
Показники виконання мікропроектів  
з інноваційних соціальних послуг за суб-компонентом 1.2 (станом на 30.06.2008) 

 

№ 
п/п 

Номер та 
назва мікропроекту 

Бюджет 
тис.грн. 

Цільова 
група 

Стан на початок впровадження 
мікропроекту Результати Наслідки Очікуваний вплив 

1 2-68-00-001 
Реалізація Концепції 
ранньої реабілітації 
слабкозорих дітей в 
Хмельницькій області 
"Геліос2", 
м.Кам’янець-
Подільський, 
Хмельницька область 

627,6 Діти з 
проблемами 
зору 
 
  

Листопад 2005 р.  
Основні характеристики: 
Кількісні:  
Дітей з проблемами зору більше 
10 тис. В загальноосвітніх 
закладах навчається 5900 дітей з 
проблемами зору 
- брак спеціальних знань у 
вихователів та вчителів 
загальноосвітньої системи  
Якісні:  
 Діти з проблемами зору  не 
отримують якісної освіти та 
потерпають від ізольованості 
через:  
- відсутність у загальноосвітніх 
закладах спеціальних умов   та 
приладдя,  
- навчання в спеціалізованих 
інтернатних закладах,  негативно 
відбивається на розвитку 
особистості. 
 

Створено Центр 
реабілітації на базі школи-
інтернату, виїзну команду 
фахівців, тренінгові 
програми та  
консультування  для 
вихователів, вчителів, 
батьків. 
Кількісні:  
Створено базу даних на  
120 прямих бенефіціарів 
(ведення випадку). 
Близько 7 тис. дітей з 
проблемами  зору  
навчаються в 
загальноосвітніх закладах    
Навчено 80 вчителів  
20 вихователів дитячих 
садків 
Якісні:  
Послуги, адекватні 
потребам клієнтів, 
надаються за місцем 
проживання дітям з 
проблемами зору та сім´ям, 
що виховують цих дітей. 
 

Діти навчаються в 
загальноосвітніх 
закладах, 
проживають 
вдома. 
 
Вихователі, 
вчителі та батьки 
отримують 
тренінги та 
консультації. 
 
Підвищено 
кваліфікацію 
вчителів та 
вихователів. 
35 дітей пройшло 
оздоровчо-
реабілітаційні  
заходи в 
динамічній групі 
при НВК. 

Діти з проблемами 
зору отримують 
якісну освіту 
Підвищено 
конкуренто - 
здатність на ринку 
праці людей з 
проблемами зору. 
 
Зміцнення сімей, які 
виховують дітей з 
проблемами зору. 



2 №2-68-00-004 
Центр соціальної 
опіки та адаптації 
дітей, що опинилися 
без батьківської опіки 
„Дитяча надія”,  
м. Хмельницький 

530,0 Діти-сироти, 
безпритульні 
діти 

  Завершено  у 
червні  2008 року 

Реабілітація від 
наслідків 
попередніх 
негативних умов 
життя дітей та 
молоді, що 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах. 

3 2-68-00-005 
Створення 
інноваційної моделі 
реабілітації та 
інтеграції у соціум 
дітей з особливими 
потребами при 
Кам’янець-
Подільському 
багатопрофільному 
навчально-
реабілітаційному 
центрі "Колосок", 
Хмельницька область 

714,9 Діти з 
функціональн
ими 
обмеженнями 

Грудень 2006 р.  
Діти не отримують ранньої 
допомоги, потерпають від 
ізольованості через:  
- відсутність у загальноосвітніх 
закладах спеціальних умов та 
приладдя,  
- брак спеціальних знань у 
вихователів та вчителів 
загальноосвітньої системи  
- навчання в спеціалізованих 
інтернатних закладах, негативно 
відбивається на розвитку 
особистості, 
 - відсутня підтримка сімей, що 
виховують дітей з особливими 
потребами. 
Прямих бенефіціарів 50,   
непрямих 450  

Створено центр 
реабілітації. 
   
Впроваджено тренінгові 
програми для вихователів, 
вчителів загальноосвітньої 
системи. 
 
Налагоджено 
консультування з питань 
допомоги дітям з 
особливими потребами 
Сформовано базу даних на    
50  бенефіціарів (ведення 
випадку). 
 
Створено батьківській клуб. 

Діти навчаються в 
загальноосвітніх 
закладах, 
проживають 
вдома. 
 
Працює 
батьківській клуб. 
 

Діти з проблемами 
розвитку 
отримують якісну 
освіту. 
Підвищено 
конкурентоздат- 
ність на ринку 
праці людей з 
проблемами зору. 
Зміцнення сімей, 
які виховують 
дітей з проблемами 
зору. 

4 2-68-00-010 
Соціально-
психологічний та 
педагогічний супровід 
навчання соціально-
вразливих груп 
студентів  
(університет 

468,9 Студенти з 
функціональн
ими 
обмеженнями, 
з особливими 
освітніми 
потребами 

Листопад 2006 р. 
Обмежений доступ до вищої 
освіти  людей з порушенням 
опорно-рухового апарату, слуху, 
зору через відсутність  
спеціальних умов для їх навчання 
та безперешкодного пересування. 
Брак спеціальних знань у 

Відкрито ресурсний центр 
для самостійної роботи 
студентів з обмеженими 
можливостями,  
аудиторії мають спеціальне 
обладнання  для  роботи 
викладачів зі студентами з 
порушеннями опорно-

Покращено 
доступ до якісної 
вищої освіти 
людей з 
обмеженими 
функціями, 
близько 200 осіб. 
 

Підвищено 
конкурентоздатність 
на ринку праці 
людей з 
функціональними 
обмеженнями.Вне-
сення змін до 
нормативно- 



"Україна")                                 
м. Хмельницький  

викладачів навчальних закладів. 
В університеті навчається 
близько 150 студентів з 
обмеженими можливостями, 
1646 студентів на дистанційному 
навчанні.   

рухового апарату, слуху, 
зору. 
10 викладачів університету 
отримали знання з питань 
інклюзивного навчання. 
 

Студенти на 
дистанційній 
формі навчання 
користуються 
послугами 
ресурсного 
центру, 
приїжджають  
на сесію. 
Толерантне 
ставлення до 
студентів з 
інвалідністю як 
серед   студентів, 
так і  серед 
викладачів. 

законодавчої бази 
Зміна сприйняття 
людей з особливими 
потребами. 

5 2-68-00-011 
"Гостинний дім" - 
центр надання 
соціальної допомоги з 
тимчасовим 
перебуванням дітей 
м.Полонне, 
Хмельницька область 
 

432,1 
 

Діти, які 
опинилися в 
складних 
життєвих 
обставинах 

Листопад 2006 р. 
Діти з сімей, що знаходяться в 
кризі, в Полонському районі не 
отримують по місцю проживання 
послуг і змушені  під час 
вирішення питань опікунства 
перебувати за межами громади і 
в подальшому  бути 
направленими в інтернатні 
заклади 

Створено центр 
тимчасового перебування, 
підписання угоди про 
співпрацю з партнерами, 
навчено персонал центру та 
партнерів 

8 дітей отримують 
послуги на 
професійному 
рівні. 

Створення для дітей 
безпечних умов для 
тимчасового 
проживання, 
навчання та 
психологічної 
допомоги в момент 
кризи у родині. 
Надання послуг на 
рівні громади. 
Надання навчальних 
та терапевтичних 
послуг батькам під 
час перебування 
дітей у Центрі. 
Захист та 
представництво 
інтересів дітей на 
регулярній основі. 
Соціальний 



супровід прийомних 
сімей. 

6 2-68-00-012 
Будинок групового 
проживання для 
молодих інвалідів з 
інтелектуальною 
недостатністю 
„Родинний затишок” 
м. Хмельницький 

730,374 Особи з 
розумовою 
відсталістю 
помірного і 
глибокого 
ступеня віком 
від 18 років 

Жовтень 2006 р.  
В м. Хмельницьку проживає 
більше 100 дорослих людей з 
розумовою відсталістю. 
 
Діти віком до 18 років з 
розумовою відсталістю 
отримують послуги денного 
центру. 
Відсутні послуги у громаді,  для 
дорослих з розумовою 
відсталістю, існує ризик 
потрапляння в психоневрологічні 
інтернат. 
Доглядальники не мають 
можливостей працевлаштування 
та для самореалізації  

Створено центр денної 
зайнятості та тимчасового 
догляду для молодих 
інвалідів з  розумовою 
відсталістю   
  
Послуги отримує   
32 клієнти (4 групи). 
Підтримка та розвиток 
навичок, набутих у центрі 
для дітей 
 
Сформовано базу даних на 
100 клієнтів 
 
Створено батьківський клуб 
 

Особи від 18 років 
з розумовою 
відсталістю 
отримують 
послуги в громаді 
 
Працює  
батьківський  
клуб. 
   
Працевлаштовано 
15 доглядальників  
 
Організацію 
включено до  
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Коаліції  захисту 
прав інвалідів та 
осіб з  
інтелектуальною 
недостатністю” 

Підвищення якості 
життя осіб з 
розумовою 
відсталістю  
та  сімей,  в яких 
вони проживають  
 
Позитивні зміни 
ставлення громади 
до людей з 
розумовою 
відсталістю   



7 2-68-00-014 
Центр громади міста 
Старокостянтинів, 
Хмельницька область 

523,2 Вразливі 
групи 
населення  

Травень 2006 р. 
Поза увагою соціальних служб 
залишаються  малочисленні 
цільові групи   
 
Відсутня соціальна робота в 
громаді 
 
Відсутня координація серед 
соціальних служб міста  
 
Населення 35 тис. , з них 
вразливих груп близько 7 тис. 
 
 
 
 

Створено центр громади 
 
Затверджено штатний 
розклад, прийнято на 
роботу три людини: 
директор центру, два 
фахівця по роботі в громаді 
 
Закуплено мікроавтобус 
для перевезення інвалідів  
 

Сформовано базу 
даних  на близько  
100 клієнтів 
(ведення 
випадків) 
 
Обробляється  
близько  
250 звернень на 
місяць 
 
Налагоджені 
зв’язки з 
соціальними 
службами міста, 
укладено угоди 
про співпрацю з 
ними. 
Вивчаються 
потреби у 
соціальних 
послугах.  
Розробляються 
профілактичні 
програми. 
Налагоджено   
доставку  дітей та 
дорослих з 
інвалідністю в 
денні центри 
догляду та 
реабілітації. (60 
осіб щомісячно). 

Забезпечення 
гарантій захисту 
прав та надання 
послуг вразливим 
групам в громаді 
 
Активізація 
громади для 
вирішення власних 
проблем  

 



8 2-68-00-017 
Кризовий центр 
"Відрада"     
м.Старокостянтинів, 
Хмельницька область 

247,2 Жінки, які 
постраждали 
від насильства 

Травень 2006 р. 
Послуги не надаються  
Низька поінформованість 
громади про насильство в сім'ї 
 

Створено кризовий центр. 
  
Затверджено штатний 
розклад, прийнято на 
роботу 9 людей 
 
Послуги надано  
173 клієнтами (у тому числі  
28 дітям) 
 
Відкрито цілодобову  
телефону лінію 
психологічної допомоги 
„Телефон довіри”  
 

Створено базу 
даних на 
173 клієнта  
(ведення 
випадку), за 
місяць близько  
8 позитивно 
вирішених 
випадків. 
 
Працює 
цілодобово 
телефон довіри  
 
Запроваджено 
профілактичні 
програми 
 
Повернення  
клієнтів до 
соціальних 
взаємодій  

Привернення уваги  
громади до 
проблем 
насильства в сім’ї     

 
Законодавчі зміни  
щодо випадків 
насильства в сім'ї  

 
Формування 
ненасильницької 
культури в сім'ї 

9 2-68-00-053 
Центр соціальної 
реабілітації та 
підтримки людей з 
функціональними 
обмеженнями 
"Лелека" с. Дунаївці, 
Хмельницька область 

160,0 Дорослі з 
функціональ 
ними 
обмеженнями 

Травень 2006 р. 
Відсутні реабілітаційні послуги     
 В районі на обліку  300  осіб  з    
функціональними  обмеженнями  
 

Створено центр соціальної 
реабілітації та підтримки 
людей з функціональними 
обмеженнями, базу даних, 
групу самодопомоги.  
Надаються послуги 
90 клієнтам 
 

Покращено 
фізичний стан  
35 клієнтів, 
підвищено їх 
спроможність до 
самореалізації. 
Працевлаштовано 
5 осіб, направлено 
на навчання 
7 осіб. 

Інтеграція людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями в 
суспільство 

10 2-68-00-055  
Будинок тимчасового 
перебування 
громадян, які 

744,997 Дорослі 
бездомні  
(особи від 18 
років і 

Червень 2007 р. 
В Хмельницькій області   
послуги бездомним громадянам 
не надаються. 

