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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ

Анна Моргун

Заступниця голови правління
ГО «Центр Поділля Соціум»

ВСТУПНЕ СЛОВО
Методичний матеріал, яким Ви тримаєте, носить назву «Новий
статус – нові можливості».
Саме така назва у проекта, що підтримано Представництвом
німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних
університетів» (DVV International) в Україні.
Мета проекту - залучення людей поважного віку до активної
участі в житті суспільства та ініціювання корисних змін, шляхом
консолідації зусиль громадських організацій та територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Громадські організації, які надають навчальні послуги
людям поважного віку та територіальні центри соціального
обслуговування з 6 міст України (Вінниці, Дніпра, Луцька, Одеси,
Харкова, Чернігова,) об’єднали свої зусилля у питанні популяризації
ідей волонтерства.
Ми переконані у тому, що люди поважного віку - це скарб нації.
Вони мають безцінний життєвий досвід, мудрість, виваженість, і ці
чесноти повинні служити громаді.
Волонтерська діяльність в Україні, хоча і не стала ще масовою,
проте вже є такою, що дозволяє говорити про неї, як про суспільне
явище та як про важливу складову діяльності як громадських
організацій, так і державних структур соціального захисту.
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Сучасна ситуація в Україні характеризується соціальнопсихологічною, економічною нестабільністю, зниженням рівня
життя більшості населення, зростанням злочинності і насильством.
Незаперечним є той факт, що потреби населення у соціальній
допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому
є необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи
з різними верствами населення добровільних помічників –
волонтерів.
Волонтер – це людина, яка добровільно не переслідуючи
корисних цілей, займається діяльністю на користь суспільства, не
отримуючи за це грошової винагороди.
Про волонтерів говорять, що “волонтер – це стан душі” і що
“волонтери – це такі ж люди, як інші, але трохи краще”.
У сучасній Україні волонтерство набуває масового поширення.
Символ волонтерів України – жовтий колір вбрання – означає
тепло сонця, самовідданість і послідовність у бажанні зробити
навколишній світ кращим.
Волонтери – першопрохідці, які вказують шлях до просування.
Для того, щоб бути волонтером треба мати такі людські якості,
як любов до людей, доброта, милосердя, розуміння проблем іншої
людини, співчуття, терпіння та порядність.
Саме таки риси притаманні волонтерам з числа людей
поважного віку, що допомогають у нашій громадській організації
«Центр Поділля-Соціум».
А коли ми говорим їм слова вдячності, то вони відповідають
про те, що ми для них більше потрібні ніж вони нам.
Мабуть, то є правда, адже в волонтерські діяльності та служинні
іншим, людина поважного віку відчуває себе потрібною, розширює
коло спілкування і не залишається самотньою. «Ми багаті тільки
тим – що віддаємо іншим» - переконані наші волонтери.
Сьогодні є чисельні приклади співвпраці громадських
організацій та територіальних центрів соціального обслуговування
населення в питання надання освітніх послуг людям поважного
віку.
Одним з важливих чинників залучення людей поважного віку та
пенсіонерів до активної діяльності на користь громаді є створення
волонтаріатів, волонтерського руху в цілому.
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В Україні зароджується демократичне суспільство, яке
має базуватися на принципах свободи, творчості та гуманізму.
Формальні державні структури не в змозі реагувати на всі запити
суспільства, тому особливої ваги набуває громадський рух. І
надзвичайно важливим є тісна взаємодія з державними установами
та організаціями, адже ми робимо одну справу.
Сьогодні лише незначна частина як громадських організацій
так і державних структур працює з волонтерами.
Між тим, для розвитку волонтерської діяльності серед людей
поважного віку є як мінімум кілька факторів, середь яких:
а) наявність користувачів соціальних послуг та поля для
волонтерської діяльності які можуть запропонувати недержавні
громадські організації;
б) наявність потенційних волонтерів, яких можна залучати,
організовувати, навчати;
в) існування світових моделей волонтерства та методичних
рекомендацій щодо роботи волонтерського сектора;
с) досвід співпраці між громадськими організаціями та
державними установами в питаннях надання соціальних посліг.
Ми переконані, що формування великого руху волонтерів – є
одним з важливих чинників до продуктивної соціальної роботи в
будь-якій державі.
З радісттю констатуємо той факт, що на адресу нашої
громадської організації були надіслани матеріали про навчання
людей поважного віку не тільки від учасників проекту, а й від інших
організацій та установ з різних регіонів України.
Щира вдячність усім, хто виявляє активність та ділиться
власним досвідом у роботі з людьми поважного віку.
Сподіваємось на те, що інформаційний матеріал принесе
користь.
Анна Моргун,
заступниця Голови правління
ГО «Центр Поділля-Соціум»

