
 
 
 
 

Громадський реабілітаційний та інклюзивний соціальний театр  
 

30 березня 2022 року пройшов інклюзивний захід під назвою “Театр для кожного”. 
Організатором виступила Агенція місцевої демократії в Тунісі в культурному центрі 
Чебіка-Кайруан в рамках проекту “Я починаю з вас”: Громадський реабілітаційний та 
інклюзивний соціальний театр. 
 
Програма вистави була насиченою як за виставами, так і за змістом: починаючи з гімну 
Тунісу мовою жестів, переходячи до гри пантоміми, гри фантазії, пісні та інклюзивного 
ритмічного танцю. Глядачам полюбилася кожна частина шоу завдяки його плавним і 
жвавим виступам. 
 
33 виконавці віком від 10 до 30 років належать до 3 різних центрів реабілітації та 
спеціалізованої освіти для людей з обмеженими можливостями: 
• Асоціація людей з порушенням моторики (AGIM Кайруан) 
• Туніський Союз допомоги розумово відсталим людям (UTAIM Кайруан) 
• Асоціація підтримки людей з вадами слуху (ASDA Кайруан) 
 
Серед них також було 4 учасника без інвалідності та які були зараховані до 
Громадського центру оборони та соціальної інтеграції (CDIS) 

 
30 березня 2022 року «АМД Туніс» інклюзивний захід під назвою “Театр для кожного” в 

культурному центрі Чебіка-Кайруан 

 
Фестиваль, який проходить другий рік поспіль, презентував 3 семінари для дітей 
з обмеженими можливостями, створених у вищезгаданих центрах у жовтні 2020 року. 
Під час сесій учасники проходили регулярні тренінги, які мали на меті сприяти їх 
включенню в суспільство, зміцнити здібності та розширити їх особистість. Справді, 
шоу сприяло успіху цих заходів, демонструючи здатність учасників плавно рухатися 
на сцені та виступати самостійно. 
 
Взагалі кажучи, ядро соціального театру полягає у створенні середовища 
співіснування, толерантності та прийняття в суспільстві. Театр для всіх: ми 
запрошуємо кожного долучитися до тренінгів. Вони адаптовані та гнучкі відповідно 
до можливостей учасників. Цю концепцію втілили в реальність у шоу «Театр для 
всіх». Крім того, глядачі були вражені майстерними та відданими виконавцями, які 
привнесли на сцену стільки ентузіазму та пристрасті; завдяки декоруванню, 
аксесуарам, музиці та звуковим ефектам, які були розроблені та підібрані з великою 
ретельністю та увагою, все було чудово презентовано. 
 
Крім того, в рамках цього ж проекту «Je Repars de Toi», що фінансується AICs та 
реалізується у співпраці з АМД Туніс, COPE Італія та асоціації реабілітації людей з 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-tunisia/
https://cope.it/it/


інвалідністю, діти з обмеженими можливостями з Італії зможуть відвідати Кайруан, 
приєднавшись до театральних майстер-класів, і підготувати ще одну інклюзивну 
виставу до кінця травня у виконанні італійських та туніських учасників. 
 
Нарешті, цей чудовий результат був досягнутий завдяки постійній мобілізації 
громади та внеску різних партнерів. Серед присутніх були батьки людей з 
обмеженими можливостями, діти та люди з інвалідністю, представники місцевої влади, 
державних та приватних адміністрацій, громадських організацій. Наприкінці шоу до 
АМД Туніс звернулися потенційні партнери, які заохочували агентство, надали 
багатообіцяючі ідеї та рекомендації щодо нової співпраці. 
 

 
 