Створено центр обліку 
бездомних, впроваджено 
соціальну роботу  на 
вулиці, створено  будинок 

Послуги 
сформовані та 
надаються, 
створено 

Реінтеграція 
бездомних 
громадян у 
суспільство   



втратили зв’язок з 
сім’ями. Центр 
реабілітації 
бездомних 
(безпритульних) 
„Промінь надії” 
м. Хмельницький 

старше) За офіційними даними в області 
мешкає близько 120 бездомних. 

нічного перебування 
 

електронну базу 
клієнтів  на  
105 клієнтів   
 
Отримали 
паспорти з 
реєстрацією 
42 особи, 
надано реєстрацію 
22 клієнтам,    
нараховано 
пенсію 3 особам. 
 
Відкрито  будинок 
нічного 
перебування, в 
якому перебуває  
від 5 до 10 осіб   
Покращення 
якості життя  і 
безпеки 
бездомних 
громадян. 
Покращено 
соціально-
епідемілогічну 
ситуацію в місті.  

 
Привернення уваги 
громади до 
проблеми 
бездомності  

 

11 
 
 
 

2-68-00-060  
Центр медико-
соціальної допомоги 
сім’ям з дітьми з 
опорно-руховими 
порушеннями 
внаслідок ураження 
ЦНС “Віра”,  
м. Хмельницький 

700,0 Сім'ї, які 
виховують 
дітей віком до 
5 років з 
опорно-
руховими 
порушеннями 
внаслідок 
ураження 

Лютий  2007 р. 
На диспансерному обліку 
близько 180 дітей. 
Існує медична модель допомоги. 
Між надавачами соціальних 
послуг сім'ям, в яких 
виховуються діти з опорно-
руховими порушеннями 
внаслідок ураження ЦНС 

Створено центр допомоги 
сім'ям, з  тимчасовим 
перебуванням матерів з 
дітьми. 
Впровадження програм 
раннього втручання. 
 
В реабілітаційні програми 
включено соціальну 

Створено базу 
даних на 47 сімей,  
послуги 
тимчасового 
перебування 
отримали 
25 сімей. 
Позитивна 
динаміка 

Покращення якості 
життя сімей, які 
виховують дітей з 
ураженнями ЦНС 
 
Відхід від 
біологічного 
підходу в наданні 
соціальних послуг  



ЦНС (центральна нервова система), не 
встановлено партнерство  
 

компоненту, запроваджено 
міждисциплінарний підхід 
 
Запроваджено обласну 
тренінгову  програму для 
партнерів 
 
Введено в штат соціального 
працівника 
 
Створено батьківський клуб 
 
В громаді запроваджено 
програми попередження 
інвалідності дітей та 
зменшення впливу 
наслідків інвалідізації на 
дитину та   сім’ю.  
 

зафіксована у 
19 дітей. 
 
Спостерігається 
зменшення 
кількості сімей, 
які звертаються до 
послуг центрів 
реабілітації за 
межами області. 
  
Встановлені 
зв'язки та 
заключені 
партнерські угоди. 
 
Працюють 
програми 
попередження 
інвалідності дітей 
та зменшення 
впливу наслідків 
інвалідізації 
дитини для  сім’ї.  
 
Зменшення 
кількості дітей з 
наслідками  
порушень ЦНС та 
пом’якшення 
наслідків 
інвалідізації 

 
Інтеграція людей з 
функціональними 
порушеннями  
 
 

 

12 2-68-00-069 
Центр тимчасового 
перебування та 
реабілітації людей 

700,0 Люди 
похилого віку 

Листопад 2006 р. 
 
В м. Кам’янець-Подільський на 
обліку перебуває 900 осіб 

Створено центр 
тимчасового перебування 
та реабілітації на 25 місць. 
 

В центрі 
проходять 
одночасно 
програму 

Попередження 
інвалідизації  
 
Зменшення 



похилого віку 
"Довголіття" 
м.Кам’янець-
Подільський  

похилого віку. Реабілітаційних 
послуг після інтенсивної терапії 
та внаслідок інсультів, інфарктів, 
інвалідізації, оперативних 
втручань не отримують. 
 
Послуги догляду на дому 
отримує 500 осіб. 
Відсутня програма  підтримки 
доглядальників. 
 
Високий ризик потрапляння в 
інтернатні установи. 

Запроваджено програму 
підтримки доглядальників 
 

реабілітації  
25 клієнтів  
Реабілітаційні 
послуги та 
консультації 
надано  
60 клієнтам 
Працює постійно 
діюча програма 
підтримки, тих 
хто здійснює 
догляд. 
Запроваджено 
прокат засобів 
реабілітації та 
догляду 

частини 
інтернатних послуг 
 
Розвиток програм 
догляду у громаді 

13 2-68-00-077 
Інформаційно-
консультаційний 
центр для родин, які 
мають дітей із 
вродженими вадами 
розвитку та 
спадковою 
патологією "Веселка", 
м. Хмельницький 

245,777 Сім'ї, що 
мають дітей з 
ВВР та 
спадковою 
патологією, та 
в яких 
діагностовано 
ВВР до 
народження 

Червень 2006 р. 
Щорічно у Хмельницькій області 
народжується  понад 400 дітей із 
вродженими вадами розвитку, 
90% послуг не отримує 
    
Відсутні програми підтримки  
батьків 
 
Співпраця з  надавачами 
соціальних послуг не визначена  
 

Створено інформаційно-
консультативний  центр 
 
Запроваджено телемедичне 
консультування  
 
Створено 2 групи 
батьківської підтримки 
 
Налагоджено партнерські 
зв’язки з міжнародними та 
міжобласними партнерами   
 
Визначено партнерські 
зв’язки з місцевими 
центрами реабілітації та 
раннього втручання  
 
Впровадження програми 
раннього втручання. 

Працює 
інформаційно-
консультаційний 
центр  
 
Сформовано базу 
близько   
100 сімей  
 
Групи 
батьківської 
підтримки 
постійно відвідує 
30 батьків 
 
 

Зміцнення сімей, 
які виховують 
дітей зі спадковою 
патологією 
 
Попередження 
інституціалізації 

 



14 2-68-00-093 
Соціальна 
реабілітація та 
адаптація дітей з 
вадами зору в 
спеціалізованій 
загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
№15 "Вікно у світ", 
м. Хмельницький 

244,4 Діти з 
проблемами 
зору 
Діти з 
особливими 
освітніми 
потребами 

Червень 2006 р. 
Діти з порушеннями зору 
навчаються у спеціалізованих 
закладах 
Відсутні умови у 
загальноосвітніх школах  
 
Бракує знань вчителям щодо 
методик навчання дітей зі 
спеціальними освітніми 
потребами 
 
Відсутній реабілітаційний 
супровід 
 
369 дітей шкільного віку,  які 
потребують спеціальних умов 
для навчання (у м. Хмельницьку 
32 загальноосвітніх школи) 

Створено умови для 
навчання  в 
загальноосвітній школі. 
Впроваджено тренінгові 
програми для вчителів   
Впроваджено 
реабілітаційний  супровід 
Сформовано базу даних на 
100 сімей 
Послуги надано 98  сім'ям. 
Постійно проводиться  
моніторинг розвитку дітей. 
Задоволені послугами 89% 
їх отримувачів  
Протягом року не 
спостерігаються відмови 
від дітей з вродженими 
вадами  

Інтегровано в 
загальноосвітню 
школу 
52 дитини з 
проблемами зору, 
 вчителі 
загальноосвітніх 
шкіл отримують 
знання, необхідні 
для впровадження 
програм 
інклюзивного 
навчання,  
 протягом 
навчання в 
загальноосвітній 
школі діти 
отримують 
реабілітаційні 
послуги. 

Попередження 
інституалізації 
 
Підвищення 
конкурентоздат-
ності на ринку 
праці людей з 
проблемами зору 
 
Зміцнення 
сімейних стосунків 



15 2-68-00-099 
Центр підтримки 
неповнолітніх, 
умовно  засуджених 
до покарань „Шанс”, 
м. Красилів 

75,0 Неповнолітні, 
які були 
засуджені до 
покарань, не 
пов’язаних з 
позбавленням 
волі 

Березень 2007 р. 
В Красилівському районі на 
обліку в міліції знаходиться  
19 учнів, яких  умовно 
засуджено. 
 
Кількісні показники  
адміністративних порушень,  
засуджених до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі з 
боку неповнолітніх,  мають 
тенденцію до зростання. 
 
Соціальних програм для молоді, 
яка мала проблеми з законом та 
схильна до девіантної поведінки   
не існує. 
 
Здійснюється виключно 
міліцейський контроль  та час від 
часу рейди  служби у справах 
неповнолітніх.  

Створено центр підтримки 
неповнолітніх, умовно    
засуджених  до  покарань   
  
Запроваджені соціальні 
програми для учнів 
старших класів 
 
Налагоджено співпрацю з 
міліцією, службою у 
справах неповнолітніх, 
центром дітей, сім'ї молоді 
та спорту та освітніми 
установами 
 
Створено школу волонтерів 
серед шкільної молоді 
 

Знято з обліку в 
міліції 
4 неповнолітніх  
 
Запроваджено 
соціальні 
програми в яких 
бере участь  
118 учнів з сіл 
Красилівського 
району, 
59 схильних до 
девіантної 
поведінки. 

 
Працює програма 
здорового способу 
життя, бере участь 
75 дітей 
 

Зниження кількості 
правопорушень 
серед 
неповнолітньої 
молоді та  випадків 
позбавлення волі 
 
Активізація 
громади  

 

16 2-68-00-101 
Центр соціальної 
реабілітації 
непрацездатних 
громадян „Турбота”, 
м. Хмельницький 

348,6 Люди 
похилого віку 

Січень 2007 р. 
В м. Хмельницьку  
реабілітаційних послуг потребує  
700 людей похилого віку 
 
В територіальному центрі бракує 
реабілітаційних послуг, відсутній 
спеціалізований транспорт для 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями  
 

Створено центр реабілітації 
 
Закуплено  мікроавтобус 
для перевезення людей з 
інвалідністю. 
 
Запроваджено програму 
підтримки доглядальників 
 
 
 

Отримало 
реабілітаційні 
послуги після 
інсульту 36  та   
12  осіб похилого 
віку з 
обмеженими 
можливостями.  
 
Надано 
консультації  
42 сім'ям,  які 
здійснюють 
догляд. 

Підвищено доступ 
до  реабілітаційних 
послуг 
  
Зменшення 
інвалідізації серед 
людей, що 
перенесли інсульт   



  
Щоденно 
здійснюється 
перевезення  
50 осіб з 
інвалідністю в 
центр денного 
перебування, в 
центр реабілітації  
та за 
замовленням. 
 

17 2-68-00-102  
Послуга „Сприяння 
працевлаштуванню та 
соціальний супровід 
людей з обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
робочому місці 
„ПАРТНЕР” на базі 
виробничо-
комерційного 
підприємства 
„Фактор-Захист”, 
м. Хмельницький 

167,901 Інваліди, 
люди з 
особливими 
потребами 

У м. Хмельницьку близько 500 
інвалідів працездатного віку 
бажали б отримати роботу, проте 
невпевненість у своїх силах, 
боязкість труднощів та вплив 
родичів  не дозволяють людям з 
функціональними обмеженнями 
влаштуватися на роботу, 
підходящу для їх фізичного 
стану, та залишають їхні трудові 
можливості в стінах квартири. 
 

Створено центр, де інваліди 
зможуть отримати 
інформаційно-
консультативну підтримку, 
діагностику навичок 
виконання трудових 
операцій, соціальний 
супровід при виконанні 
трудових обов’язків 

Завершено у 
червні 2008 року 

Забезпечення 
рівного доступу до 
працевлаштування 
людей з 
обмеженими 
функціональними 
можливостями та 
вирівнювання 
можливостей під 
час трудової 
діяльності 

 

18 2-68-00-104 
Центр підтримки 
дітей, які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах 
"Рука в руці", 
м.Деражня 

300,0 Діти, які 
опинилися в 
складних 
життєвих 
обставинах 

Березень 2007 р. 
На обліку у м. Деражня  близько  
70 дітей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах. 
 