Наші контакти:
097-683-34-06
e-mail: prozenkvin@ukr.net, або ann-morgun@ukr.net
facebook.com/CentrPodillaSocium www.pscenter.org.ua
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ПОНЯТТЯ ВОЛОНТЕР,
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Волонтерська діяльність –
індивідуальна чи колективна –
це спосіб підтримки, піклування,
надання
допомоги
членам
громади; взаємодії між людьми
для спільного вироблення нових
шляхів вирішення проблем, які
виникають.
Загальна Декларація волонтерів прийнята на ХІ Конгресі
Міжнародної Асоціації волонтерів (Париж, 1990 р.) визначає зміст
та мету волонтерського руху наступним чином:
• це добровільний вибір, що виявляє особисті погляди і позиції;
• це активна участь громадянина у житті людських спільнот;
• сприяє покращанню якості життя, особистому зростанню та
поглиблює відчуття солідарності;
• проявляється, як правило, в спільній діяльності у різного
роду асоціацій;
• сприяє реалізації основних людських потреб заради
справедливості та миру у суспільстві;
• сприяє більш збалансованому економічному та
соціальному розвитку;
• сприяє створенню нових робочих місць та професій.
Волонтер (від лат. „voluntarius”
– воля, бажання, від англ.
„voluntary” – добровільний,
доброволець, йти добровільно)
– це особа, яка за власним
бажанням допомагає іншим.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВОЛОНТЕРСТВА
Слово волонтер походить від французького volontaire, яке в
свою чергу походить від латинського voluntarius, і в дослівному
перекладі означає доброволець, бажаючий.
У XVii-XIX століттях волонтерами називалися люди, які
добровільно йшли на військову службу.
Прийнято вважати, що батьківщина волонтерського руху - це
Англія, де в 1844 році виникла «Християнська асоціація молодих
людей» (YMCA).
Ця
всесвітньо
відома
волонтерська
організація
ставила собі за мету розвиток
здорових «тіла, розуму і душі»,
затверджених на християнській
вірі.
Офіційно
зародження
волонтерського руху приписують
1859 році. Саме в цьому році Жан
Анрі Дюнан запропонував створити
Червоний Хрест - організацію для
допомоги пораненим і полоненим
на добровільних засадах.
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ПРИНЦИПИ ВОЛОНТЕРСТВА
ДОБРОВІЛЬНІСТЬ:
Ми працюємо цілодобово, але ніколи не беремо грошей;
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ:
Нами керують потреби, а не королі;
ЄДНІСТЬ:
У нас багато ідей, але один ідеал;
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ:
Ми поважаємо нації, але перетинаємо кордону,
щоб надати допомогу;
ГУМАННІСТЬ:
Ми служимо людям, а не системам;
НЕУПЕРЕДЖЕННІСТЬ:
Ми піклуємося про жертвах- винних і невинних;
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ:
Ми беремо ініціативи, але ніколи не беремо боку
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ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ
Сьогодні волонтерські організації існують у 80 країнах світу.
Волонтерська діяльність з давніх-давен була притаманна
українському народу. Адже у словнику української мови поданий
ряд слів-синонімів (доброчинність, доброчинство, добродійство,
добродіяння, благодіяння...), які мають однакове тлумачення:
„надавати допомогу, сприяти кому-небудь у чомусь”.
Історія доброчинства в Україні та Росії, налічує більше ніж 100
років. На Русі завжди були люди, які безкоштовно давали допомогу
хворим та нужденним.
В Україні поняття „волонтер” до 90-х XX не існувало. Людей, що
займалися суспільно-корисною справою називали доброчинцями,
благодійниками, альтруїстами, громадськими діячами, меценатами
(Князь Володимир, Ярослав Мудрий, Гетьман Петро Сагайдачний,
Мазепа), приватні благодійники Терещенки, Семеренти, Броцькі.
Законодавство, що регулює волонтерску діяльність вУкраїні
Відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”,
прийнятого Верховною Радою 19 квітня 2011 року:
…. “волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива,
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється
волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання
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волонтерської допомоги. Волонтерська допомога – роботи та
послуги, що безоплатно виконуються та надаються волонтерами
та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є
формою благодійництва”.
Таким чином, волонтерство — це благодійна діяльність
приватної особи, яка не вимагає фінансових пожертвувань від
особи, а базується переважно на використанні часу та навичок цієї
особи, які надаються особою на безоплатній основі.
Особливості функціонування волонтерської діяльності в Україні

