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ПОРЯДОК
супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями,
громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час
перебування на території ОНАЗ ім. О.С. Попова
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок доступу в приміщення Одеської національної академії
зв’язку ім. О.С.Попова (далі - Академії) осіб з обмеженими фізичними
можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення
(далі - Порядок) розроблено з урахуванням заходів визначених державними
будівельними нормами України “Доступність будинків і споруд для
маломобільних груп населення, Законом України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», Конвенцією про права інвалідів з метою
забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для Осіб, що потребують допомоги , забезпечення права
таких осіб на доступ, зручність та комфортність перебування на території
Академії, створення умов для ведення незалежного способу життя і на рівні з
усіма громадянами брати участь у громадському, культурному житті
суспільства тощо.
1.2. Цим Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з
обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших
маломобільних груп населення під час перебування на території Одеської
національної академії зв’язку ім. О.С.Попова
1.3. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії та
розміщується на інформаційному стенді на першому поверсі головного
учбового корпусу Академії.
1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку :
Особа з інвалідністю - особа зі стійким розладом функцій організму, що
при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для
реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист.
Маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі
при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або
при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені
інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди

старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН
В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення»).
Особи, що потребують допомоги - особи з обмеженими фізичними
можливостями, громадяни похилого віку, інші маломобільні групи населення.
Територія Академії - комплекс будівель, споруд та прибудинкової
території, обмежених вулицями Кузнечна, Новосельського, Лютеранська та
пров. Топольського у місті Одеса, які знаходяться на балансі Академії.
Відповідальна особа - посадова особа Академії, на яку покладаються
обов’язки щодо забезпечення доступу до території Академії осіб з обмеженими
фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової
допомоги та інших маломобільних груп населення.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРИМІЩЕННЯХ АКАДЕМІЇ
Особи з інвалідністю за необхідності можуть відвідати Академію,
повідомивши про це чергового на пункті пропуску до:
- учбового корпусу (вул.
зателефонувавши (048) 705-02-85;

Кузнечна,

1, м.

гуртожитку №3 (вул.
зателефонувавши (048) 705-03-43.

Новосельського,

Одеса)

68а,

м.

Академії, або

Одеса),

або

Черговий пункту пропуску до будівлі у разі одержання інформації про
прибуття до будівлі Академії Особи з інвалідністю зобов’язаний:
- якщо Особа з інвалідністю не працює і не навчається в Академії й
прибула за довідкою, консультацією тощо - виявити мету візиту, уточнити
потребу в допомозі та необхідність супроводу, виписати відповідні дозвільні
документи та допомогти Особі з інвалідністю (за її бажанням) потрапити до
потрібного їй приміщення;
- якщо Особа з інвалідністю навчається або працює в Академії й прибула
на навчання або на роботу - допомогти потрапити до потрібного їй
приміщення.
В обох випадках черговий має негайно доповісти про прибуття Особи з
інвалідністю коменданту учбового корпусу або завідуючому гуртожитком №3.
У разі відсутності посадових осіб на робочому місці черговий може залучати до
допомоги інших працівників обслуговуючого персоналу Академії. На випадок
спілкування з особою з вадами слз^ху черговий має олівець, ручку та папір.

2.1. Вхід до території учбового корпусу Академії здійснюється через
центральний вхід з боку вул. Кузнечної, через додатковий вхід з боку провулку
Топольського та через вхід з боку вул. Лютеранської.
2.2. Вхід до території гуртожитку №3 здійснюється через вхід з боку вул.
Новосельського та вхід с боку вул. Лютеранська.
При спілкуванні з особою з інвалідністю слід пам’ятати наступні правила:
- використовувати прості та зрозумілі речення,
- у разі необхідності бути готовим повторити речення, змінити його за потреби
та допомогти жестикуляцію;
- при спілкуванні з людиною, яка має труднощі у вимові слів не потрібно
виправляти її або закінчувати її речення;
- забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів
пересування без їх дозволу, нав’язувати свою допомогу;
- при спілкуванні з людиною з вадами зору слід представитись та доповісти де
людина знаходиться. При супроводі такої людини необхідно спитати чи хоче
вона коментарів щодо шляху та слід коментувати своє наближення або
віддалення від неї;
- в усіх випадках спілкування з Особою з інвалідністю треба звертатись
особисто до неї, а не до супроводжуючих;
- особи, які потребують допомоги завжди користуються пріоритетом та
першочерговим правом подання документів до відділів і служб Академії.
Під час спілкування з Особою, яка потребує допомоги супроводжуючий
(відповідальна особа) ознайомлює її з правилами внутрішнього розпорядку
Академії, історією ЗВО та особливостями будинків і території Академії. Також
супроводжуючий має роз’яснити про існуючи умови співпраці, наприклад
дистанційне навчання, електронне листування тощо.
У разі настання надзвичайної ситуації на території
супроводжуючий відповідає за евакуацію людини з інвалідністю.

Академії

Відповідальна особа може (за погодженням з людиною, яка потребує
допомоги) надати інші послуги, не вказані у цьому Порядку.

Проректор з АГР

С.В. Слівка