Доступ до соціальних послуг 
обмежений (індивідуальні 
програми вирівнювання,     
розвитку, рекреаційних послуг)  
 

Створено центр підтримки 
дітей, які опинилися в 
складних життєвих   
Прийняті на роботу  
3 фахівців (практичний 
психолог, соціальний 
педагог, вчитель) залучено 
2 фахівці з центру дітей, 
сім'ї, молоді та спорту 
 

 Послуги 
соціального 
супровіду 
отримують   
67 дітей,    
32 дитини  беруть 
участь в 
програмах 
індивідуального 
розвитку та в 

Зменшення  
кількості 
соціальних сиріт та  
бездоглядних дітей 

 
Зміцнення 
родинних зв’язків   



Відсутні послуги   тимчасового 
перебування та реабілітації   
 
Низька ефективність 
превентивної  роботи  
Відсутні програми для батьків 

Запроваджено програми 
вирівнювання, 
індивідуального розвитку   
та рекреаційні послуги 
 
Запроваджено програми для 
батьків    

програмах 
вирівнювання   
 
В програмі для 
батьків постійно 
беруть участь   
10  осіб 

19 2-68-00-128 
Центр реабілітації 
„Школа здоров’я" з 
профілактики раку 
молочної залози,  
с.Печеськи 
Хмельницького 
району Хмельницької 
області 

198,004 Жінки 
репродуктивн
ого віку, 
жінки, які 
перенесли 
операцію з 
приводу раку 
молочної 
залози 

Березень 2007 р. 
В Хмельницькій області немає 
реабілітаційних закладів для 
жінок,  які перенесли операцію з 
приводу раку молочної залози 
 
На обліку близько 1500  жінок 

Створено  реабілітаційний 
центр   
 
Запроваджено три програми 
реабілітації   та 
консультування жінок та 
членів їх родин    
 
Запроваджено 
профілактичні програми   
 
Організовано лекторій для 
лікарів онкологічного 
відділення міської лікарні 
 
Запроваджено роботу груп 
підтримки за принципом 
„рівний рівному” 

Працює три 
реабілітаційних 
програми  
За рік пройшли 
повний цикл  
реабілітації  
75 жінок   
В профілактичних 
програмах взяло 
участь 110 осіб.  
Отримали 
тренінги по 
обміну досвідом  
20 осіб  з трьох 
областей України.     
Лекторій для 
лікарів відвідує 
постійно 
10 лікарів. 
Групи підтримки 
відвідує постійно 
60 жінок. 

 Інтеграція жінок, 
які перенесли  
ампутацію 
молочної залози та 
попередження 
ізольованості 
 
Зміцнення 
сімейних стосунків      
 
Раннє виявлення 
хвороби  

20 2-68-00-130 
„РЕАЛ-ОРТ” – центр 
соціальної реабілітації 
та адаптації інвалідів 
з вадами опорно-
рухового апарату 
Хмельницького 

457,213 Люди, які 
перенесли 
протезування 
верхніх та 
нижніх 
кінцівок 

В Хмельницькій області  
1670 дорослих осіб з ампутаціями 
верхніх та/або нижніх кінцівок; 
кожного року близько 2-х тисяч 
дорослих осіб з ампутаціями 
верхніх та/або нижніх кінцівок 
потребують пільгового 

Створено реабілітаційний 
центр 
4 особи пройшли навчання 
в межах проекту 
розробляється програма 
реабілітації 

Завершено у 
червні 2008 року 

Клієнти успішно 
інтегруються  у 
соціальне 
середовище 
(працевлаштування, 
спорт, мистецтво); 
 вказують на 



державного 
експериментального 
протезно-
ортопедичного 
підприємства,  
м. Хмельницький 
 

забезпечення протезно–
ортопедичними виробами та 
технічними засобами реабілітації 
інвалідів за рахунок бюджетних 
коштів.  
Після ампутації значна кількість 
інвалідів втрачає зв’язки з 
соціумом, поступово зазнає 
незворотних негативних 
особистісних змін. Причому 
більшість таких осіб – люди 
працездатного віку. 
Реабілітаційних закладів немає 

покращення їх 
емоційного стану; 
наголошують на 
позитивних 
результатах 
вирішення правових 
питань 
Клієнти 
об’єднуються у 
групи 
взаємодопомоги, 
громадські 
об’єднання; 
сім’ї стають 
згуртованішими 
навколо  проблем, 
що виникли 
ЗМІ надає 
позитивну оцінку 
діяльності центру 

21 2-68-00-136 
Програма  
"Їжа на колесах", 
 м. Красилів 

975,0 Люди 
похилого віку, 
що 
потребують 
сторонньої 
допомоги 

Січень 2007 р. 
 
В районі проживає близько  
100 самотніх малозабезпечених 
людей похилого віку, які мають 
обмеження в пересуванні, з них  
33 особи  потребують гарячого 
харчування. 
 
80 клієнтів  відділення соціальної 
допомоги на дому потребують 
допомоги  з прання білизни  
  

Закуплено мікроавтобус, 
спеціальне обладнання,   
 
Запроваджено програму 
„Їжа на колесах” 
 
Налагоджено  послуги з 
прання білизни 
  

Доставка  гарячих 
обідів до дому  
13 бенефіціарам, 
додатково 
отримують 
інформаційні 
послуги, 
медичну та 
благодійну  
допомогу  
Активізовано 
пошук додаткових 
коштів для 
організації обідів 
ще 9 клієнтам 
 80 клієнтам  

Підвищення якості 
життя самотніх 
людей, які 
потребують 
сторонньої 
допомоги 
 
Запобігання 
інституалізації 
 
 
Активізація 
громади щодо 
організації догляду 



надаються 
послуги з прання 
білизни 

22 2-68-00-137 
Вітальня для людей 
похилого віку 
„Затишок”,   
м. Красилів 

123,2 Люди 
похилого віку  

Березень 2007 р. 
В районі 500 людей похилого 
віку, які мають потреби у 
організації  спілкування та 
підтримки фізичного стану 
 

  Закуплено обладнання для 
фізичної реабілітації та 
організації вільного часу 

Щодня  
20-25 людей 
похилого віку 
відвідують 
вітальню, 
налагоджено 
роботу клубу 
пенсіонерів та 
гуртків за 
інтересами 
Денні послуги 
надаються   
300 клієнтам 

Попередження 
ізольованості та 
інституалізації 

23 2-68-00-139 
 Мобільна служба 
підтримки сімей та 
дітей, що знаходяться 
в складних життєвих 
обставинах „Пульс”, 
м. Полонне, 
Хмельницька область 

60,0 Діти-сироти,  
прийомні 
сім’ї, 
сім'ї в кризі, 
кризові сім’ї 
 

Січень 2007 р. 
За даними Служби у справах 
неповнолітніх станом на 
01.01.2005 року 184 дитини 
перебувають в 95 сім’ях, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах. 
 

Створені умови для 
проведення тренінгів 
соціальних навичок та 
вмінь,  групової та 
індивідуальної роботи 

Надано послуг  
 60  дітям  
З  9 дітьми 
проводиться 
індивідуальна 
робота,  залучені  
в тренінгову 
групу 
12 сімей  

Зменшення  
кількості 
соціальних сиріт та  
бездоглядних дітей 
 
Зміцнення 
родинних зв’язків   

24 2-68-00-140  
Центр інтеграції 
допрофільної та 
профільної підготовки 
дітей з особливими 
потребами  
м. Хмельницького 
„Моя професія” 
 

566,0 Діти з 
особливими 
освітніми 
потребами, які 
навчаються у 
старших 
класах 
загальноосвіт 
ніх шкіл 

Серпень 2007р. 
 
В школах м. Хмельницького 
навчається близько семи тисяч 
учнів. В міжшкільному 
навчально-курсовому комбінаті 
допрофільну та профільну 
підготовку проходили 972 учня, 
які не мають інвалідності. Дітей з 
особливими потребами не було. 

Створено Центр інтеграції 
допрофільної та профільної 
підготовки для дітей з 
особливими потребами 
 
Здійснюється підготовка 
дітей з розумовою 
відсталістю за напрямами: 
„швачка”, „кухар” 
 

Навчання 
проходять  
46 учнів з вадами 
слуху, (5 навч. 
груп)  
порушеннями 
опорно-рухового 
апарату та таких, 
що мають 
розумову 

Попередження 
ізольованості та 
інституалізації 
 
Покращення 
конкурентоспромо
жності людей з 
особливими 
потребами на 
ринку праці 



Адаптовано навчальні 
програми підготовки за 
напрямами: „швачка”, 
„оператор комп’ютерного 
набору”, „кухар” 
 
Педагогами школи 
здійснюється розробка 
методичних рекомендацій з  
навчання дітей з 
особливими потребами за 
вказаними напрямами 
 
Затверджено рішення 
виконкому про введення 
штатних одиниць:  
3 соціальних педагоги,  
1 психолог, 1 сурдопедагог 
 
4 працівники Центру 
пройшли навчання (Росія, 
Німеччина) 

відсталість. 
 
 

25 2-68-00-141  
Центр реабілітації для 
людей з особливими 
поребами "Віра в 
життя", 
м. Городок, 
Хмельницька область 

715,993 Люди з 
набутою 
інвалідністю 

Нормативно-правовою базою 
України не закріплені права та 
інтереси людей з набутою 
інвалідністю, а в Городоцькому 
районі налічується 582 особи з 
набутою інвалідністю. 
 

Створено центр, заключені 
партнерські угоди з 
закладами охорони 
здоров’я та професійними 
ліцеями, навчено персонал 
в кількості 8 осіб.  
Створено базу даних на  
60 клієнтів. Розроблені 
документи з оцінки потреб 
клієнтів 

12  людей з 
набутою 
інвалідністю 
пройшли 
тренінгові заняття  
щодо роботи в 
команді та 
організували 
дорадчу групу 
„рівний рівному” 

Попередження 
ізольованості 
людей з набутою 
інвалідністю, 
повернення до 
суспільного життя 
в громаді 

26 2-68-00-142 
Рекреаційний центр 
"Берег надії ", 
с.Головчинці 

730,0 Сім’ї, які 
виховують 
дітей з 
особливими 

В Хмельницькому на обліку є  
82 дитини - інваліда, які 
потребують допомоги в 
оздоровленні, а їх батьки в 

Створена система послуг, 
яка територіально  
максимально наближена до 
сімей, потребуючих 

Завершено у 
червні 2008 року 

Інтеграція дитини в 
суспільне життя 



Летичівського району 
Хмельницької області 
 
 

потребами навчанні особливостям догляду 
за ними та відпочинку 

допомоги, і основна мета 
якої – часткова або повна 
інтеграція дитини в 
суспільне життя. 

27 2-73-00-004 
„Будинок 
тимчасового 
перебування людей 
похилого віку „Наш 
дім”,  
с.Кучурів 
Заставнівського 
району 
Чернівецької області 
 

410,843 Одинокі люди 
похилого віку 

Одинокі люди похилого віку, які 
потребували сторонньої 
допомоги в Заставницькому 
районі довгий час лишалися в 
лікарні. Таких людей в різні 
місяці є від 10 до 36 осіб. 

Створено центр 
тимчасового перебування 
на 12 осіб.  
Люди, залишаючись в 
громаді, отримують 
послуги фахівців 

Підготовлено 
персонал. 
12 людей 
похилого віку 
отримують 
повноцінні 
послуги фахівців 
соціальної сфери 

Зменшення 
деінституалізації 

28 2-73-00-005 
 „Центр реабілітації  
„Джерело”, 
 м. Хотин, 
Чернівецька область 
 

600,0 Люди з 
психоневроло-
гічними 
захворювання-
ми 

У Хотинському районі на обліку 
- 580 психічно хворих людей (у 
тому числі  180 проживає у 
психоневрологічному будинку-
інтернаті),  з них мають діагнози:  
152 розумова відсталість,  
75 діменція різного генезу,  
74 шизофренія, 25  маніакально-
депресивний синдром та депресії 
різного генезу. 
Умови проживання підопічних - 
це кімнати на 2-х, 3-х та 4-х осіб. 

Створено денний центр, 
який одночасно можуть  
відвідувати 25 осіб як з 
міста, так із інтернату, що 
підвищило статус закладу 
як  професійного 
соціального центру 

Підготовлено 
персонал, 
створено умови  
для працетерапії, 
сенсорної 
реабілітації та 
психологічної 
підтримки клієнта 

Відновлення 
навичок 
самостійного життя, 
відновлення та 
підтримка 
фізичного стану 
у подоланні 
ізольованості, 
консультаційна 
допомога у 
розвитку навичок 
самоконтролю, 
представництво 
інтересів, емоційна 
підтримка та 
спілкування 

29 2-73-00-006 
„Реабілітаційно-
консультативний 
центр „Садгора”, 
м. Чернівці 

743,642 Люди з 
психоневроло 
гічними 
захворювання
ми 

Щорічно, в Чернівецькій області 
реєструється близько 3 тис. 
випадків ішемічного або 
геморагічного інсульту, при 
цьому від 20% до 43 %  цих 

Створено Реабілітаційно-
консультативний центр 
“Садгора” на 
24 стаціонарних ліжка  і 
6 місць денного стаціонару 

Підготовлено 
персонал, 
проведено 
навчання з 
залучення 

Зменшення 
інституалізації 



 людей потребує сторонньої 
допомоги і комплексної 
реабілітації.   
 

дозволить підвищити 
доступність та якість 
соціально-медичних послуг 
мешканцям Чернівецької 
області, які перенесли 
тяжку форму інсульту та 
допомогти членам їх сімей. 

ведучих фахівців 
інституту 
геронтології 
Створено клуб 
опікунів, що 
сприяє 
нормалізації 
життя клієнтів. 

