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З 2015 року «Технології для людей» розробляє ПО для глухих та 

слабочуючих людей



• Виклику екстренних служб

• Спілкування з оточуючими

• Доступної інформації

• Отримання належним чином  

послуги в державних 

установах

• Працевлаштування

• Дзвінків по телефону

Щодня нечуючі люди стикаються з проблемою



Наша мета - створити рівні можливості шляхом 

створення глобальної інфраструктури для осіб з 

порушенням слуху. 

Яким чином це можливо?





Програмні додатки для міських установ та особистого використання

ConnectPro SL Interpreter

Для міських установ

Для особистого використання





1. Для людей з порушенням слуху

які не знають жестову мову.









VIDEO





2. Для людей з порушенням слуху

для яких основна мова - жестова.



Для  жестомовних осіб створений ЦIЛОДОБОВИЙ онлайн центр перекладачів 

жестової мови «Центр Соціального Супровіду Нечуючих Людей» 



За 2019 рік центр соціального

супровіду нечуючих людей

України опрацював більше 

130 000 відео-дзвінків глухих та

слабочуючих людей.

ПРИЧИНА ВИКЛИКУ КIЛЬКIСТЬ ВИКЛИКIВ ЗА 2019р

Виклик швидкої 5247

Виклик поліції 6410

Прийом у лікаря 19769

Юридична допомога 2504

Спілкування у банку 5133

Спілкування по роботі 19320

Зателефонувати по телефону 55456

Спілкування 9114

Iнше 20488

Тестовой дзвінок 1321

1%

14%

4%

44%

7%

15%

Виклик швидкої Прийом у лікаря

Спілкування у адмін.закладах Спілкування по  роботі

Виклик поліції Зателефонувати по телефону

Спілкування Iнше



Глобальна мета - усунути мовний та психологічний  бар’єр між нечуючими 

та чуючими людьми.

Забезпечити доступом до контактного центру перекладачів жестової мови 

та зробити сервіси по всій Україні доступним для людей з порушенням 

слуху

Створити привітне соціальне та інфраструктурне середовище у місті для осіб 

з вадами слуху.



Як місто може бути інклюзивним 

для осіб з вадами слуху?



1. Інтеграція наших розробок для виклику 

екстренних служб міста особами з порушенням  

слуху

101 

ДСНС

102 

Швидка допомога

103 

Поліція



Виклик екстренних служб



Екстренні служби

Нечуюча людина повідомила про екстренний випадок, на місце виїджає 

відповідна екстренна служба

На місці екстренної ситуації представники служби МОЖУТЬ СПІЛКУВАТИСЯ з 

нечуючим за допомогою додатку ConnectPro



2. Інтеграція додатку ConnectPro 

у міських установах



Особливо нечуючі люди 

відчувають 

труднощі в державних установах. 

Мовний бар’єр є найголовнішою 

проблемою.



Робота додатку ConnectPro для обслуговування  людей з 

порушенням слуху в державних адміністративних центрах

Нечуючий Оператор 

контактного 

центру жестової 

мови

Державна 

установа

Адміністратор викликає перекладача жестової мови через ConnectPro1

Після встановлення відеозв'язку з перекладачем жестової мови

Адміністратор повертає пристрій до нечуючої людини2

Нечуюча людина на жестовій мові пояснює проблему - Оператор озвучує, та

навпаки перекладає на жестову мову слова Адміністратора3



Як це працює?



3. Надання інформаційної довідки за телефоном в міських              

районних структурах особам з вадами слуху з Web-Перекладач



Як працює Web-ПерекладачЖМ? 



Музеї, архітектурні памятки 

та будь-які місця можуть 

супроводжуватися

перекладом на жестову мову

за допомогою QR-коду!

4. Справжнє інклюзивне місто!



Великі корпорації 

та приватний бізнесс

Центр соціального

супровіду жестомовних

осіб знаходиться у Києві

та обслуговує всю Україну

БПВД

Департамент

соціальної політики 

м.Одесса



Про нас розповідають у ЗМI



Вартість та 

умови 

підключення



Коннект Про з обладнанням Виконавця: 

3200 грн у місяць

1) оренда 10” пристрою з операційною системою Android 

7.0 з LTE модулем,

2) тримач для пристрою 

3) доступ до онлайн послуги Центру перекладачів жестової 

мови у загальний робочий час 

4) безлімітне використання програмного забезпечення 

5) забезпечення інтернет-зв'язком пристрою за допомогою 

мобільного зв'язку LTE

6) налаштування пристрою для роботи з розробленим 

програмним забезпеченням під ключ

7) первинна консультація 

8) технічне забезпечення роботи програмного додатку



«Перекладач ЖМ» для мобільних групп: 

200 грн в місяць за одне підключення

1) доступ до Центру перекладачів жестової мови 24/7 

2) 180 хвилин використання програмного забезпечення з 

Центром перекладачів жестової мови

3) адаптація програмного забезпечення під пристрій

Замовника

4) первинна консультація та подальший технічний супровід

24/7



Web Перекладач жестової мови:

700 грн у місяць

1) первинна консультація

2) інтеграція модулю на сайт замовника

3) послуги Центру перекладачів жестової мови у 

визначений час 

4) щомісячне формування звіту дзвінків. 



Антон Гулідін

+380992612582

soz.edinstvo@gmail.com
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