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Інформація про Тиждень дій від CAFE 
З 2013 року CAFE запрошує представників як аматорського, так і професійного 
спорту, приєднатися до наших щорічних заходів щодо доступності й інклюзивності та 
підкреслити безліч різноманітних ролей, які можуть відігравати особи з інвалідністю 
в індустрії спорту. 

Ми бачимо світ як місце, де особи з інвалідністю є ключовою частиною світової 
спортивної арени у ролі фанатів, 
працівників в індустрії спорту, 
волонтерів та лідерів, відтак усі 
мають рівні можливості зробити 
внесок у доступному, 
інклюзивному та привітному 
оточенні. 

Тиждень дій від CAFE — це 
наймасштабніший захід такого 
типу. Він дає змогу фанатам з 
інвалідністю та їхнім групам 
(асоціаціям фанатів з 
інвалідністю), клубам, місцям 
проведення заходів, лігам, 
федераціям, НУО та усім 
зацікавленим у доступності та інклюзивності шанс об’єднатися, щоб сприяти 
поширенню ініціативи за рівні можливості #TotalAccess. 

Постійні обмеження через пандемію Covid-19 знову вплинули на Тиждень дій від 
CAFE в минулому сезоні. Спортивні змагання знову проходять наживо в багатьох 
країнах, проте останні дві кампанії звернули увагу на безліч нових можливостей 
щодо проведення заходів як фізично, так і віртуально. Поки ми звикаємо до «нових 
норм життя», надзвичайно важливо надалі проводити заходи та заохочувати до 
усунення перешкод, з якими можуть стикнутися особи з інвалідністю. 

Усунення перешкод щодо доступу до спортивних заходів буде вигідне усім. Ми щиро 
заохочуємо приєднатися до позитивних змін, використовуючи унікальну силу 
спорту, що стане каталізатором інклюзивних змін у широкому суспільстві. 

Спортивні заходи можуть змінити життя багатьох осіб із інвалідністю та залишити 
незабутні спогади. Ми заохочуємо вас приєднатися до нашої ініціативи з доступності 
та інклюзивності для усіх осіб із інвалідністю протягом Тижня дій від CAFE цього 
сезону — десятої кампанії Тиждень дій, яка відбудеться 12-20 березня 2022 р.  

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
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Запропоновані заходи 
Через постійні обмеження у багатьох країнах та часті зміни без попереджень 
закликаємо учасників творчо та адаптивно підходити до планування заходів та 
ініціатив протягом Тижня дій від CAFE 2022. 

Для цього CAFE пропонує можливі заходи, які можна провести за нинішніх умов. Цей 
список не є вичерпним, ми заохочуємо вас надалі створювати нові цікаві заходи 
задля рівних можливостей #TotalAccess. 

Заходи для клубів, ліг та федерацій 
• Проведіть віртуальну трансляцію, на якій фанати з інвалідністю зможуть разом 

подивитися матч наживо (можливо, з колишнім гравцем або представником 
клубу) 

• Створіть аудіо-описовий коментар для слабозорих та незрячих фанатів, щоб 
вони могли слухати матч наживо 

• Проведіть інтерв’ю з фанатом з інвалідністю про його враження від матчу та 
відновлення проведення матчів 
після локдауну 

• Публікуйте блоги та новини на 
своєму сайті, щоб підкреслити 
вашу прихильність ідеї 
доступності та інклюзивності 

• Розпочніть кампанію в 
соцмережах (використовуйте хештег #TotalAccess) разом з фанатами з 
інвалідністю, щоб підтримати інклюзивність та підвищити суспільну обізнаність 

• Запишіть відео, яке демонструє доступність установ та послуг, або поширте 
одне з відео CAFE: 

o Відео«Спорт|Доступність|Інклюзивність — для осіб з інвалідністю» 

o Відео«Футбол для усіх» 

o У 2021 р. футбольний клуб «Севілья» оприлюднив відео гімну клубу з 
сурдоперекладом 

• Співпрацюйте з гравцями, тренерами та послами клубів, щоб поширити ідею 
рівних можливостей #TotalAccess 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=5KRPI9xDysc
https://www.youtube.com/watch?v=xSat0y9YBvA
https://www.youtube.com/watch?v=Lz8pfuMeOxU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Lz8pfuMeOxU&feature=emb_title
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• Співпрацюйте з місцевими НУО та експертами, щоб визначити потенційні 
шляхи покращення доступності на вашому стадіоні 

• Створіть або оновіть сторінки вашого сайту для фанатів з інвалідністю, на яких 
надайте важливу інформацію щодо доступності, контактні дані співробітника, 
який займається питаннями доступності для осіб з інвалідністю та 
інформацією щодо маршрутів громадського транспорту до стадіону 