30 2-73-00-008 
„Денний центр 
працетерапії та 
організації дозвілля 
„Смерека”, 
с.Петричанка 
Глибоцького району 
Чернівецької області 
 

600,0 Люди 
похилого віку, 
які перенесли 
інсульт 

В інтернаті проживає 180 жінок, 
які потребують соціального 
супроводу та підтримки навичок 
самостійного існування  

Створено центр, в якому 
одночасно 24 особи можуть 
отримати різноманітні 
послуги трудотерапії, 
фізичної реабілітації та 
проведення дозвілля 

Проведено 
навчання 
персоналу. Жителі 
інтернатного 
закладу стали 
більш спокійні. 

Поліпшення якості 
життя людей з 
психоневрологічни
ми 
захворюваннями, 
які проживають в 
інтернатному 
закладі, та 
допомога їм в 
реалізації 
життєвого 
потенціалу 

31 2-73-00-009 
Денний центр 
працетерапії та 
організації дозвілля 
"Череш",  
с. Череш 
Сторожинецького 
району 
Чернівецької області 

750,0 Люди з 
психоневроло 
гічними 
захворювання
ми 

На момент прийняття МП у 
Черешському 
психоневрологічному інтернаті 
проживають особи віком від 18 
до 90 років, серед них: 

віком 18-30 років – 21 особа, 

31-55 років – 80 осіб, 

56-70 років – 48 осіб, 

71-90 років – 5 осіб, 
які не отримують послуг дозвілля 
працетерапії, фізичної 
реабілітації 

На сьогодні створені умови 
розширення можливостей 
щодо проведення вільного 
часу, розширення кола 
спілкування, самореалізація 
набуття та формування 
навичок виконання 
повсякденної та трудової 
діяльності для груп по 8-
12 осіб 
 
забезпечення психологічної 
рівноваги клієнтів та зняття 
напруженості в стосунках  
для всіх проживаючих 
 

Покращення 
емоційного стану 
мешканців 
інтернату, 
покращення/ 
стабілізація стану 
здоров’я 

Підвищення 
кількості 
мешканців, 
залучених до 
занять у трудових 
майстернях та 
зайнятих 
трудовою 

Зменшення 
депресивного стану 
Нормалізація 
якості життя 
клієнтів 



 діяльністю 

Тенденція до 
збільшення 
зростання 
самостійності та 
незалежності 
клієнтів 

32 4-12-00-001 
Будинок спільного 
проживання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
с. Межиріч, 
Дніпропетровська 
область 

750,0 Діти-сироти та 
діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування 

Грудень 2006 р. 
Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, 
мешкають в приміщенні дитячого 
садочку, поділені на групи для 
дівчат та для хлопчиків. 
Бенефіціарів – 33 особи. 

Початок роботи – 1 січня 
2008 р. 
Створено будинок 
спільного проживання для 
дітей-сиріт. 
В будинку діти отримують 
послуги житла, харчування, 
підготовки до школи, 
дозвілля. Діти відвідують 
загальноосвітню середню 
школу, що розташована 
поруч. 
22 дитини отримують 
послуги проживання, 
7 дітей влаштовано в сім’ї 
або дитячі будинки 
сімейного типу. 
Навчено 20 співробітників 
будинку спільного 
проживання, вихователів 
дитячого садочку 
В будинку впроваджується 
концепція "важливого 
дорослого", що дозволяє 
наблизити умови виховання 
до домашніх. Діти не 
вилучаються з громади. 

Діти отримують 
якісні послуги 
проживання, 
виховання в 
умовах, 
наближених до 
домашніх. 
Діти отримують 
можливість 
ефективно 
соціалізуватися в 
суспільство, в 
тому числі через 
навчання в 
загальноосвітній 
школі (а не в 
інтернатному 
закладі закритого 
типу) 

Будинок 
перетвориться на 
будинок 
тимчасового 
перебування дітей, 
які потребують 
негайного 
вилучення з сімей, 
до влаштування в 
прийомні сім’ї або 
повернення в 
біологічні 



33 4-12-00-002 
Центр по роботі з 
прийомними 
батьками, 
с.Межиріч 
Павлоградського р-ну 
Дніпропетровської 
області 

300,0 Діти-сироти та 
діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, 
прийомні 
сім’ї, кризові 
сім’ї 

Грудень 2006 р. 
Діти з Павлоградського району 
або опиняються поза межами 
району, або мешкають в 
дитячому садочку. 
Прийомні сім’ї фактично 
відсутні. Існуюча система 
підтримки сімейних форм 
виховання знаходиться на 
низькому рівні. 

Початок роботи – 1 січня 
2008 р. 
Створено консультаційних 
центр для підтримки 
сімейних форм виховання. 
З моменту надання послуги 
(грудень 2007 року) 1 
дитину влаштовано в 
прийомну сім’ю, 1 – 
повернуто в біологічну, 3 – 
влаштовано в дитячий 
будинок сімейного типу, 2 
– оформлюються 
документи на влаштування 
в прийомні сім’ї. 
Підготовлено 5 
співробітників центру 
підтримки. 
Впроваджено систему 
створення та підтримки 
прийомних сімей, 
консультування та 
підтримки кризових сімей. 

Забезпечено 
умови для 
виховання дітей в 
сім’ях.  

Подолання кризи в 
кризових сім’ях. 
Зміцнення сімейних 
стосунків. 
Виховання дітей в 
сім’ях (запобігання 
інституалізації в 
інтернатних 
закладах) 

 
34 

 4-12-00-003 
Будинок  спільного 
проживання людей 
похилого віку, які 
потребують 
сторонньої підтримки, 
с. Троїцьке 
Павлоградського 
району  
Дніпропетровської 
області 

750,0 Люди 
похилого віку   

Грудень 2006 р. 
Самотні люди похилого віку, які 
потребують стороннього догляду 
потрапляють у великі інтернатні 
установи.  
Бенефіціарів - 223 особи 
похилого  віку  стороннього 
догляду та допомоги в громаді 
На момент початку реалізації 
проекту в районі не надавалося 
подібних послуг 
  

Початок роботи – 1 січня 
2008 р. 
Створено Будинок 
спільного проживання  в 
громаді (як відділення 
територіального центру 
обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян). 
Послуги надаються на рівні 
громади. 
З грудня 2007 р. послуги 
отримали 35 осіб. 
Підготовлений персонал 

В громаді 
Павлоградського 
району відкрито 
будинок спільного 
проживання  на  
25 місць 

Запобігання 
інституалізації 
людей похилого 
віку в інтернат них 
закладах закритого 
типу. 
Підвищення якості 
життя людей 
похилого віку через 
надання якісних 
послуг спільного 
проживання. 



для надання якісних послуг 
– 13 осіб. 
Налагоджено відстеження 
стану умов проживання 
одиноких людей похилого 
віку, що потребують 
сторонньої допомоги. 

35 4-12-00-004 
Запровадження 
програми підготовки 
вихованців колонії до 
звільнення, 
Павлоградська 
виховна колонія для 
хлопчиків, 
м.Павлоград, 
Дніпропетровська 
обл. 

720,15 Підлітки та 
молодь, які 
були 
засуджені за 
скоєння 
злочину і 
відбувають 
покарання у 
Павлоградсь 
кій ВК 

Жовтень 2006 р. 
Вихованці колонії отримують 
соціальні послуги низької якості.  
Підлітки, що відбули покарання, 
виходять з колонії 
дезадаптованими, неготовими до 
умов життя на волі.  
Бенефіціарів – 20 осіб. 

Початок роботи – 1 травня 
2008 р. 
Покращено умови 
проживання, організації 
дозвілля, фізичного 
виховання тощо. Створено 
умови для відпрацювання 
навичок 
самообслуговування, 
соціально-побутової 
адаптації, отримання 
навичок комп’ютерної 
грамотності. Персонал 
колонії (16 осіб) 
підготовлений для надання 
соціальних послуг з 
адаптації до життя на волі. 
Відбуваються заняття з 
соціально-побутової 
адаптації, отримання 
навичок 
самообслуговування. 
Проводиться комплекс 
занять з розвитку соціально 
позитивної поведінки. 
Здійснюється соціальних 
супровід вихованців. 
Налагоджено систему 
партнерських зв’язків з 

Вихованці 
отримують якісні 
послуги, 
мешкають в 
умовах, 
наближених до 
домашніх. 
Вихованці 
отримують 
можливість 
ефективно 
ресоціалізуватися 
в суспільство та 
адаптуватися в 
ньому. 

Вихованці колонії 
звільняються з 
колонії 
адаптованими до 
самостійного життя 
на волі, 
налаштованими на 
соціально 
позитивну 
поведінку. Створено 
континуум послуг з 
соціальними 
службами, що 
супроводжувати- 
муть звільнених 
(зокрема, ЦСССМ 
за місцем 
проживання). 



соціальними службами, що 
опікуватимуться підлітками 
після звільнення. 
Отримують послуги  
18 вихованців. 

36  4-12-00-007 
Центр соціальної 
адаптації та 
реабілітації, 
 с. Троїцьке 
Павлоградського 
району  
Дніпропетровської 
області   

750,0 Люди 
похилого віку 
та інваліди  
функціональ- 
ними 
обмеженнями 

Грудень 2006 р. 
Відсутні реабілітаційні послуги.  
Самотні інваліди, люди похилого 
віку після травм, інсультів, 
інфарктів  після  лікування 
залишаються на самоті або в 
лікарні чи потрапляють в 
інтернат 
 
Відсутня програма підтримки 
тих, хто здійснює догляд 
Бенефіціарів  близько 5 тис. осіб, 
 30 сімей, які здійснюють догляд 

Початок роботи – 1 січня 
2008 р. 
Відкрито Центр адаптації та 
реабілітації (як відділення 
територіального центру 
обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян). 
З грудня 2007 р. послуги 
отримало 72 особи. 
Підготовлений персонал 
для надання послуг – 10 
осіб. 
Налагоджено відстеження 
стану умов проживання 
людей з функціональними 
порушеннями, що 
потребують послуг 
реабілітаційного центру. 

Відкрито центр  
на 25 осіб (денний 
стаціонар на 
10 клієнтів та 
цілодобове 
перебування - 15). 
Надаються 
консультації 
сім’ям, які 
здійснюють 
догляд 
  

Запобігання 
інституалізації 
людей похилого 
віку в інтернат них 
закладах. 
Зниження 
навантаження на 
оточення людей з 
функціональними 
порушеннями. 
Підвищення якості 
життя та соціальної 
активності людей з 
функціональними 
порушеннями 
шляхом повернення 
до активного життя. 

37  4-63-00-007 
Кроки до 
самостійного життя, 
смт Кочеток, 
Харківська область 

265,0 Учні старших 
класів шкіл 
інтернатів 

Січень 2006 р. 
Випускники шкіл - інтернатів не 
отримують підготовки до  
самостійного життя, залишають 
інтернат дезадаптовані до життя 
в суспільстві. 
Бенефіціарів - 16 осіб. 

Початок роботи – 1 вересня 
2007 р. 
Гуртожиток для  учнів 
старших класів школи - 
інтернату. 
Cтворено умови для 
розвитку навичок 
самостійного життя. 
Запроваджено програму 
підготовки до самостійного 
життя, соціальний супровід 

Відкрито 
гуртожиток. 
Почала працювати 
у повному об’ємі 
програма 
підготовки учнів 
старших класів 
школи-інтернату 
до самостійного 
життя для 
16 клієнтів 

Підвищення 
ефективності 
соціалізації дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в 
умовах 
інтернатного 
закладу шляхом 
підвищення 
самостійності у 
прийнятті рішень та 



самообслуговуванні 
випускників 
інтернату 

38  4-63-00-009 
Сходинки подолання - 
центр ранньої 
допомоги для дітей з 
глибокими вадами 
зору, м. Харків 

647,7 Діти  від 
народження з 
важкими 
вадами зору 

Грудень 2005 р. 
Діти раннього віку не 
отримували абілітаційних  та 
реабілітаційних послуг. 
Сім’ї, які виховують дітей з 
важкими порушеннями зору,  не 
отримували консультативної 
допомоги. 
Діти потрапляють в 
спеціалізовані інтернати 
Бенефіціарів 60 сімей (60 дітей) 
Харківська область та місто 
Харків. 

Початок роботи – 1 січня 
2007 р. 
Центр ранньої допомоги 
для дітей з важкими 
порушеннями зору (від 
народження до 7 років) та 
їх сімей. 
Створено систему 
підтримки сімей, що 
виховують дітей з важкими 
порушеннями зору та 
мешкають в сільській 
місцевості. 
Створено консультаційний 
центр для сімей, що 
виховують дітей з важкими 
зоровими порушеннями, 
забезпечено систему 
соціального супроводу. 
Центр інтегрований в 
існуючу освітню систему, 
що забезпечує континуум 
послуг. 
Створено батьківський 
клуб. 

Послуги 
надаються   
60 сім’ям та дітям  
(ведення 
випадку). 
Створено базу 
даних сімей, що 
мають дітей з 
зоровими 
порушеннями. 
За вісім місяців 
роботи 
477 звернень 
сімей,  у тому 
числі з інших  
областей України. 