ХТО МАЄ ПРАВО БУТИ ВОЛОНТЕРОМ
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства:
• які перебувають в Україні на законних підставах;
• які є дієздатними.
Обмеження в здійсненні волонтерської діяльності:
• Підлітки віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську
діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних
батьків, батьків-вихователів або піклувальника.
•
Іноземці та особи без громадянства здійснюють
волонтерську діяльність через організації та установи,
інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері волонтерської діяльності.
З матеріалів дослідження про волонтерство в Українї
Відповідно до проведенного дослідження (у грудні 2014
року на замовлення ООН, компанія «GfK Ukraine» провела
загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. )
Згідно висновків дослідження, українці визнають велику роль
волонтерського руху в суспільних процесах: 62% визнають роль
волонтерів у політичних змінах останнього року, 85% вважають,
що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81% схильні
вважати волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського суспільства.
Майже чверть українців (23%) мали досвід волонтерства, із
них 9% українців почали займатись волонтерством протягом
останнього року.
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Основним напрямом діяльності волонтерів на сьогодні стала
допомога українській армії та пораненим - цим займались 70%
волонтерів.
До подій Майдана найбільш актуальними напрямами діяльності
були допомога соціально незахищеним групам населення та
благоустрій громадського простору.
Найбільша група волонтерів – ті, які займаються волонтерством
1-2 рази на місяць. Більшість волонтерів вказали, що займаються
волонтерством самостійно, та не зазначили участь у конкретних
волонтерських проектах. 43% волонтерів належать до середнього
класу, серед всієї вибірки таких 35%.
Під час дослідження учасники відповіли на запитання стосовно
благодійності. 74% українців жертвували кошти на різні цілі колинебудь у житті, з яких 25% почали жертвувати тільки протягом
останніх 12 місяців. Суми пожертв українців різняться та складають
від кількох гривень до 283 000 гривень на рік.
Найбільш охоче українці жертвували на допомогу українській
армії, пораненим та хворим дітям.
Дослідження свідчать, що люди, які займаються волонтерством,
є більш щасливими і довше живуть. Чому це так? Волонтерство
дозволяє висловити співчуття та поглиблює почуття єднання з
іншими людьми.
Волонтерство також сприяє зміцненню миру і толерантності.
80% опитаних в Україні відчувають це.
Заохочення миру і толерантності є найважливішими
завданнями, які стоять зараз перед усіма українцями. Тож визнаймо:
волонтерство – це потужний механізм, який може ефективно
сприяти особистому благополуччю та досягненню національних
цілей єдності, миру і терпимості.
23% українців коли-небудь у житті займались волонтерством,
серед яких 9% почали займатись волонтерством протягом
останнього року
•
Третина
волонтерів
займається
волонтерством
1-2 рази на місяць. Більшість
волонтерів
займається
волонтерством самостійно.
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62%
62 % українців визнають роль волонтерів у політичних змінах,
найменше таких на Сході (41%)

87%
Більшість українців вважає, що волонтерський рух допомагає
зміцненню миру, найбільше таких серед жителів
західного регіону (87%)

81%
81 % українців вважають волонтерський рух обов’язковою
складовою громадянського суспільства
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СРІБНЕ ВОЛОНТЕРСТВО В
КРАЇНАХ СВІТУ
В США, наприклад, сьогодні у волонтерській діяльності бере
участь понад чверть пенсіонерів. В цілому вони витрачають на
безоплатну допомогу в локальних або загальнонаціональних
проектах близько 3 млрд годин на рік. Загальна вартість їх послуг
оцінюється в 75 млрд доларів.
За опитуваннями, проведеними в Великобританії, кожен п’ятий
пенсіонер залучений як мінімум в два волонтерських проекти. Це
означає, що число добровольців старшого віку складає не менше
2, 2 млн чоловік.
У Німеччині волонтерською роботою займається кожен третій
чоловік між 55 і 64 роками і кожен п’ятий - у віці від 65 і 74 роками.
За прогнозами фахівців, ця цифра з кожним роком буде зростати адже тривалість життя поступово збільшується, а наш світ повільно
старіє.
Наведені цифри свідчать про те, що участь у волонтерській
роботі стало свого роду хорошим тоном. Незважаючи на вік,
нездужання і особисті труднощі, сучасний пенсіонер відчуває
персональну відповідальність за те, що відбувається навколо
нього і прагне зробити світ трохи краще.
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РОБОТА З ВОЛОНТАРІАТОМ ТА
ВОЛОНТЕРАМИ
10 ЗАПОВІДЕЙ РОБОТИ З ВОЛОНТЕРОМ

