреби людей з інвалідністю бути почутими. 
Крім того, цей додаток може використовуватись, щоб допо-
магати у спілкуванні. Уявіть, що ви зустрічаєте гостя з іншої 
країни, який загубився. Ви можете показати йому картинки 
в додатку, щоб він пояснив свої потреби».



ЦИФРОВА ІНКЛЮЗІЯ: 
ПЕРШИЙ УКРАЇНОМОВНИЙ 

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК  
DIGITAL INCLUSION  ДЛЯ РАДОСТІ 

ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ВСІХ

Мобільний додаток Digital Inclusion  створено як 
рішення для альтернативної і додаткової комуніка-
ції, коли вербальна комунікація неможлива, зокре-
ма дітей і дорослих з аутизмом та людей після 
інсульту, травм, під час лікування,  а також для 
розвитку мовлення та творчого мислення всіх.   
Мобільний додаток під назвою Digital Inclusion 
можна завантажити на телефони та планшети (на 
всіх операційних системах). Також створено вебвер-
сію www.dimobi.org.ua. 

Існують різні варіанти застосування мобільного 
додатку Digital Inclusion. Його можна використати 
для:
■ розвиток та відновлення мовлення; 
■ вільне спілкування та соціалізація з використан-
ням словника з зображеннями та аудіосупроводом 
обраних слів;
■ підтримка ментального здоров’я;
■ розвиток інноваційного мислення;
■ арт-терапія (індивідуальна та групова).

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Цифрова інклюзія – це наші рішення про те, як ми всі 
враховуємо індивідуальні особливості людей і ство-
рюємо в цифровому світі рівні можливості для всіх.

Мобільний додаток Digital Inclusion створено за 
ініціативи Хуавей Україна у співпраці з ГО «Здорове 
суспільство» (Одеса) та соціального підприємства 
«ДивоГра» (Бровари Київської області) в рамках 
соціального партнерства  за підтримки Міністерства 
освіти і науки України.  У створенні мобільного 
додатку  Digital Inclusion взяли участь експертів, 
представники батьківських організацій, державних 
інституцій, шкіл, університетів, медіа, бізнесу. Особ-
ливу роль у проєкті відіграли освітяни Мостищенсь-
кої школи-інтернату (Київська область) та національ-
на спільнота активістів з кола майбутніх користу-
вачів мобільного додатку. Технічний партнер – VRG 
Soft (Дніпро). 

УНІКАЛЬНІСТЬ МОБІЛЬНОГО 
ДОДАТКУ DIGITAL INCLUSION 

1. Перший у світі україномовний мобільний додаток 
для розвитку та реабілітації мовлення. 
2. Багатофункціональність додатку для цілісного 
розвитку людини: розвиток мовлення та творчого 
мислення.
3. Популяризація культурної спадщини та сучасного 
мистецтва з використанням технологій. 
4. Доступність програми для використання на 
різних типах мобільних пристроїв (смартфонах та 
планшетах) та комп’ютерах.
5. Залучення усіх зацікавлених сторін від ідеї до 
готового продукту в процес обговорення концепції, 
розробку, тестування мобільного додатку, довго-
строкову і системну співпрацю для його подальшого 
розвитку.
Комунікацію завдяки додатку можна забезпечити за 
допомогою тексту, карток-ілюстрацій (піктограм) та 
аудіосупроводу слів. Завдяки такому комбінованому 
рішенню можна сприяти одночасному спілкуванню 
і досягти взаєморозуміння між людьми, які мають 
розлади мовлення, та людьми з вадами слуху або 
зору.

Завдяки творчим завданням різного рівня склад-
ності в розділі «Творчість» у мобільному додатку 
можна буде:
■ розвивати таланти людей будь-якого віку; 
■ популяризувати культурну спадщину та сучасне 
мистецтво в цифрову добу;
■ ділитися своїм творчим результатом через месен-
джери та соціальні мережі. 