Розвиваються 
навчальні навички 
дітей з важкими 
порушеннями зору. 
Підвищено 
конкурентоздат- 
ність на ринку праці 
людей з 
проблемами зору  
Зміцнення сімей, які 
виховують дітей з 
проблемами зору. 
Запобігання 
інституалізації дітей 
з зоровими 
порушеннями, 
отримання 
перспективи 
економічної 
незалежності 
шляхом ефективної 
інтеграції в 
суспільство. 

39  4-63-00-010 
 Центр реабілітації 
дітей та підтримки 
прийомних сімей 
„Альтернатива”, 
м. Дергачи, 
Харківська область 

373,7 Діти-сироти та 
діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, 
прийомні сім’ї 

Липень 2006 р. 
Не розвинуті сімейні форми 
виховання дітей,  в районі  немає 
прийомних сімей, 
відсутнє навчання батьків.  
Діти, позбавлені батьківського 
піклування, перебували в 
інтернатних установах поза 

Початок роботи – 1 вересня 
2007 р. 
Центр реабілітації дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та підтримки 
прийомних сімей. 
Підготовлено персонал  
(19 осіб) для надання 

Запроваджено 
програму 
підготовки 
прийомних 
батьків. 
Створено 8 
прийомних сімей  
Готується до 

Запобігання 
інститулізації дітей 
в інтернатних 
установах шляхом 
виховання в сім’ях. 
Зміцнення сімейних 
сосунків в сім’ях, 
що виховують 



межами району (170 осіб).   
В районі 180  кризових сімей. 

послуг з консультування та 
соціального супроводу. 
Розроблено та впроваджено 
стандарти якості послуг. 

відкриття  
будинок 
сімейного типу.  
Створено базу 
даних на  
186 сімей  
(270 дітей), що 
знаходяться в  
кризі. 

прийомних дітей. 
Покращення 
ситуації в 
соціальній сфері 
району через 
зменшення дитячої 
бездоглядності. 

 
40 

4-63-00-012 
Створення послуги 
раннього втручання та 
розробка механізму її 
впровадження в 
Харківському регіоні,         
м. Харків 

756,8 Діти від 0 до 3 
років з 
проблемами 
розвитку 

Грудень 2005 р.  
Діючий центр не задовольняє 
потреби у послугах раннього 
втручання. Послуги надають   
20 дітям та сім’ям 
Послуг потребує  більш  
500 сімей. 

Початок роботи – 1 лютого 
2007 р. 
Розширено базу існуючого 
центру раннього втручання 
 
Створено батьківський клуб 
взаємодопомоги. 
Створено та впроваджено 
комп’ютеризовану систему 
управління випадком. 
Розроблено та впроваджено 
стандарти якості послуг. 

З лютого 2007 р. 
надано послуги 
більш ніж  
200 сім’ям  
(80 дітей  задіяні в 
програмах 
реабілітації ) 
Запроваджено  
електронну 
систему 
управління 
випадком. 
Створено базу 
даних на  
420 сімей. 
Батьківський клуб 
взаємодопомоги 
постійно 
відвідують  
40 осіб. 

Діти з проблемами 
розвитку отримують 
кращі перспективи 
на отримання 
якісної освіти, 
інтеграцію в 
суспільство. 
Зниження 
навантаження на 
сім’ї, що виховують 
дітей з 
порушеннями 
розвитку, зміцнення 
сімейних стосунків. 
Запобігання 
інституалізації дітей 
з порушеннями 
розвитку. 

41  4-63-00-018 
Центр адаптації для 
осіб, які повернулись 
з місць позбавлення 
волі „Шлях до 
світла”,                                                        
м. Харків 

399,8 Особи з місць 
позбавлення 
волі 

Червень 2006 р. 
Люди з місць позбавлення волі не 
отримували послуг ресоціалізації, 
адаптації 
Щорічно у Київський  район  
м. Харкова повертається з місць 
позбавлення волі 65 осіб 

Початок роботи – 1 жовтня 
2006 р. 
Центр ресоціалізації, 
адаптації до життя в 
громаді 
 
Запроваджено програму 

Центр  працює. 
Створено базу 
даних на 168 осіб. 
Створено групи  
взаємодопомоги 
(7 осіб) 
Працює клуб. 

Запобігання 
рецидивній 
злочинності. 
Розвиток та 
підтримка активної 
життєвої позиції 
людей, що 



 підтримки людей з місць 
позбавлення волі та членів 
їх  сімей 

Працевлаштовано 
за сприяння 
центру 9 осіб 

повернулися з місць 
позбавлення волі: 
ефективне 
працевлаштування, 
зміцнення сімейних 
відносин, 
повернення в 
суспільство 
громадян з 
соціально корисною 
поведінкою. 

42 4-63-00-110 
Центр профілактики 
насильства  та 
допомога підліткам, 
які зазнали 
насильства „Підлітки 
в безпеці” 
 м. Харків 

70,0 Підлітки, які 
постраждали 
від насильства 

Червень 2006 р. 
Відсутні умови для роботи з 
дітьми, які постраждали  від 
насильства 
Відсутні ефективні програми 
профілактики насильства 
За дослідженням 15 % підлітків 
страждають від різних форм 
насильства  
У Комінтернівському районі 
м. Харкова 5 тис. дітей у віці від 
12 до 16 років 
 

Початок роботи – 1 жовтня 
2006 р. 
Центр підтримки підлітків, 
які постраждали від  
насилля   
Розроблено програми 
профілактики насилля в 
підлітковому середовищі. 
Підготовлено фахівців з 
надання консультативних 
послуг. 
Працює клуб для підлітків-
жертв насилля та 
потенційних кривдників. 

Відкрито центр 
допомоги 
підліткам, які 
постраждали  від 
насилля. 
 Створено базу 
даних на  
1067 підлітків. 
Пройшли  
програму 
реабілітації  
27  підлітків, які 
постраждали від 
насильства та  
150 підлітків з   
групи ризику. 
Діють  програми 
профілактики  
насилля з 
елементами 
екстремальної 
педагогіки (взяли 
участь  
890 підлітків),  
Заключені 

Зменшення 
кількості випадків 
насилля серед 
підлітків. 
Підвищення 
обізнаності щодо 
насилля, його 
проявів та 
можливостей 
запобігання (як 
серед підлітків, та і 
серед контактних 
осіб – батьків, 
педагогів, 
психологів тощо). 
Розвиток 
невіктимної 
поведінки. 



договори з 
навчальними 
закладами на 
проведення 
профілактичних 
заходів.   

43 4-63-00-144 
Профілактична 
програма „Життя 
молоді без 
залежностей” 
 м. Харків 

200,0 Підлітки 
групи ризику 

Листопад 2006 р. 
Відсутні ефективні програми 
профілактики негативних явищ 
серед  підлітків 
Кількість волонтерів 15 
Бенефіціари  5 тис. (у 
Комінтернівському районі   
м. Харкова дітей у віці від 12 до 
16 років) 
 

Початок роботи – 1 червня 
2007 р. 
Центр профілактики 
залежностей серед 
підлітків.  
Розроблено 5 
волонтерських програм 
профілактики негативних 
явищ серед підлітків. 
Створено школа 
волонтерів, запроваджено 
програма підготовки 
волонтерів.  

Центр працює  
 
Працює школа 
волонтерів 
Збільшено 
кількість 
волонтерів на 28 
Заключені 
договори з 
навчальними 
закладами району 
на проведення 
заходів щодо 
профілактики. 
Профілактичні 
заходи 
проводяться 
регулярно. 
Створено базу 
даних на  
160 підлітків, які 
потребують 
програм, 
спрямованих на 
запобігання 
залежностей. 

Зменшення 
кількості підлітків, 
що вживають 
алкоголь, палять. 
Формування 
активної життєвої 
позиції щодо 
способу життя 
взагалі та 
залежностей 
зокрема. 

44 4-63-00-158 
Центр тимчасового 
перебування „Острів 
надії”  

750,0 Підлітки з 
девіантною 
поведінкою 

В районі 81 дитина з сімей, що 
знаходяться в складних життєвих 
обставинах. 
Підтримка кризових сімей як 

З липня 2007 р. 
Відкрито літній центр по 
роботі з дітьми з сімей, що 
перебувають в складних 

Сім’ї, що 
знаходяться в 
складних 
життєвих 

Зниження рівня 
напруги в громаді в 
результаті 
зменшення 



Харківська область,  
м. Куп’янськ 

система не розвинута, наявна 
проблема дитячої бездоглядності. 

життєвих обставинах. 
Створено базу даних таких 
сімей (48). 
Надано послуги більш ніж 
150 дітям в умовах літнього 
табору. 
Навчено персонал (20 осіб), 
який з використанням 
новітніх технологій 
соціальної роботи, 
екстремальної педагогіки 
створив систему соціальної 
підтримки сімей. 

обставинах, 
отримують 
підтримку та 
долають кризу.  
Відбувається 
активізація 
внутрішнього 
потенціалу 
підлітків та їх 
навчання з метою 
підвищення 
соціальної 
компетентності 
для подальшого 
використання 
набутих навичок 
після повернення 
в громаду. 

кількості випадків 
протиправної 
поведінки та 
соціальних ризиків 
серед підлітків в 
громаді. 
Розвиток 
потенціалу та 
підвищення рівня 
соціальної 
адаптованості 
підлітків, які 
виховуються в 
кризових сім’ях. 
Довготривалі 
позитивні зміни у 
стосунках в сім’ях 
клієнтів центру та 
розвиток інституту 
сім’ї. 
Запобігання дитячої 
бездоглядності і, як 
наслідок, подальшої 
злочинності. 

 
45 

 4-63-00-160 
Хоспіс „Гідна якість 
життя – людям з 
невиліковними 
хворобами”, 
м. Харків 

750,0 Люди з 
невиліковним
и хворобами у 
термінальній 
стадії 

Серпень 2006 р. 
Люди з невиліковними 
хворобами у термінальній стадії 
не мають можливості отримати 
послуги з підготовки до смерті 
(існує "черга" на влаштування в 
хоспіс). Якість послуг в існуючих 
установах за умов відсутності 
механізмів фінансування є 
низькою. 
Бенефіціарів – 112 осіб. 
На момент початку реалізації 

Квітень 2008р. 
Створено Хоспіс Святителя 
сповідника Луки. Клієнти 
мешкають в умовах, 
наближених до домашніх, 
отримують комплекс 
хоспісних послуг 
(соціальних, психологічних, 
медичних, юридичних, 
духовних), що дозволяє 
гідно провести останні дні 
життя та підготуватися до 

Відкрито Хоспіс 
Святителя 
Сповідника Луки 
(в партнерстві з 
комунальним 
підприємством 
Харківським 
обласним центром 
паліативної 
медицини), 
розрахований на 
20 осіб. 

Клієнти отримують 
якісні хоспісні 
послуги (не 
очікуючи в "черзі"). 
Зменшення 
навантаження на 
родичів людей, що 
знаходяться в 
термінальній стадії. 
Клієнти отримують 
послуги, що 
дозволяють гідно 



проекту в м. Харкові надаються 
подібні послуги в недостатньому 
обсязі (як кількісно, так і якісно). 

смерті. 
Наразі послуги отримують 
12 осіб. 

Забезпечено 5 
додаткових ставок 
співробітників 
хоспісу. 

завершити життя, 
зменшити 
страждання. 

46 4-63-00-167  
Центр сімейного 
консультування „Мир 
у вашому домі” на 
базі Харківського 
приватного 
навчально-виховного 
комплексу „Гімназія 
„Очаг”, 
м. Харків 

125,0 Діти, що 
мешкають в 
неблагополуч
них сім’ях 

Бенефіціари – 150 дітей з 
неблагополучних сімей. Відсутня 
підтримка подібних сімей, 
більшість з них має приховані 
ознаки неблагополуччя 

З 1 лютого 2008 р.  
Створюється база даних 
клієнтів. 
Ведеться консультування 
підлітків та членів їх сімей. 
Навчено персонал (15 осіб) 
для ведення сімейного 
консультування. 

Працює центр 
сімейного 
консультування, 
створюється база 
даних. Працює 
клуб з елементами 
екстремальної 
педагогіки. 

Зменшення 
напруження в сім’ях 
з ознаками 
неблаполуччя, 
покращиться оцінка 
ситуації підлітків в 
родинах. Підлітки 
отримають навички 
ефективного 
спілкування. 
Нормалізація 
сімейних стосунків 
дозволить 
попередити 
девіантну поведінку 
та подальшу 
злочинність, 
залежність від 
алкоголю та 
наркотиків. 

47 4-63-00-168 
Здорові діти – міцна 
держава, 
територіальний центр 
Жовтневого району  
м. Харкова 
 

150,0 Діти з 
особливими 
потребами, що 
мешкають в 
Жовтневому 
районі  
м. Харкова 

Червень 2007 р. 
В територіальному центрі 
Жовтневого району м. Харкова 
відсутнє відділення реабілітації 
для дітей-інвалідів. Діти з 
особливими потребами 
отримують послуги лише в 
недержавних організаціях, 
нерегулярно в недостатньому 
обсязі. 
 