Існує 10 заповідей роботи з волонтером, давно відкритих
людьми, які в різний час з успіхом створювали добровільні
організації. Ці заповіді “працюють” і в Америці, і в Англії, і в Україні.
Якщо їх дотримуватися, є надія, що не загубиться унікальний
людських потенціал доброчинної організації і навпаки з’явиться
багато нових друзів.
1. плануючи реалізацію проектів, передусім доцільно
визначити, де можуть бути корисними волонтери, а потім добирати
відповідних людей;
2. залучаючи до роботи волонтера, необхідно врахувати
його інтереси, бажання, можливості, в тому числі можливості
тимчасового навантаження, місце проживання, фізичні можливості,
освіта;
3. не слід вважати, що волонтери мають виконувати
тільки “чорну” роботу, а всю кваліфіковану мають здійснювати
оплачувані фахівці, як здебільшого буває в організаціях, створених
професіоналами в окремих галузях. По-перше, можна знайти
волонтерів-професіоналів у різних сферах; по-друге, слід пам’ятати,
що волонтерів можна і потрібно навчати з метою підвищення їх
загального і професійного рівня;
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4. не слід набирати волонтерів заради волонтерів, а тільки
керуватися потребою. Але коли людина сама приходить до вас, без
вашого запрошення поставтесь до неї, так щоб не відштовхнути,
навіть якщо на даному етапі в ній немає потреби. Волонтер тим
часом може підготуватися до роботи, або виконувати окремі
доручення. Крім того, завжди знайдеться варіант, за яким навіть
відмовившись від його послуг ви збережете його на майбутнє;
5. пояснити новій людині, за яким принципом працює лана
організація, чого ви прагнете, хто за що відповідає;
6. чітко формулювати обов’язки і відповідальність самого
волонтера, вимоги до нього. Причому, слід роз’яснити не лише
характер роботи, але й те, які функції потрібно буде виконувати,
якщо людина до цього не займалася такою справою;
7. варто ставитися до волонтера, як до колеги;
8. потрібно дякувати, закохувати до успіхів;
9. забезпечити волонтеру можливість росту в організації,
набуття досвіду різного характеру;
10. враховувати думку волонтера при вирішені різних питань
або проблем в організації.
КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ УСПІШНОЇ РОБОТИ З ВОЛОНТЕРАМИ
Найбільш важливі задачі:
• Визначення значення самого слова «волонтер»;
• Визначення кола діяльності волонтера;
• Опис характеристик людини й умінь, очікуваних
організацією від волонтера;
• Розуміння потреб як волонтера, так і організації;
• Розробка процесу прийому волонтерів;
• Проведення загальних інформаційних зборів і
первинних співбесід;
• Опис конкретних посадових обов’язків;
• Координоване навчання і розвиток волонтерів;
• Розуміння місії організації;
• Підтримка і контроль волонтерів;
• Роз’яснення взаємин між волонтерами і персоналом;
• Створення системи заохочення волонтерів;
• Вироблення гідного процесу відсторонення волонтерів.
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ПЕРШИЙ КРОК У РОБОТІ З ВОЛОНТЕРОМ
Першим кроком у роботі з волонтером – співбесіда,
під час якої з’ясовується:
1.	 як людина знайшла організацію;
2.	 чому її зацікавила дана робота;
3.	 де вона зараз працює і де працювала раніше;
4.	 яка в неї освіта і досвід – це допоможе підібрати відповідну
роботу для неї;
5.	 необхідно дізнатися, чим би людина хотіла займатися,
скільки часу майбутній волонтер може витрачати на роботу
в організації;
6.	 чи немає обмежень зі здоров’ям;
7.	 важливо зрозуміти збирається людина весь час працювати
волонтером чи прийшла з метою отримати оплачувану
посаду. В останньому випадку краще чесно розповісти про
перспективи;
8.	 чи є наявний досвід роботи волонтером, де;
9.	 а також треба дізнатися у майбутнього волонтера чому він
пішов із попередньої організації.
ПОСТІЙНО ПАМ’ЯТАЙТЕ ЗАСАДИ
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних
засадах:
• добровільність та доброчинність;
• законність;
• гуманність та гідність;
• спільність інтересів і рівність прав її учасників;
• гласність;
• відповідальність;
• конфіденційність.
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Джон Мейстер Реймонд,
волонтер Корпусу Миру

Я маю честь бути в Україні як волонтер Корпусу Миру за
програмою розвитку громад.
За свою 38-річну кар’єру в соціальній роботі та наставництві, я
працював, щоб привносити зміни у життя молоді, людей поважного
віку, людей з фізичними вадами, в’язнів та тих, хто залежний від
алкоголю та наркотиків.
Як волонтер Корпусу Миру, я прийняв офіційну присягу сприяти
миру та дружби у світі, перш за все, допомагаючи українцям
задовольнити їх потребу в освідчених чоловіках і жінках.
По-друге, сприяти кращому розумінню американців з боку
українців, з якими я безпосередньо спілкуюсь.
По-третє, сприяти кращому розумінню українців з боку
американців, з якими я зустрінуся.
Я радий, що призначений працювати в Україні. Я відданий іідеї
слідувати меті та місіії громадської організації «Центр ПоділляСоціум» (м. Вінниця).
Співпрацюючи з ними та їхніми партнерськими організаціями,
органами влади, я щиро вірю, що ми зможемо захищати, досягати і
розвивати майбутнє, на яке сподіваються в Україні. Ця робота буде
відчуватися як молоддю, так і людьми поважного віку.
Джон Мейстер Реймонд, волонтер Корпусу Миру
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ДІЛИМОСЬ
ВЛАСНИМ ДОСВІДОМ
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР ПОДІЛЛЯ СОЦІУМ»