• Проведіть церемонію перед матчем або під час перерви, встановивши банер 
Тижня дій від CAFE, під час якої капітани команд або диктор стадіону 
висловлять свою підтримку цій кампанії 

• Покажіть зображення Тижня дій від CAFE на табло на полі 

• Роздайте гравцям футболки з логотипом CAFE, які вони одягнуть під час 
розминки або тренувань 

• Призначте посла або представника клуба для фанатів з інвалідністю  

• Співпрацюйте з асоціаціями фанатів з інвалідністю або з фанатами 
безпосередньо під час проведення заходів та надання послуг, як-от 
гуманітарна допомога та продуктові пайки 

• Установіть контакт з фанатами з інвалідністю, які можуть почуватися 
самотніми або ізольованими через пандемію, та запропонуйте свою підтримку 

• Або запропонуйте щось абсолютно нове та інноваційне! 

o У 2021 р. клуб «Атлетік» підсвітив увесь стадіон, щоб підтримати 
Тиждень дій від CAFE! 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
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Фанати з інвалідністю та діяльність асоціацій фанатів 
з інвалідністю 

• Зверніться до свого клубу та співпрацюйте з ним у проведенні інтерв’ю з 
комітетом асоціації фанатів з інвалідністю та його членами на клубному сайті 
та в соціальних мережах  

• Співпрацюйте з медійною командою клубу та оприлюдніть інтерв’ю з 
фанатами з інвалідністю в 
програмі матчу, журналі 
клубу, на офіційному сайті 
або у соцмережах 

• У співпраці зі 
співробітником, який 
займається питаннями 
доступності для осіб з 
інвалідністю створіть 
довідник, що міститиме 
доступні ресурси, послуги 
та зручності на стадіоні 

• Попросіть клуб підтримати асоціації фанатів з інвалідністю та залучити більше 
фанатів з інвалідністю 

• Співпрацюйте з клубом в організації дистанційного дня обізнаності щодо осіб 
з інвалідністю та посприяйте розвитку ініціатив асоціацій фанатів з 
інвалідністю та клубу, щоб покращити доступність та інклюзивність 

• Зверніться до асоціацій фанатів з інвалідністю, щоб провести заходи 

• Проведення передматчевих культурних заходів, як-от ранкова кава, онлайнова 
вікторина чи збір коштів 

• Публікування історій та інтерв’ю на сайтах фанатів з інвалідністю та у 
соцмережах, поширення історій з CAFE для просування 

• Звернення до місцевих ЗМІ для висвітлення теми доступності та 
інклюзивності, та щоб відзначити покращення доступності 

• Звернення до інших осіб з інвалідністю з перспективою створення клубу 
фанатів з інвалідністю (якщо його ще не створено) 

• Подача заявки на малий грант Тижня дій CAFE для фінансування своєї 
діяльності та ініціатив 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
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Програма малих грантів Тижня дій CAFE 
З метою підтримки фанатів з інвалідністю та їхніх асоціацій в рамках кампанії, Центр 
CAFE запустив програму малих грантів Тижня дій CAFE. 

Програма пропонує фінансування заходів, запланованих фанатами з інвалідністю та 
їхніми асоціаціями. Гранти на 
суму до 250 дол. США 
надають за умови прийняття 
заявки CAFE. 

У разі недостатнього 
фінансування CAFE радить 
заявникам звернутися до 
інших джерел для збільшення 
бюджету. 

В той час як програма малих 
грантів Тижня дій CAFE 
націлена, головним чином, на фанатів з інвалідністю та їхні асоціації, клубам будуть 
надавати відшкодування, якщо їм потрібна фінансова підтримка, під час участі в 
Тижні дій CAFE (у разі наявності грантових коштів).  

Заповніть онлайнову заявку на участь програми малих грантів Тижня дій CAFE. 

CAFE приймає заповнені анкети до п'ятниці 11 лютого 2022 року включно. Якщо 
вам потрібна допомога з заповненням заявки, надішліть листа на адресу: 
michael@cafefootball.eu або зателефонуйте за номером: +44 (0)203 355 9867. 

CAFE має намір повідомити всіх заявників про статус заявки протягом 10 днів після її 
отримання. Остаточне рішення повідомлять усім заявникам до п'ятниці 
18 лютого 2022 року 

Заявки на гарант будуть оцінювати за такими критеріями: 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/forms/cafe-week-of-action-grants-application
mailto:michael@cafefootball.eu
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• Актуальність до Тижня дій CAFE та відповідність цілям CAFE 

• Орієнтовні витрати та вартість заходів 

• Раціональність у довгостроковій перспективі та надбання заходів 

• Загальний вплив заходів на окрему країну/регіон 

• Творчість і рівень подачі заходів 

 

50% гранту буде виплачено протягом 10 робочих днів після повідомлення від CAFE 
про затвердження заявки. 