Бенефіціарів – 200 осіб. 

З 3 квітня 2008 р. 
Відкрито відділення 
соціально-психологічної 
реабілітації 
територіального центру 
Жовтневого району м. 
Харкова. Створено 4 нових 
робочих місця, діти з 
особливими потребами 
отримують послуги, які до 
цього моменту не 
отримували. 

Забезпечено 
умови для 
надання 
соціальних послуг 
дітям з 
особливими 
потребами. 
Клієнти 
отримують 
реабілітаційні 
послуги, 
інформаційні, 

Подолання кризи в 
сім’ях, де є діти з 
інвалідністю. 
Зміцнення сімейних 
стосунків, 
покращений 
соціально-
психологічний 
клімат в сім’ях 
через підвищення 
самостійності дітей 
з особливими 



Персонал пройшов 
навчання та стажування у 
вітчизняних організаціях, 
що надають соціальні 
послуги цій цільовій групі. 

консультативні 
тощо. 
Відбувається 
соціальний 
супровід дітей та 
батьків.  

потребами та 
отримання 
незалежності від 
оточуючих. 
Реабілітація дітей, 
пристосування їх до 
життя в суспільстві, 
яке отримує 
повноцінних членів 
та громадян. 
Зменшення 
кількості дітей з 
особливими 
потребами в 
інституціональних 
закладах. 

48 4-63-00-169 
"Хочу бути з мамою" 
Міський клінічний 
пологовий будинок із 
неонатальним 
стаціонаром  
м. Харків 

400,0 Вагітні та 
породіллі, що 
мають дітей з 
порушеннями 
розвитку 

Червень 2008 р. 
В перінатальному центрі з 
неонаталогічним стаціонаром 
(куди потрапляють всі вагітні та 
породіллі з новонародженими з 
порушеннями розвитку) відсутні 
послуги немедичного характеру 

1 червня 2008 р. 
Створено центр соціально-
психологічних послуг для 
вагітних та породіль (2 
окремих кабінети). 
Створюється база даних 
клієнтів. Підготовлено 
персонал для надання 
послуг. Формується 
організаційна структура для 
подальшого фінансування з 
міського бюджету. 

Центр працює, 
надаються 
послуги з 
кризового 
втручання, 
психологічної 
підтримки та 
адаптації. Послуги 
надаються на 
волонтерських 
засадах. 

Зменшення 
кількості дітей в 
будинках дитини та 
інтернатах. 
Зменшення 
кількості абортів. 
Підвищення 
народжуваності. 

49 4-53-00-001 
Центр громади, 
с.Нові Мартиновичи, 
Полтавська область 

325,0 Вразливі групі  Серпень 2006 р. 
Відсутні соціальні послуги на 
рівні громади. 

З 1 вересня 2007 р. 
Створено центр громади. 
Створено 2 нових робочих 
місця, зареєстровано дві 
громадських організації. 
Проведене навчання 
соціальних працівників, 
голів сільських рад 

Центр працює, 
проводяться 
заходи щодо 
розвитку громади. 
Відбувається 
активізація членів 
громади. 
Відбувається 

Представники 
вразливих груп в 
сільській громаді 
отримують 
соціальні послуги та 
консультації. 
Працює центр по 
роботі з підлітками. 



Пирятинського району. 
Запроваджено волонтерську 
програму. 

консультування 
щодо соціальних 
послуг, пільг, 
субсидій. 
Створено базу 
даних на більш 
ніж 150 клієнтів. 

підвищується 
активність 
населення, 
залучаються 
додаткові 
інвестиції. 

50 4-53-00-006 
„Підготовка до 
самостійного життя в 
громаді”, 
Пирятинський 
психоневрологичний 
інтернат, 
м. Пирятин 

750,0 Дорослі з 
розумовою 
відсталістю 

Вересень 2006 р. 
Надаються послуги в межах 
інтернату. Обсяги та зміст послуг 
є типовими для подібних 
закладів. Загальна кількість 
бенефіціарів – 18. 

З 26 червня 2008 р. 
Створено 1 нове робоче 
місце (психолога). Послуги 
реабілітолога та 
працетерапевта надаються 
на волонтерських засадах. 
Формуються індивідуальні 
плани роботи з клієнтами.  

Мешканці 
будинку-інтернату 
з розумовою 
відсталістю 
отримуватимуть 
якісні послуги, що 
дозволять 
розвинути 
навички 
самообслуговуван
ня та, в 
подальший 
перспективі, 
підготувати до 
самостійного 
життя в громаді. 

Толерантне 
ставлення громади 
до людей з 
розумовою 
відсталістю. 
Дорослі з 
розумовою 
відсталістю здатні 
проживати з 
підтримкою в 
межах інтернату (в 
пристосованому 
приміщенні та за 
підготовлених 
умов), далі – 
самостійно в 
громаді. 
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4-53-00-007 
Покращення якості 
соціальних послуг на 
рівні громади, 
 м. Полтава 

315,0 Люди з 
функціональн
ими 
порушеннями 
працездатного 
віку 

Липень 2007 р. 
Соціальні послуги для людей з 
функціональними порушеннями 
надаються в обмеженій кількості 
та недостатньої якості. Послуги, 
що надаються, не забезпечують 
інтеграції клієнтів в суспільство, 
не сприяють самореалізації та 
працевлаштуванню. 
Загальна кількість бенефіціарів – 
153. 

З 1 лютого 2008 р. 
Створено відділення 
соціальної реадаптації на 
базі територіального центру 
обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян. 
Навчено персонал (15 осіб) 
для надання 
консультаційних послуг, 
соціального супроводу, 
послуг працевлаштування 
Працює клуб, комп’ютерні, 

Відкрите 
відділення 
територіального 
центру. 
Створюється база 
даних клієнтів. 
Працює кризовий 
центр для людей, 
що набули 
інвалідність. 

Люди з 
функціональними 
порушеннями 
повертаються до 
нормального життя 
в суспільстві 
шляхом 
працевлаштування, 
отримання нового 
фаху; отримують 
фінансову та 
соціальну 



швацькі, перукарські курси. незалежність, 
знижується 
навантаження на 
членів сімей. 
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4-53-00-008 
Центр раннього 
втручання. 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту м. Полтава 

750,0 Діти з 
функціональн
ими 
порушеннями 
від 3 до 18 
років 

Вересень 2007 р.  
В місті відсутній державний 
реабілітаційний центр для 
представників цільової групи. 
Послуги надаються 
громадськими організаціями в 
недостатній кількості. Загальна 
кількість бенефіціарів – 220. 

З 26 червня 2008 р. 
Створено умови для 
надання послуг з соціальної 
реабілітації та габілітації 
для дітей з 
функціональними 
порушеннями, складено 
штатний розклад. 

Створення нового 
реабілітаційного 
центру. Надання 
якісних 
соціальних послуг 
на рівні громади. 

Зменшення 
навантаження на 
членів сімей. 
Запобігання 
інституалізації, 
розвиток навичок 
самообслуговування, 
підготовка до 
самостійного життя 
дітей з 
функціональними 
порушеннями. 

53 4-53-00-009 
Будинок спільного 
проживання для 
людей похилого віку, 
с.Чорнухи, 
Полтавська  область 

215,0 Люди 
похилого віку, 
що 
потребують 
сторонньої 
допомоги 

Послуги надаються 
фрагментарно, неналежної якості 
та змісту. 
Загальна кількість бенефіціарів – 
4866. 

З 26 червня 2008 р. 
Створено умови для 
надання послуг в 
територіальному центрі 
(ведення випадку, побутові 
– перукарські, швацькі, 
прання), транспортні 
послуги. 

Залучення 
одиноких людей 
похилого віку до 
життя в громаді. 
Запобігання 
інституалізації, 
підвищення якості 
життя клієнтів. 

Представники 
цільової групи 
беруть активну 
участь у житті 
громади, 
подовжується 
активне соціальне 
життя. 

54 4-32 -00-001 
Центр реабілітації  
"Радість життя" 
Білоцерківське міське 
товариство дітей-
інвалідів та їх батьків 
"Аюрведа",  
м. Біла Церква 

750,0 Молодь і 
дорослі особи 
з особливими 
потребами 
працездатного 
віку 

Послуги з допомоги у 
працевлаштуванні для людей з 
особливими потребами 
надаються недостатнього обсягу 
та неналежної якості. Відсутні 
послуги з облаштування 
робочого місця, у роботодавців 
відсутня інформація про 
методики роботи з людьми з 
особливими потребами 
Загальна кількість бенефіціарів – 
450 осіб. 

З 18 червня 2008 р. 
Створено демонстраційні 
моделі робочих місць різної 
спрямованості 
(поліграфічні послуги, 
сувенірна майстерня, 
гончарна майстерня, 
адміністратор, бухгалтер, 
користувач ПК тощо). 
Створено базу даних 
клієнтів. Ведеться 
формування індивідуальних 

Допомога людям з 
функціональними 
обмеженнями у 
працевлаштуванні 
та у процесі 
роботи, їх 
професійної 
орієнтації, 
здобуття 
передпрофесійних 
навичок 

Бенефіціари 
успішно 
інтегруються в 
соціально-трудові 
відносини у 
громаді, 
підвищиться 
конкурентна 
спроможність на 
ринку праці, рівень 
трудової 
реабілітації, 



планів роботи. спрямований на 
працевлаштування 
конкретної особи, 
покращиться їх 
соціально-
емоційний стан 

55 4-32-00-002 
Центр реабілітації 
нарко- та 
алкозалежних. 
Благодійний 
Христианський фонд 
„Наріжний камінь”,  
м. Буча 

550,0 Дорослі, 
залежні від 
алкоголю та 
наркотиків 

Листопад 2007 р. 
На території міста не надаються 
послуги людям, залежними від 
психоактивних речовин. 
Загальна кількість бенефіціарів – 
1250 осіб. 

З 26 червня 2008 р. 
Створено умови для 
надання послуг з 
проживання, працетерапії, 
реабілітації та  
ресоціалізації 
представників цільової 
групи. Створено базу даних 
клієнтів, ведеться 
реабілітаційна робота. 

Зменшення 
кількості людей, 
залежних від 
психоактивних 
речовин. 
Зменшення 
кількості 
злочинів, в т.ч. 
рецидивів. 

Усунення ризику 
криміналізації 
(рецидивів) серед 
колишніх 
наркозалежних; 
зниження рівня 
девіантності, 
кількості 
правопорушень; 
очікується 
підвищення рівня 
соціальної 
активності 
колишніх залежних, 
в т.ч. на ринку праці 
при 
працевлаштуванні; 
відновлення 
родиннх зв’язків, 
сімейних відносин. 
Економічний ефект 
очікується від 
зменшення витрат 
на лікування від 
залежностей, від 
підвищення 
економічної 
активності, від 
податків, 
сплачуваних за 



місцем роботи. 

56 № 1-46-00-001 
Створення 
реабілітаційного 
центру з 
впровадження терапії 
зайнятості для осіб з 
психічними 
розладами, 
Львівська обласна 
клінічна психіатрична 
лікарня, 
м. Львів 

928,0 Дорослі  з 
психічними 
розладами, які 
страждають 
від наслідків 
побічних 
ефектів 
тривалого 
лікування 
нейролепти- 
ками 

Травень 2007 р. 
На обліку в обласній лікарні 
близько 60 людей, які 
потребують реабілітації 
 
Система допомоги 
психічнохворим базується на 
домінуванні стаціонарної служби   

Створено денний центр 
реабілітації 
 
Формується база даних на 
60  клієнтів 
 
Навчено 20 фахівців 
 

Надано  
консультативні 
послуги членам  
(15 осіб) сімей  
людей з 
психічними 
хворобами  
 
Формується база 
даних клієнтів 
центру 

Запобігання 
інституалізації 

57 № 1-46-00-002 
Медико-
психотерапевтичний 
центр реабілітації 
психічнохворих осіб, 
Львівська обласна 
клінічна психіатрична 
лікарня, 
м. Львів 

788,6 Особи із 
важкими 
психічними 
розладами 
 

Травень 2007 р. 
 
Відсутній денний   стаціонар  
 
 

Створено медико-
психотерапевтичний центр   
 
Запроваджено методи 
фізичної та психосоціальної 
реабілітації клієнтів 
     
Навчено 20  фахівців 

  Створюється 
база даних 
потенційних 
прямих клієнтів 
медико-
психотерапевтич- 
ного центру 
(близько 60 осіб). 
 