ВІНННИЦЯ

Дата заснування: 2010 рік
Місто: Вінниця, Україна
Основні напрямки роботи:
- «Основи роботи на комп’ютері», «Медійна грамотність
для людей поважного віку», «Основи правових знань», «Успішне
спілкування», «Рукотворчисть», «Зміцнення пам’юті», «Фінансова
грамотність»; ...

КОНТАКТИ:

Заст. голови правління організації - Моргун Анна Сергіївна
ann-morgun@ukr.net
podillya.socium@gmail.com
+38 067 683 34 06
www.pscenter.org.ua
facebook.com/CentrPodillaSocium
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ВІННИЦЯ

... - Організація має досвід реалізації соціальних проектів за
підтримки міжнародних донорів, органів місцевого самоврядування
та залучення власних ресурсів;
- В 2016 році Організація успішно пройшла аудиторську
перевірку незадежної аудиторської кампанії.
Місія Організації: Формування суспільства, яке навчається
впродовж всього життя.
• Ми створюємо комунікативні та навчальні майданчики для
консолідації та розвитку різновікових поколінь.
• Ми прагнемо до становлення і розвитку системи навчання
дорослих в Україні та формування суспільства, що
навчається впродовж всього життя.
•
Маємо практичний досвід надання консультаційних та
тренінгових послуг для внов створених громадських
організацій з питань організаційного розвитку.
•
За ініцціативи Організації створено мережу громадських
організацій «За освіту для людей поважного віку в Україні»,
яка об’єднує 17 громадських організацій з усіх регіонів
України.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯСОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

ВІНННИЦЯ

Дата заснування: 2012 рік
Місто: Вінниця, Україна
Основні напрямки роботи:
Територіальний центр, як представник європейського
міста та носій гуманістичних цінностей, втілює в життя чи не
найвідповідальнішу місію людини - турботу про старше покоління.
Працівники територіального центру надають таку необхідну
літнім людям підтримку, активно реалізовують концепцію
безперервної освіти, що допомагає відкривати нові горизонти і в
похилому віці...

КОНТАКТИ:

Директор - Бачинська Галина Сергіївна
tercentr@vmr.gov.ua
+38 0432 671799
м. Вінниця, вул. Соборна 50
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ВІННИЦЯ

... Територіальний центр - місце де Вас з радістю зустрінуть,
поставляться з розумінням і, докладаючи максимум зусиль
допоможуть.
ФАКУЛЬТЕТИ ТА ГУРТКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комп’ютерної грамотності
Іноземної мови
Правової грамотності
Духовного розвитку
Психології
Здорового способу життя
Рукоділля
Української мови
Краєзнавчий
Покер
Фотогурток
Шаши та шашки
Кіногурток
Музично-фолькльорний

www.pscenter.org.ua

ДНІПРОВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО
НІМЦІВ «ВІДЕРГЕБУРТ»
ДНІПРО
Дата заснування: 1989 рік
Місто: Дніпро, Україна
Основні напрямки роботи:
- Культура, неформальна освіта та навчання.
- Благодійність, зокрема, турбота про літніх людей...

КОНТАКТИ:
Голова організації - Едуард Ключко
edkliuchko@gmail.com
+38 097 146 68 35
http://wiedergeburt.jimdo.com
http://wiedergeburt.pp.ua/index/0-2
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ДНІПРО

... - Права людини, гендерна рівність та недискримінація.
- Навколишнє природне середовище, клімат енергозбереження.
- Запобігання корупції.
- Міграційна політика (включно з політикою притулку),
трудова міграція, візова політика.
- Міжнародне та міжрегіональне співробітництво.
Величезна увага в ДООН «Відергебурт» приділяється вивченню
культурних традицій Німеччини, з цією метою в Суспільстві
функціонують різноманітні клуби за інтересами, які об’єднують
людей навколо спільних цінностей і, крім спільної роботи,
створюють в організації приємну атмосферу. Так, наприклад, на
заняттях у «Творчій майстерні», будь-хто може вивчити народне
прикладне німецьке мистецтво;
На засіданнях «Клубу вивчення історії Німеччини», літні люди
і молодь, вивчають німецьке озброєння епохи середньовіччя і
своїми силами виготовляє лицарські обладунки, а також беруть
участь у фестивалях історичної реконструкції.
У пісенному репертуарі ансамблю для літніх людей «Guten
Abend», є всіма улюблені народні німецькі та українські пісні.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ У МІСТІ ДНІПРІ