Заявникам, які пройдуть відбір, потрібно буде заповнити онлайновий звіт, а також 
надсилати фото та відео (за відповідних умов) з заходів протягом Тижня дій CAFE.  

Решту 50% гранту буде виплачено протягом 10 робочих днів після повідомлення від 
CAFE про отримання виконаного звіту. Якщо звіт не буде надано, баланс залишиться 
несплаченим. 

Приклади заходів з частковим фінансуванням у минулому сезоні: 

• Фанати з інвалідністю футбольного клубу «Данфермлін Атлетік» стали 
офіційним спонсором матчу, чим посприяли підвищенню рівня обізнаності 
про свою діяльності серед більш масштабного фан-клубу 

• Клуб «Бабельсберг 03» представив відео на підтримку ідеї «Футбол для 
всіх, доступ для всіх (#TotalAccess)», а також виготовив наліпки на 
майстер-класі, який було фінансовано з гранту 

• Парафан-клуб «Динамо» (Київ) надав змогу деяким фанатам з інвалідністю 
вперше потрапити до стадіону на Лігу Європи УЄФА 

• Асоціація фанатів з інвалідністю клубу «Ліверпуль» провела для своїх 
членів віртуальний кулінарний вечір, де їх навчав готувати страви з нуля 
професійний шеф-кухар, в той час, як молодша група навчалася малювати 
писанки 

Запитання про програму малих грантів Тижня дій CAFE надсилайте на адресу: 
michael@cafefootball.eu або телефонуйте за номером: +44 (0)203 355 9867. 

 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-grant-small-grants-programme-dunfermline-athletic-fc-scotland
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-grant-small-grants-programme-dunfermline-athletic-fc-scotland
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-grant-small-grants-programme-dunfermline-athletic-fc-scotland
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-grant-scheme-2021-dynamo-kyiv-ukraine
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-grant-scheme-2021-dynamo-kyiv-ukraine
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme-liverpool-fc-england
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme-liverpool-fc-england
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme-liverpool-fc-england
https://www.cafefootball.eu/news/week-of-action-small-grants-programme-liverpool-fc-england
mailto:michael@cafefootball.eu
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Бренд та логотипи CAFE 
Під час останнього сезону Тижня дій CAFE ми 
впровадили нові брендовані графічні дизайни, 
логотипи та банери. 

В минулому, під час кампаній Тижня дій CAFE, 
багато учасників використовували банери з нашим 
старим логотипом. Щоб отримати банер Тижня дій 
CAFE з оновленим дизайном, а також із запитаннями 
щодо перекладу звертайтеся за адресою: 
michael@cafefootball.eu. 

Також новими логотипами, банерами та графічними дизайнами CAFE можна 
обмінюватися протягом святкових заходів. В наявності є логотипи в різних 
кольорових гамах, для отримання нового дизайну логотипу звертайтеся за адресою: 
michael@cafefootball.eu. Готовими до друку банерами також можна також 
обмінюватись. Зазвичай їх розмір становить 7 x 1,2 м, але його можна змінити. 

Закликаємо використовувати логотипи CAFE і, в деяких випадках, УЄФА лише за 
призначенням і виключно протягом заходів та ініціатив, присвячених святкуванню 
Тижня дій CAFE. 

 

 

 

 

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
mailto:michael@cafefootball.eu
mailto:michael@cafefootball.eu
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Макс Доступ 
Макс Доступ — офіційний талісман 
кампанії Тижня дій CAFE — дебютував в 
новому стилі та в кількох різних дизайнах 
в минулому сезоні. 

Починаючи з 2017 року талісман Макс 
Доступ використали численні 
організатори заходів у рамках Тижня дій 
CAFE. Макс — молодий фанат з 
порушенням зору, який обожнює 
дивитися спортивні матчі наживо в 
компанії друзів, членів родини та інших 
фанатів. 

Новий дизайн логотипу Макс Доступ 
демонструє Макса в різних ситуаціях, в 
тому числі, на стадіоні, в аеропорті, з 
прапором CAFE, з величезним 
поролоновим пальцем та у ролі 
волонтера на стадіоні. 

Якщо ви хочете використовувати логотип Макс Доступ у новому дизайні у рамках 
Тижня дій CAFE звертайтеся за адресою:michael@cafefootball.eu.  

 

     

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
mailto:michael@cafefootball.eu
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