
Звіт про контент для 
людей з інвалідністю



Стратегія Суспільного 
на 2020–2022 роки

Розбудова міцних зв’язків з аудиторією, 

залучення якнайширшого кола спільнот, людей 

різних вікових груп і людей з інвалідністю, 

національних та інших меншин, інших 

соціальних груп, надаючи їм можливість бути 

представленими в інформаційному полі як 

невід’ємна складова єдиного суспільства



Напрями роботи 
на платформах

Телебачення

Радіо

Інформаційне 
мовлення

Регіональне 
мовлення

Діджитал-
платформа

Адаптація контенту Висвітлення та 
обговорення проблем

Партнерство

● переклад 

жестовою мовою

● субтитрований 

контент

● сюжети у новинах

● окремі тематичні 

блоки у циклових 

програмах

● трансляція 

партнерських 

проєктів

● підтримка 

тематичних 

ініціатив



Інформаційне 
мовлення

понад

100
матеріалів

«Бігунець»
5 год/день у будні

1 год/день у вихідні

із 
сурдоперекладом

100
хв/день

Текстова стрічка новин, яку глядачі (зокрема і з 

порушенням слуху) можуть бачити у випусках 

«Новин», «Суспільної студії» та «Новин спорту» 

від початку року, які розійшлися на всі 

платформи (digital, радіо, телебачення). Історії 

людей з інвалідністю, їхні проблеми і шляхи 

вирішення, урядові та законодавчі ініціативи, 

які пов`язані з людьми з інвалідністю, питання 

інклюзивності в країні

Щобудня 6 випусків «Новин» із 

сурдоперекладом на ТБ. Загальний 

хронометраж цих випусків –

приблизно 100 хвилин на день 



Платформа
телебачення

Контент телеканалів UɅ:ПЕРШИЙ та 

UɅ:КУЛЬТУРА, який враховує потреби людей з 

інвалідністю



Тематичні передачі 
власного 
виробництва



Тематичні передачі 
власного виробництва



228 випусків
по 22 хвилини на ТБ

Онлайн-платформа

«РАЗОМ»
https://razom.suspilne.media/tv

РАЗОМ – це історії самореалізації та подолання себе

РАЗОМ – це спільний шлях до суспільства рівних можливостей 

РАЗОМ – це пошук оптимальної формули життєвого успіху



Платформа радіо 

до 25
тематичних випусків на місяць у таких 
передачах, як «Здорова політика», 
«Знову вибори», «Сьогодні. Вдень», 
«Сьогодні. Ввечері», «ДеньПро», 
«Батьківська кухня», «Емоційний 
інтелект» та ін.

3 циклові тематичні програми

Радіоблог 
«Лайфхаки 

незрячої мами»

Радіоблог 
Володимира Носкова 

«Інклюзив»

Програма
«Інклюзивний світ»



Регіональне 
мовлення 2019 2020&

Інформаційно-аналітичний контент –

сурдопереклад

Субтитрований контент

Інформаційно-розважальний 

контент – сурдопереклад

39
хв/день

відсутній

відсутній

52
хв/день

20
проєктів

150
хв/день



Координаційний центр 
мовлення національних меншин

648 
год

субтитрованого контенту – регіональні 
проєкти мовами нацменшин і корінних народів 
в Одеській, Чернівецькій, Закарпатській філіях 
та на UɅ: КРИМ у 2019–2020 рр.

104 
год

субтитрованого контенту –
загальнонаціональні проєкти про національні 
меншини українською мовою, регіональна 
платформа (23 філії) у 2019–2020 рр.

Експлейнери 
«Національні спільноти в 

Україні»

Цикл документальних 
історій «Відтінки 

України»

Зрозумій свого 
сусіда



Діджитал-
платформа

100
відео про життя та виклики 
людей з інвалідністю на 
діджитал-платформах 
Суспільного

4 Відео набрали понад 
мільйон переглядів

Хлопець із ДЦП 
пише музику, 
UɅ:ПОЛТАВА

Живе з ВІЛ, 
допомагає 
підліткам, 

UɅ:ПЕРШИЙ

Історія «сонячної» 
дівчинки до Дня 

людей із 
синдромом Дауна, 

UɅ:ЧЕРКАСИ

Під час карантину 
вчилася бути 

більш самостійною, 
UɅ:ЖИТОМИР

2,6 млн 1,5 млн 1,2 млн 1,5 млн



Партнерство



Плани на 2021
Адаптація 
контенту

Співпраця

Висвітлення та 
обговорення 

проблем

● Підтримка тематичних ініціатив
● Розвиток наявних партнерств 

● Сурдопереклад випуску «Новин» 
о 21:30

● Запуск вечірньої аналітичної 
передачі з сурдоперекладом

● +60% проєктів з українськими 
субтитрами 

● 25% контенту на Ютубі з 
субтитрами станом на кінець 
2021 року

● Паралімпійські ігри-2021: 
трансляція та додаткові 
матеріали на всіх платформах

● Тематичний блок у Суспільній 
студії

● Виробництво двох 
документальних фільмів

● PSI-індикатори на всіх сайтах 
для збалансованого 
висвітлення в діджиталі



Дякуємо за увагу!