ДНІПРО

Місто: Дніпро, Україна
Основні напрямки роботи:
- формує ринок соціальних послуг на принципах адресності та
індивідуального підходу потребуючим громадянам

КОНТАКТИ:
Голова організації - Мешко Ольга Федорівна
Дніпро, вул. Путилівська, буд. 3
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ДНІПРО

Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) формує ринок соціальних послуг на принципах
адресності та індивідуального підходу потребуючим громадянам
похилого віку та інвалідам району, спрямовує свої зусилля на
якісне надання соціальних послуг на рівні, відповідному вимогам
сьогодення.
Сьогодні у територіальному центрі працюють чотири
структурних підрозділи, які обслуговують більше двох тисяч
громадян району, а саме:
- два відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги.
У територіальному центрі діє пункт прокату опорно-пересувних
пристроїв.
Милосердя, доброчинність, уміння зрозуміти, підтримати й
допомогти тим, хто не в змозі самотужки здолати власні проблеми
– головні пріоритети в щоденній роботі територіального центру.
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«У ЄДНАННІ СИЛА»

ДНІПРО

Дата заснування: 2015 рік
Місто: Дніпро і смт. Слобожанське Дніпровського р-н, Україна
Основні напрямки роботи:
- привернути увагу влади й громадськості до проблем громадян
передпенсійного й пенсійного віку, визначити шляхи їх вирішення,
активізувати спільні дії щодо забезпечення участі старшого
покоління в житті суспільства, підвищення якості життя,
зміцнення солідарності між поколіннями.

КОНТАКТИ:

Голова організації - Єрмак Людмила
ludmilayermak5@gmail.com
+38 095 869 77 73
www.facebook.com/Yednannia.Syla)
v-ednanni-sila.org.ua
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ДНІПРО

Курси з комп’ютерної грамотності «Користувач ПК». Наші
студенти- люди віком 45+
Заняття з правової грамотності завжди користуються попитом
серед людей поважного віку.
Школа медійної грамотності для людей 50+.
Метою проекту є передусім розвиток навичок критичного
мислення для усунення можливості маніпулювання людьми
поважного віку.
Успішно працює жіночий клуб «Ти не сама», який об’єднує
жінок віком 50+.
Цей проект нашої організації спрямований на допомогу не
тільки жінкам ВПО, але і
всім мешканкам Дніпра
та смт. Слобожанське
Дніпровського району
,
які
потребують
спілкування,
дружніх
взаємин, підтримки в
складних
ситуаціях,
цікавого дозвілля.

www.pscenter.org.ua

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР
«ПРОСТІР ІДЕЙ МАЙСТЕРНЯ»
(ГО «МОЯ ЄДИНА»
ГО «БАХМУТСЬКА ВІРА»)

БАХМУТ

Дата заснування: ГО «Моя Єдина» - 2015 рік;
			
ГО «Бахмутська Віра» - 2016 рік
Місто: Бахмут, Донецька обл.,Україна
Основні напрямки роботи:
- активізувати громаду міста та району, надати їм можливість
розвиватися, навчатися, буди активними громадянами.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Ніколаєнко Ольга
maysternya@meta.ua
+38 050 708 95 16
www.facebook.com/maysternyaProstir
https://xn--80aklkirfi4j.org/s-kompyuterom-na-vy
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БАХМУТ

«МайстернЯ» – це неформальний простір для саморозвитку, та
втілення своїх ідей.
Має на меті активізувати громаду міста та району, надати їм
можливість розвиватися, навчатися, буди активними громадянами,
допомагати реалізувати свої ідеї на практиці.
З 25 листопада 2016 року в «Простірі Ідей Майстерня» відкриті
двері курсів комп’ютерної грамотності для літніх людей.
Курси спрямовані на вирішення індивідуальних питань
користувачів, але при цьому
ми намагаємося давати
«курсантам»
додаткові
знання, наприклад, як
користуватися знімними
носіями,
як
провести
через інтернет оплату
комунальних послуг, як
отримати і відправити
електронну пошту та інші.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ОСІБ
СТАРШГО ВІКУ «ВІК ЩАСТЯ»

ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

Дата заснування: 2017 рік
Місто: Слов’янськ, Донецька обл., Україна
Основні напрямки роботи:
- задоволення та захист законних, соціальних, економічних,
творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, та інших
спільних інтересів; сприяння зростанню національної та культурної
свідомості осіб старшого віку, розвитку зв’язку між поколіннями.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Бондаренко Наталя
vik_schastya@ukr.net
+38 099 031 25 48
www.facebook.com/vikschastya
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СЛОВ’ЯНСЬК