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
DIGITAL INCLUSION СТВОРЕНО 

В УКРАЇНІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ментальне здоров’я  – це тема, актуальна для мільй-
онів людей у різних країнах, в Україні зокрема. Тому 
важливим є об’єднання зусиль, довгострокова і 
системна співпраця для подальшого розвитку 
мобільного додатку Digital inclusion:

■ для цифрової інклюзії всіх: створювати різноманіт-
ні рішення для  розвитку в суспільстві екосистеми та 
культури підтримки дітей та дорослих із розладами 
аутистичного спектра та іншими порушення 
мовлення;
■ для вільного спілкування завдяки інформацій-
но-комунікаційним технологіям (ІКТ): забезпечити 
доступ до цифрових інструментів альтернативної і 
додаткової комунікації усім зацікавленим сторонам, 
а не лише родинам та освітянам, які залучені у 
процес реабілітації ментального здоров’я, для 
відновлення мовлення, зокрема дітей з аутизмом та 
людей після інсульту і травм; 
■ для цілісного розвитку людини у цифровому світі, 
безбар’єрності й готовності до можливостей у 
цифровій економіці: розвивати соціальне підприєм-
ництво, креативні індустрії, туризм та залучати в 
якості співробітників або самозайнятих людей із 
розладами аутистичного спектра та іншими розла-
дами мовлення; створювати рішення у сфері освіти 
та різних галузях економіки, щоб забезпечити 
мобільність, доступність, інклюзивність у різних 
проявах – фізичну, соціальну, психологічну, 
економічну безбар’єрність. 

ІНКЛЮЗІЯ – 
ЦЕ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ КОЖНОГО 

Інклюзія – це якість життя кожного члена суспіль-
ства, дитини та дорослого протягом життя. У цифро-
ву епоху публічний діалог, колективне створення та 
спільне використання нових рішень – це внесок у 
культуру і щоденну практику інклюзії для всіх, щоб 
кожна людина могла спілкуватися на рівних. 

Додаток Digital Inclusion задумано та розроблено в 
Україні. У рік 30-річчя Незалежності України як 
символічний внесок у розвиток, суспільний діалог 
для цифрової інклюзії та спільного створення техно-
логічних рішень для безбар’єрності. Призначення 
мобільного додатку – знайти спільну мову, бути 
почутими та зрозумілими, допомогти людям з 
розладами спектру аутизму і порушеннями мовлен-
ня (після травм або інсультів) навчитися жити в 
соціумі, спілкуватися у сучасному світі, висловлюва-
ти свої бажання та почуття, розвивати свої таланти, 
бути почутими і незалежними, соціально і економіч-
но активними.

НАТАЛІЯ МАКОГОН, 
заступниця начальника Київського метрополітену

«Багато людей в Україні досі думають, що інклюзія –  
про когось іншого. Насправді ж,  це про кращу якість 
життя кожного з нас.  Ми як транспортники будемо 
намагатися максимально включатися у розвиток 
проекту  Digital Inclusion і додавати до мобільного 
застосунку функції, які є важливими для безпечного 
пересування містом, перебування в натовпі тощо. 
Важливо створювати такі інклюзивні рішення, адже 
за ними майбутнє».

АЛІНА СЕВАСТЮК,
менеджер із зв’язків із громадськістю Хуавей Україна 
«Це перший україномовний додаток для розвитку 
навичок комунікації, реабілітації мовлення, а також 
розвитку творчого мислення. У цьому можуть допо-
могти розділи «Слова» (універсальний словник із 
зображеннями та аудіосупровідом) та «Мої набори» 
(індивідульний словник із зображеннями та аудіосу-
провідом, які можна розширити самостійно)».

ЛАРИСА АНТОНЮК, 
проректор Київського національного економічного 
університету  імені Вадима Гетьмана, директор 
Інституту вищої освіти КНЕУ 

«Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють 
прискорити виконання конкретних завдань та 
Цілей сталого розвитку ООН, які покладені в страте-
гію економічного зростання будь-якої країни світу. 
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
значно підвищує швидкість і ефективність їх досяг-
нення. Яскравим прикладом слугує представлений 
мобільний застосунок Digital Inclusion». 

ОЛЬГА МАКОГОН, 
директорка Державної служби зайнятості  (2019 – 2020)

«Основний потенціал застосунку Digital Inclusion 
полягає у тому, що він сприяє підвищенню комфорт-
ного рівня життя і подоланню численних стерео-
типів. Вбачаю великий потенціал в адаптації засто-
сунку спільно з роботодавцями. Результатом такої 
роботи буде внесок бізнесу у досягненні Україною 
цілі 8 Цілей сталого розвитку ООН - 2030 «Гідна 
праця. Економічне зростання», коли користувачі 
застосунку зможуть бути почутими, розвиватися та з 
почуттям гідності долучатися до економічного життя 
в країні, реалізуючи своє право на працю».

КРАВЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, 
директор школи І – ІІІ ступенів № 168  м. Києва

«Завдяки сучасним технологіям, зокрема мобільно-
му додатку Digital Inclusion, ми зможемо розкрити 
таланти, змінити долю, створити нове майбутнє для 
дітей з особливими освітніми потребами». 