Впроваджуються 
адекватні  послуги 

Запобігання 
інституалізації 

58 № 1-46-00-003 
Запровадження 
програми нормалізації 
життя мешканців 
психоневрологічного 
інтернату, 
с.Судова Вишня 
Мостиського району 
Львівської області 

644,0 Дорослі люди, 
які мають 
проблеми з 
психічним 
здоров’ ям 

Травень 2007 р. 
В інтернаті проживає 135 людей  
 
Послуги з соціальної  реабілітації 
не надаються   
 
Працівники інтернату соціальній 
роботі не навчалися 
 

Створено умови для  денної 
зайнятості, трудо- та арт-
терапії, підтримки 
фізичного стану 
  
Навчено 25  співробітників  
інтернату  
Додатково прийняті в штат 
2 одиниці психолог та 
психіатр 

Залучено до  
програми 
нормалізації 
15 клієнтів 
 
Запроваджується 
заняттєва терапія,   
індивідуальні 
програми  
догляду. 

Нормалізація життя 
мешканців інтернат 
них закладів 
 
Перегляд 
нормативних 
документів щодо  
зменшення 
кількості клієнтів в 
одному закладі  



59 № 1-46-00-004 
Запровадження 
програми підготовки 
до самостійного 
життя в громаді 
випускників дитячого 
будинку другого 
профилю, 
с.Буково 
Старосамбірського 
району 
Львівської області 

447,9 Жінки-
інваліди 
різного віку 
першої і 
другої груп з 
психоневроло- 
гічними 
захворювання
ми 

Травень 2007 р. 
 
В інтернаті 85 мешканців 
 

Створено умови для  денної 
зайнятості, трудотерапії, 
підтримки фізичного стану 
та організації дозвілля 
клієнтів 
 
Навчено 29 працівників 
інтернату 

Кількість 
мешканців 
скоротилася до 
75 осіб 
 
До занять з 
працетерапії 
залучено  
59 клієнтів  

Запобігання 
інституалізації 

60 № 1-46-00-005 
Запровадження 
програми нормалізації 
життя мешканців 
психоневрологічного 
інтернату, 
с.Созань 
Старосамбірського 
району Львівської 
області 

149,0 Громадяни з 
розладами 
психічного 
здоров’я, які 
перебувають у 
психоневроз 
логічному 
інтернаті 

Квітень 2007 р. 
 
В інтернаті мешкає 147 осіб 
 
Працівники інтернату соціальної 
роботи не навчалися 
  

Створено умови для денної 
зайнятості, трудо- та арт-
терапії; проведення 
зустрічей з родичами, 
рекреаційних заходів  
 
Навчено 25 фахівців 

До програми 
нормалізації 
залучено  
20 клієнтів 
 
  

Нормалізація життя 
мешканців інтернат- 
них закладів 
 
Перегляд 
нормативних 
документів щодо  
зменшення 
кількості клієнтів в 
одному закладі 

61 № 1-46-00-06 
Послуга 
обслуговування і 
соціальної реабілітації 
на базі стаціонарного 
відділення 
Самбірського 
районного 
територіального 
центру соціального 
обслуговування 
пенсіонерів та 
одиноких 
непрацездатних 

599,6 Дорослі люди, 
які 
потребують 
стороннього 
догляду 

Травень 2007 р. Створено умови 
перебування у закладі 
людей, що потребують 
стороннього догляду, з 
врахуванням основних 
принципів нормалізації 
(безбар’єрність, 
максимальне наближення 
до домашніх умов) 
 
Створено умови для 
якісного надання послуг 
персоналом 
 

Обслуговується в 
середньому 
20 осіб (максимум 
25) 
 
Зменшення 
навантаження на 
обслуговуючий 
персонал і, як 
наслідок, 
покращення 
якості послуг, що 
надаються 
Підвищено рівень 

Нормалізація життя 
людей, які 
потребують 
стороннього 
догляду 



громадян „Домашній 
затишок”, 
м.Самбір, 
Львівська область 

 
 
 

Навчено персонал  
25 спеціалістів 
 
Покращено співпрацю з 
місцевими органами влади 

кваліфікації 
персоналу 
Введено у штат 
соціального 
працівника  
(1 особа) 
Залучено 
додаткові кошти 
для створення 
належних умов 
роботи персоналу 
 

62 № 1-46-00-007 
Запровадження 
програми нормалізації 
життя для пенсіонерів 
та одиноких 
непрацездатних 
громадян „Жити як 
вдома”, 
с.Волиця, Сокальській 
район, 
Львівська область 
 

499,9 Малозабезпе 
чені одинокі 
дорослі 
громадяни з 
проблемами 
фізичного та 
психічного 
здоров’я, які 
потребують 
стороннього 
догляду та 
проживають у 
геріатричному 
пансіонаті 

Травень 2007р. 
 
 
 

Створено необхідні умови 
(відремонтовано 
приміщення, закуплено 
обладнання) для надання 
послуг мешканцям 
інтернату 
 
Навчено персонал –  
25 фахівців 
 
 

102 клієнти 
отримують 
послуги 
 
Покращення 
задоволеності 
клієнтів умовами 
перебування у 
закладі 
 
Підвищення рівня 
кваліфікації 
персоналу 

Нормалізація життя 
одиноких дорослих 
людей з 
проблемами 
психічного та 
фізичного здоров’я 

63 № 1-46-00-008 
Центр хоспісної 
допомоги, 
психосоціальної 
реабілітації та 
підтримки для 
тяжкохворих людей 
та членів їх родин, 
м. Львів 

842,0 Люди в 
терміналь- 
ній стадії 
захворюван-
ня, які 
потребують 
постійного 
медико-
соціального 
стороннього 

Лютий 2007 р. 
 
У Львові хоспісних послуг 
потребує близько 100 людей. 
Існуюча установа має тільки   
6 ліжок  
Потребують вдосконалення 
хоспісні програми   допомоги 

Збільшено кількість місць 
до 17 
 
Придбане обладнання для 
покращення послуг догляду 
 
Проведено навчання 
персоналу та навчальні 
поїздки – 10 фахівців 
  

Послуги догляду 
надаються  
17 особам 
 
Збільшилась 
кількість звернень 
від потенційних 
пацієнтів та 
членів їх сімей.    
Налагоджується 

Забезпечення  
доступу до 
хоспісних послуг та 
підвищення їх 
якості  



догляду 
 

співпраця з 
місцевою владою. 
Розглядається 
питання про 
участь   конкурсі 
соціальних 
проектів, що 
оголошено 
Львівською 
міською радою 

64 № 1-46-00-009  
Центр раннього 
втручання, 
м.Червоноград, 
Львівська область 

717,0 
 

Діти віком від 
0 до 3 років з 
порушення- 
ми 
психологічно 
го та/або 
моторного 
розвитку 

Травень 2007 р. 
В м.Червоноград на обліку 
близько 6 тис. дітей з 
інвалідністю, близько 400  дітей 
потребує   послуг денного 
перебування та реабілітації 
    
  

Центр влаштовано  
обладнанням для фізичної    
реабілітації  та здійснення 
програм розвитку 
 
Запроваджено програми  
раннього втручання 
  
Навчено  15  фахівців 
центру 
 
Закуплено автобус з 
підйомником 

Програму 
раннього 
втручання  
відвідує 15 дітей.  
Формується база  
клієнтів,  
укладаються 
договори з 
батьками про 
співпрацю 
 
Налагоджені 
партнерські 
зв'язки з дитячим 
психоневрологом, 
психіатром, 
ортопедом. 

Запобігання 
інституалізації 
 
Успішна інтеграція 
у суспільство дітей 
з проблемами 
розвитку 

65 № 1-46-00-011 
Реабілітаційний центр 
для соціально 
незахищених осіб, 
залежних від 
алкоголю, наркотиків, 
м. Дрогобич, 
Львівська область 

749,6 
 

Залежні від 
алкоголю та/ 
або наркотиків 
 
 

Серпень 2007 р. 
 
Існуючий центр приймає  
14 осіб, відсутні умови для  

Покращено умови 
проживання в центрі 
реабілітації 
 
Додатково прийняті на 
реабілітацію 9 осіб   
 
Працює група 
взаємодопомоги 

Програму 
реабілітації 
проходять 
23 залежних від 
алкоголю та 
наркотиків 
(планується до  
30 осіб.) 
 

Поширення програм 
допомоги нарко- та 
алкозалежним, 
зменшення 
рецидивів серед 
тих, хто залежить 
від наркотиків та 
алкоголю  



 
Налагоджено співпраця з 
партнерами 

Групу 
взаємодопомоги 
відвідує 17 
клієнтів 

66 № 1-46-00-012 
Центр роботи з 
жертвами торгівлі 
людьми, 
м. Дрогобич, 
Львівська область 

128,0 
 

Потерпілі від 
торгівлі 
людьми  
 

Квітень 2007 р. 
 
Існує один центр допомоги тим, 
хто постраждав від торгівлі 
людьми 
 
В превентивних програмах бере 
участь близько 100 осіб 
 
 
 
   

Створено мережу центрів 
допомоги – відкрито 
додатково  5 центрів  
 (Мостиська, Старий 
Самбір, Борислав, Сколе, 
Турка)  
 
Придбано транспорт  
 
В середньому за рік 
обслуговується 35 клієнтів 
(постраждалі від торгівлі 
людьми) 
 
Консультаційні та 
інформаційні послуги 
надано близько  
100 клієнтам 
Проводяться превентивні  
виїзні заходи   

Мережа центрів 
працює 
 
В превентивних 
програмах беруть 
участь близько  
700 осіб 
    
17 успішних 
історій за рік   
 
Ведеться розшук  
10 осіб. 
4 особи знайдено 
за кордоном   
 
 

Запобігання торгівлі 
людьми 
 
Поінформованість  
серед сільського 
гірського  та 
безробітного 
населення про 
роботу за кордоном 
та пов’язані з цим   
ризики  

67 № 1-46-00-013 
Програма для  сімей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах „Подаруй 
сонце дітям”, 
м. Сокаль, 
Львівська область 

693,7 Юні матері з 
дітьми, що 
опинилися в 
складних 
життєвих 
обставинах 

Травень 2007 р. 
 
Обслуговується в середньому 20-
25 клієнтів 
 
Заклад виконує функції притулку 

Створено умови для 
якісного надання послуг 
юним матерям 
 
Навчено персонал (до  
20 осіб) 

Послуга надається 
в середньому  
30 клієнтам 
 
Розширено спектр 
послуг: навчання 
навичкам догляду 
та виховання 
дітей, допомога у 
здобутті 
спеціальності, 
працевлаштування 

Запобігання 
негативному 
психоемоційному 
стану юних матерів, 
що опинилися в 
складних життєвих 
обставинах 



клієнток 
 
Підвищення рівня 
кваліфікації 
персоналу 
 
Покращення 
системи 
управління якістю 
послуги, що 
надається 
(введення 
спрощеної 
системи 
документування, 
звітності, порядку 
надання послуги) 

68 № 1-46-00-014  
Центр соціально-
психологічної 
допомоги для дітей з 
сімей, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, 
м. Сколе 
Львівська область 

299,8 Діти з сімей, 
які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 
 

Травень 2007 р. 
 
40 постійних клієнтів, 
15 тимчасових 

Покращено умови надання 
послуг дітям (здійснено 
ремонт приміщення, 
закуплено обладнання) 
 
Створено штат –  
3 працівники 
 
Залучаються волонтери з 
числа студентів 
 (4 постійних) 
 
Налагоджено співпрацю з 
державними соціальними 
службами (служба у 
справах неповнолітніх, 
ЦССМ) 

Збільшилася 
кількість клієнтів 
до 60 постійних та 
15-20 тимчасових 
 
Покращилася 
якість надання 
послуги 
 
Розширено спектр 
послуг (навчання 
комп’ютерній 
грамоті, основам 
швейної 
майстерності 
тощо) 
 
Створено базу 
даних про дітей з 

Запобігання 
бездоглядності 
 
Запобігання 
проявам девіантної 
поведінки 



кризових сімей 

69 № 1-46-00-016 – 
Програма денного 
перебування для осіб 
з розладами психіки 
„Психіатрія без грат” 
м. Львів 

496,0 Особи з 
психічними 
розладами 
віком від 18 
років 

Серпень 2007 р. 
В місті проживає 17 тис. осіб з 
психічними розладами.  
Послуг денного перебування 
бракує. 
Денний стаціонар приймає  
30 клієнтів в день, умов для 
розширення об'єму послуг  
немає 

 
Сформовано штат –  
12 спеціалістів 
 
 Заключні договори з  
4 фахівцями для надання 
послуг у денному 
стаціонарі на 
волонтерських засадах 

Створено центр 
денного 
перебування, 
створено умови 
для реабілітації  
Очікується 100 
відвідувань в день 

Запобігання 
інституалізації, 
підтримка сімей, що 
здійснюють догляд  

70 № 1-46-00-017 – 
„Створення денного 
центру реабілітації та 
ресоціалізації для осіб 
з наслідками важких 
психічних розладів”, 
м. Львів  

749, 2 
 

Особи з 
психічними 
розладами, які 
страждають 
від наслідків 
побічних 
ефектів 
тривалого 
лікування 
нейролепти- 
ками 

Серпень 2007 р. 
На обліку 6 тис. осіб з  
психічними розладами, які 
страждають від наслідків 
побічних ефектів тривалого 
лікування нейролептиками  
  
Послуг з підтримки фізичного 
стану  немає 
 

Створено центр фізичної 
реабілітації, для 
гідротерапії  
 
Навчено 20 осіб персоналу:  
лікарі, середній та 
молодший персонал, 
психотерапевти, психологи, 
реабілітологи 
 

Очікується 50 
відвідувань в день 

Запобігання 
інституалізації, 
підтримка сімей, що 
здійснюють догляд 

71 № 1-46-00-018  
Запровадження 
інноваційної моделі 
освітніх та 
реабілітаційних 
послуг у громаді 
Сихівського району 
 м. Львова 
„Освіта доступна для 
всіх” 

699,8 Діти-інваліди 
з фізичними та 
інтелектуальн
ими  
порушеннями 
 

Квітень 2007 р. 
 