Місія - розвиток у будь-якому віці!
Ініціативи:
«Школа компьютерної грамотності»
«Йога-бабушка»
«Клуб
скандинавської
ходьби»
«Подорожі Донеччиною»
«Люби та знай свій рідний
край» - екскурсії містом
Слов’янськ
Фотопроект «Краса у будь
якому віці»
Тренінг «Медіаграмотність
для осіб старшого віку»
Тренінг
«Секрети
Фейсбука» - для новачків
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БЛАГОДІЙНА ГРОМАДСЬКА
ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ
«НИТКА АРІАДНИ»
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
Дата заснування: 2001 рік
Місто: Хорошів, Хорошівський р-н, Житомирська обл., Україна
Основні напрямки роботи:
- навчання основам комп’ютерної грамотності, навичкам
користування банкоматами, терміналами, цифровими фотоапаратами, найбільш вживаною сучасною побутовою технікою і т. д.;
- літературно-поетична студія для поетів-аматорів;
- гурток художньої самодіяльності: спів, художнє читання.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Галина Мінялук
galinaminialuk@gmail.com
+38 097 251 46 87
www.facebook.com/ariadnavolvol/?fref=ts
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ХОРОШІВ

- гурток рукоділля (вишивка в різних техніках, бісероплетіння,
квілінг, аплікація з природних матеріалів, паперопластика, лялькамотанка, ікебана, створення штучних квітів у різних техніках і з
різних матеріалів, декупаж, в’язання та інше;
- група здоров’я (заняття фізкультурою з урахуванням
індивідуальних особливостей і стану здоров’я кожного, проведення
спортивних змагань, ігор, прогулянок, походів);
- співпраця з представниками молодого покоління – учнями
та студентами, проведення спільних заходів: презентації художніх
книг та поетичних збірок, виступи на різних заходах, майстеркласи з приготування традиційних страв поліської кухні, спільна
волонтерська робота й т. д;
- консультування людей літнього віку спеціалістами різних
галузей (на волонтерських засадах) - медпрацівників, юристів,
соціальних працівників, психологів та інших;
- співпраця з іншими громадськими організаціями, які
працюють з людьми поважного віку: клуб «Струни серця», ГО
«Територіальний жіночий центр», організація ветеранів, жіноча
рада, спортивний клуб «Спартак» та інші;
- проводяться тренінгові заняття з культури спілкування,
особистісного росту, згуртування колективу; лекції та практичні
заняття зі здорового способу життя, народної медицини, фітотерапії.
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»

КИЇВ

Дата заснування: 2014 рік
Місто: Київ, Україна
Основні напрямки роботи:
формування суспільства Вільних людей через сприяння
професійній та підприємницькій реалізації вразливих груп населення.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Сулич Оксана
oksanasulych@gmail.com
+38 095 671 85 08
www.facebook.com/czvl.staff
www.facebook.com/czvl.dyvovik
www.czvl.org.ua
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КИЇВ

Проект «ДивоВік» - допомагає у працевлаштуванні та соціальній
адаптації людям старше 40 років, які у зв’язку з військовим
конфліктом чи складною економічною ситуацією втратили роботу
та потребують допомоги.
Наші послуги:
•
•
•
•
•

Кар’єрне консультування (допомога в складанні резюме,
підготовка до співбесіди, орієнтація на ринку праці,
кар’єрний супровід)
Навчання та розвиток
Програма розвитку
підприємництва
Психологічна
допомога
Коучінг (ефективна методика, яка
допомагає зрозуміти
себе, і чого ви
хочете)
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ»

ЛУЦЬК

Дата заснування: 2016 рік
Місто: Луцьк і Волинська область, Україна
Основні напрямки роботи:
активізація здорового способу життя людей поважного віку,
на популяризації активного довголіття серед мешканців м. Луцька
і Волинської області.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Степанюк Оксана
stepanyuk.oksana@gmail.com
+38 050 678 06 90
Заступник Голови організації - Мельник Катерина
kateryna1959@ukr.net
+38 050 234 48 97
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ЛУЦЬК

Для підтримки людей поважного віку в бажанні вести здоровий
спосіб життя проводяться регулярні спортивні тренування,
внутрішні змагання, прогулянки, тематичні заходи і лекційні
заняття зі всіх складових активного довголіття (вікова психологія,
раціональне харчування, збереження здоров’я, позитивне
відношення до життя).
Особливістю напряму формування концепції активного
довголіття у діяльності ГО є те, що наші слухачі мають можливість
періодично зустрічатись і змагатись у спортивних досягненнях
і стані фізичного здоров’я зі своїми ровесниками, відвідуючи їх
на Сеньйоріадах і Спортивних олімпіадах у Республіці Польща і
Словацькій Республіці.
Основними видами спорту, які представляють слухачі ГО «Центр
освіти «Університет третього віку» на олімпіадах є: легка атлетика
(біг, кидання кулі, стрибки в довжину), плавання (класичним і
вільним стилем), стрільба з пістолету і гвинтівки, велопробіг і
плавання на байдарках, гра в шахи і спортивний бридж.
ГО «Центр освіти «Університет третього віку» є ініціатором
і організатором проведення Міжнародної літньої спортивної
сеньйоріади у Луцьку.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

ЛУЦЬК

Дата заснування: 1994 рік
Місто: Луцьк, Україна
Основні напрямки роботи:
Територіальний центр здійснює соціальне обслуговування та
надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги...

