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Orientation to Ontario

Людині з обмеженими можливостями потрібна 
підтримка у повсякденному житті й доступ до 
послуг.
Інвалідність може включати порушення зору, 
слуху, фізичного розвитку, мови або 
мовлення, психічного здоров'я, здібностей 
до навчання, інтелекту або розвитку, а також 
навколишнього середовища.
Дізнайтеся про права людей з обмеженими 
можливостями відповідно до  Кодексу прав 
людини Онтаріо (Ontario’s Human Rights 
Code) на сайті Комісії з прав людини Онтаріо 
(Ontario Human Rights Commission): 
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СТАНДАРТИ ДОСТУПНОСТІ
Закон про доступність для мешканців 
Онтаріо з обмеженими можливостями 
(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 
AODA) від 2005 року встановлює стандарти 
для забезпечення того, щоб люди з 
обмеженими можливостями могли 
повноцінно брати участь у житті суспільства 
Онтаріо. Усі підприємства й організації в 
Онтаріо повинні відповідати стандартам 
доступності у сфері обслуговування клієнтів, 
працевлаштування, інформації та зв'язку, 
транспорту і громадських місць.

• Дізнайтеся про AODA на сайті
ontarіo.ca або findlink.at/accssibact.

• Дізнайтеся про стандарти доступності
на сайті ontarіo.ca або
findlink.at/accsstandr

Інформацію про програми й послуги для 
людей з обмеженими можливостями можна 
одержати по телефону 211 або на сайті 
Dіsabіlіty Doorway за адресою  
disabilitydoorway.com

ЛЮДИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Кожний сьомий житель 
Онтаріо має ту чи іншу 
інвалідність.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ 
ОНТАРІО (ONTARIO DISABILITY 
SUPPORT PROGRAM, ODSP)

Програма підтримки інвалідів Онтаріо 
(Ontario Disability Support Program) допомагає 
людям з обмеженими можливостями, які 
зазнають фінансових труднощів і/або 
шукають роботу.  
Дізнайтеся більше на сайті 
+*tarioċ��ƫабоƫ "%* (%*'ċ�0ĥ+*0ġ /,
ДОПОМОГА НА РІВНІ ГРОМАДИ
Центр доступу до послуг на рівні громади 
(Community Care Access Centre, CCAC) 
координує послуги для людей з обмеженими 
можливостями, щоб допомогти їм жити 
незалежно у своїх громадах. Співробітники 
CCAC надають підтримку й інформацію про 
медичне обслуговування, денні програми, 
пристосоване житло й установи 
довготривалого догляду. Для одержання 
додаткової інформації відвідайте сайт 
ontarioċ��ƫабо "%* (%*'ċ�0/����ġ(+�

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
Існує безліч державних програм, 
доступних дорослим і дітям з 
обмеженими можливостями. Ці 
програми включають іменні ощадні 
рахунки, податкові кредити й інші види 
фінансової допомоги. Для одержання 
інформації про програми підтримки 
інвалідів відвідайте сайт ��*� �ċ��ƫабоƫ 
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