У місті Львові на обліку близько 
200 дітей з важкими 
інтелектуальними  та фізичними 
порушеннями.  
В установах дошкільної 
підготовки відсутні умови для 
пересування без перешкод  та 
перебування дітей з даної 
категорії. 
Високий ризик потрапляння дітей 

Створено умови для 
пересування без перешкод  
та перебування дітей з 
важкими порушеннями:  
влаштовано кухню, 
встановлено пандус на 
другий поверх. 
  
Прийнято в програму 
підготовки  до школи  
75 дітей з інвалідністю 
 

75 дітей з 
важкими  
порушеннями 
готується до 
навчання в 
загальноосвітній 
школі 
 
Прийнято на 
роботу  
30 фахівців 
 

Інтеграція дітей з 
важкими порушення 
у суспільство 
 
Запобігання 
інституалізації 
 
Покращення якості 
життя сімей, що 
виховують дітей з 
важкими 
порушеннями 



з важкими інтелектуальними та 
фізичними порушеннями в 
інтернатні установи 
 
 
 
       

Впроваджено інноваційну 
модель   абілітаційного 
навчання (набуття   
соціальних навичок) 
 
Поєднання  навчальних та 
соціальних програмам. 
   
Працює школа батьків      

Розроблено 
проект стандартів, 
технології та 
методики для 
надання послуг 
дітям із важкими 
формами   
порушень 
    

 
Підвищення 
конкурентоздат- 
ності людей з 
інвалідністю на 
ринку праці 

72 № 1-46-00-019 – 
„Центр обліку та 
нічного перебування 
бездомних громадян”, 
м. Львів 

638, 8 
 

Дорослі 
бездомні і 
безпритуль 
ні (особи від 
18 років), 
місцем 
знаходження 
яких є 
територія 
 м. Львова 

Серпень 2007 р. 
 
В місті немає притулку для 
бездомних 

Створено притулок для 
бездомних людей на 30 
місць 
 
Відкрито відділ обліку 
бездомних громадян 
 
Навчено 11 осіб персоналу 
 

Очікується 
надання послуг 
нічлігу 20-30 
клієнтам на день 
 
На облік прийнято 
20 клієнтів, 
почалась робота з 
відновлення 
документів 
 
Встановлено 
зв’язки з центром 
ресоціалізації 

Реінттеграція 
бездомних грамадян 
у суспільство   
 

73 № 1-46-00-020 
Центр ресоціалізації 
бездомних, 
м. Львів 
 

399,7 Дорослі 
бездомні   
 

Лютий  2007 р. 
Бездомним  дорослим спільнотою 
взаємодопомоги „Оселя” 
надаються консультативні  
послуги, допомога у 
працевлаштуванні. 
Притулок надається  
10-12 клієнтам  
  Не достатньо розвинута 
матеріальна база та бракує знань 
персоналу  для впровадження 
програми  
ресоціалізації     

Створено центр  
ресоціалізації бездомних 
на 20 місць. 
  Створено умови для 
групової  роботи. 
 
Працюють групи 
взаємопідтримки, групи  
анонімних алкоголіків 
 
Навчено 10 осіб персоналу 
та волонтерів  
  

Сформовано база 
клієнтів на  
120  осіб   
 
 Впроваджено 
індивідуальні 
плани роботи з 
клієнтами 
 
Налагоджено 
співпрацю з  
державними та 
недержавними  

Реінттеграція 
бездомних грамадян 
у суспільство   
 
 
  
 



установами  
 
Працює соціальне 
підприємство з 
ремонту та 
вироблення 
меблів. 

74 № 1-46-00-021 
 Програма „Кухня на 
колесах”, 
м. Львів 

399,7 Одинокі, 
малозабезпече
ні люди 
похилого віку 
та особи з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
 

Лютий 2007 р. 
У м. Львові послуг постачання 
гарячої їжі додому  потребує  
близько  100 одиноких, 
малозабезпеченіих осіб похилого 
віку та осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, 
послуги отримують 15. 
Гарячого харчування потребує  
близько 250 малозабезпечених   
 

Закуплено автомобіль, 
 обладнаний для 
перевезення гарячого 
харчування.  
 
 Навчено 4 соціальних 
працівника  та 
10 волонтерів 
  

Послуги 
надаються  
 35 клієнтам 
вдома. 
Відкрито два 
пункти гарячого 
харчування,  
гарячі обіди 
надаються  
100 
малозабезпеченим 
Активізовано 
пошук додаткових 
коштів для 
організації обідів 

Підвищення якості 
життя самотніх 
малозабезпечених 
громадян 
 
Запобігання 
інституалізації 

75 № 1-46-00-022  
Навчально-
реабілітаційний центр 
для дітей з важкими 
порушеннями 
фізичного та 
розумового розвитку, 
м. Львів  

149,9 Діти віком від 
8 до 18 років з 
ДЦП та 
іншими 
руховими 
порушення 
ми 

Травень 2007 р. 
У місті Львові на обліку близько 
200 дітей з важкими руховими  
порушеннями.  
Існує один навчально 
реабілітаційний центр в 
Синівському районі міста. 
 
У Шевченківському районі  
м. Львова  центру реабілітації не 
існує. 
 
Потреби в реабілітаційних 
послугах за місцем проживання  

Створено центр у 
Шевченківському районі 
міста.  
 
Формується база клієнтів 
 
Впроваджено програму 
„Родина для родини” групи 
взаємопідтримки для 
батьків.  
Залучено в програму 
реабілітації 20  дітей,  
6 дітей  отримують 
реабілітаційні послуги в 

20 дітей з  
ураженнями 
опорно-рухового 
апарату  
відвідують 
загальноосвітні 
школи.  
 
Постійно 
надаються 
послуги денного 
перебування  
6-8 дітям   
 

Запобігання 
інституалізації  
 
Інтеграція дітей з 
інвалідністю у 
суспільство 



не задовольняються.   умовах денного 
перебування. 
Навчено 10 осіб персоналу 

Батьків  залучено 
до планування та 
впровадження  
індивідуальних 
програм розвитку. 
 
Додатково 
залучено 200 тис. 
грн. 

76 № 1-46-00-023 
Інформаційно-
консультативний 
центр,  
м. Львів 

425,7 Громадяни, 
які внаслідок 
економічних 
та соціальних 
проблем 
опинились у 
складних 
життєвих 
ситуаціях 
 

Серпень 2007 р. 
У м. Львові відсутня єдина база 
клієнтів, що потребують 
соціальних послуг. 
 
У м. Львові    не налагоджено 
відомча співпраця та обмін 
інформацією між установами, що 
надають соціальні послуги. 
 
Громада потребує активізації для 
вирішення  власних проблем та 
пошуку ресурсів. 

Створено центр з надання 
інформаційної, 
консультативної 
(психологічної, юридичної 
та соціальної) допомоги 
мешканцям  за принципом 
„єдиного вікна” 
 
Створено базу даних понад 
15 тисяч клієнтів; 
зареєстровано понад 2 тис. 
громадських організацій – 
партнерів, з них надають 
послуги 156.  
 
Працює 8 штатних 
працівників та  
15 волонтерів. 

Створено єдину 
базу клієнтів та 
надавачів 
соціальних 
послуг. 
 
Полегшено доступ 
до послуг  за 
принципом 
„єдиного вікна”; 
 
Налагоджено 
співпрацю зі ЗМІ   
 

Підвищення 
доступу вразливих 
груп населення до 
соціальних послуг  
 
Активізація 
громади, щодо 
вирішення  власних 
проблем та пошуку 
ресурсів 

77 № 1-46-00-028 
Створення 
соціального центру 
для людей похилого 
віку, 
м. Львів 

304,8 Малозабезпе- 
чені люди 
похилого віку   
 

Лютий 2007 р. 
 
Держані установи для людей 
похилого віку не задовольняють 
потреби малозабезпечених 
громадян у матеріальній 
допомозі,        побутових 
послугах та спілкуванні. 
   

Створено соціальний центр 
для людей похилого віку 
  
Створено базу клієнтів  
200 осіб 
  
Навчено 10 працівників та 
волонтерів  
 

Щоденно 
послугами центру 
користується 
близько  
25 клієнтів. 
 
Працює пральня, 
благодійна кухня, 
надається 

Покращення якості 
життя 
малозабезпечених 
громадян похилого 
віку 



Працюють 3 штатних 
працівники та біля  
10 волонтерів  
 

благодійна 
допомога у 
виглядів 
продуктів 
харчування,   
засобів гігієни,  
одягу.   
Надаються 
послуги денного 
перебування, 
консультування та 
психоемоційної 
підтримки.  

78 № 1-46-00-029 
Освітньо-
інформаційний центр 
по роботі з дітьми, 
схильними до 
правопорушень та їх 
батьками,  
м. Львів 

549,6 Діти 
шкільного 
віку та сімї, 
які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
мешканці  
м. Львова 

Серпень 2007 р. 
 
Приміщення не було 
пристосоване для надання послуг 
дітям. 
 
Послуги надавалися стихійно. 

Створено умови для роботи 
дитячих гуртків. 
 
Навчено персонал 5 осіб + 
додатково 15 від 
організацій-партнерів. 
 
Налагоджено співпрацю з 
 2 організаціями міста, що 
надають послуги дітям. 
 
Покращено 
співробітництво з 
місцевими органами влади. 
 
Залучено волонтерів. 

Працює 5 гуртків 
 
Планується 
розширити 
кількість гуртків 
 
 
Заплановано 
проведення 
спільних з іншими 
організаціями 
акцій з 
патріотичного 
виховання – 
прослуховування 
лекцій, перегляд 
українських 
кінофільмів 

Створення системи 
комплексної 
допомоги та 
підтримки дітей, що 
перебувають в 
складних життєвих 
обставинах 
 
Превенція 
девіантної 
поведінки дітей, які 
знаходяться в 
складних життєвих 
обставинах 
 
Покращення 
загального 
освітнього та 
культурного рівня 
підростаючого 
покоління 



79 № 1-46-00-030 
Запровадження 
програми нормалізації 
життя мешканців 
психоневрологічного 
інтернату  
с. Якторів 
Золочівського району 
Львівської області 

496,0 Особи різного 
віку з 
особливими 
потребами, 
включаючи 
шизофренію 
та інші 
психічні 
порушення 

Травень 2007 р. 
 
Приміщення не було 
пристосоване для якісного 
надання послуг людям з 
психоневрологічними 
захворюваннями 
 

Відремонтовано 
приміщення для надання 
послуг. 
Закуплено обладнання. 
Навчено 28 фахівців. 
Штат – 36 працівників. 

Обслуговується  
113 клієнтів. 
Надано 
консультаційні 
послуги 24 сім’ям. 
Заплановано 
ввести у штат 
психолога. 

Покращення 
взаємостосунків у 
родинах, де є  
людина з 
психоневрологічним 
захворюванням 

80 № 1-46-00-033  
Покращення 
соціальних послуг для 
людей похилого віку 
та інвалідів, що 
надаються 
Мостиським  
районним 
територіальним 
центром,  
м. Мостиськ, 
Львівська область 
 

156,9 Одинокі люди 
похилого віку, 
інваліди зі 
зниженою 
активністю, 
що 
потребують 
догляду  та 
реабілітацій-
них послуг 

Серпень 2007 р. 
Послугами територіального 
центру Мостиського району 
Львівської області користуються   
1600 осіб похилого віку, 
440 інвалідів, зокрема на візках – 
30 осіб. 
На території району   
110 населених пунктів, послуги 
надаються у 56 селах. Клієнтам 
на візках послуги 
територіального центру не 
доступні у зв’язку з відсутністю 
спеціалізованого транспорту.     

Навчено 60  працівників 
територіального центру 
 
Закуплено автомобіль з 
підйомником  

Послугами 
перевезення 
спеціалізованим 
транспортом  
користуються 
щоденно 14 осіб 
  
Особи з 
обмеженими  
можливостями 
отримали доступ 
до реабілітаційних 
послуг та ін. 
послуг в 
районному центрі 
 

Підвищення якості 
життя людей з 
обмеженими  
можливостями, які 
мешкають в 
сільської місцевості 
 
Запобігання 
інституалізації 

 
 
 