КОНТАКТИ:
Директор - Шатецька Галина Іванівна
+38 0332 72 23 88
Заступник директора - Колядко Лариса Вікторівна
+38 0332 72 32 85
tzszn_lutsk@meta.ua
м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18
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ЛУЦЬК

...Основним завданням територіального центру є вжиття
конкретних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної
захищеності самотніх людей похилого віку та осіб з особливими
потребами. Саме тому працівники терцентру не лише надають
соціальні послуги, але й займаються вивченням проблем та
потреб даної категорії громадян.
Крім відділень соціальної допомоги вдома працівники яких
надають послугу догляду вдома за місцем проживання підопічних,
в територіальному центрі функціонують відділення денного
перебування та відділення соціально-психологічних послуг.
Відділення денного перебування створює умови для активної
участі у суспільному житті літніх громадян, а також підвищення
інтеграції людей з інвалідністю.
Робота працівників відділення денного перебування
спрямована на надання соціальних послуг, які сприяють соціальнопобутовій та психологічній адаптації громадян похилого віку та
осіб з особливими потребами, спрямовані на усунення обмежень
життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих
захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності,
відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх
умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування,
поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів
і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку (екскурсії,
тематичні лекції, робота в гуртках, аромотерапія тощо).
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЗОЛОТІ РОКИ»
ЛЬВІВ
Дата заснування: 2014 рік
Місто: Львів, Україна
Основні напрямки роботи:
Розкриття і збереження життєвого потенціалу людей
поважного віку, сприяння забезпеченню їх самореалізації у
всіх сферах життя для задоволення їх особистих потреб та
зацікавлень у спосіб особистої участі в діяльності організації.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Людмила Гришко
zolotiroku@gmail.com
ludagryshko@gmail.com
+38 097 209 99 80
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ЛЬВІВ

Упродовж 2014-2017 років ГО «Золоті Роки» реалізувала
програму «Соціальний Простір» та «Старіти?! Нема Часу!». Це
програми, які працюють для львів’ян, роблять людей сильнішими
через пізнавальні, навчальні та оздоровчі програми, надають
інформаційну, психологічну, юридичну підтримку та надає
львів’янам корисну інформацію. Учасники програми, поєднуючи
досвід і сучасне бачення, впроваджують нові ініціативи.
Одним з напрямків програми “Соціальний Простір” є
допомога у покращенні
якості життя соціально
незахищеним верстам
населення та людям
старшого
віку,
а
програми
«Старіти!?
Нема часу!!!» (2016-17р.)
активність та розкриття
в н у т р і ш н ь о го
потенціалу
людей
поважного віку.
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«СУСПІЛЬСТВО І ПРАВО»
ЛЬВІВ
Дата заснування: 2014 рік
Місто: Львів, Україна
Основні напрямки роботи:
Здійснення діяльності, що спрямована на всебічний розвиток
та залучення до активного життя громади жінок, дітей та
молоді, людей поважного віку, а також інших категорій людей, що
опинилися в складних життєвих ситуаціях, надаючи їм необхідні
інформаційно-просвітницькі послуги та правову допомогу на
засадах принципу верховенства права та захисту основних свобод.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Оксана Коваль
prawolviv@gmail.com
+38 097 98 12 738
www.facebook.com/SocietyLawLviv
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ЛЬВІВ

Діяльність з людьми поважного віку:
- Надання тренінгових та консультаційних послуг у сфері
правового захисту для людей поважного віку;
- Розробка інформаційних матеріалів для осіб поважного віку у
сфері прав людини;
Надання
правової допомоги
людям поважного
віку;
- Співпраця з
іншими НУО що
працюють з людьми
поважного віку з
метою покращення
якості
їхнього
життя та впливу на
державну політику в
даній сфері.
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР ПРОСВІТНИЦТВА ТА
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ»
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
Дата заснування: 2013 рік
Місто: Давидівська об’єднана територіальна громада
Львівська обл., Україна
Основні напрямки роботи:
формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості,
пропагування демократичних цінностей, підвищення рівня
правової культури та правосвідомості у суспільстві

КОНТАКТИ:

Голова організації - Наталія Проць
centrprosv@gmail.com
+38 097 308 02 87
www.facebook.com/Центр-просвітництва-та-розвитку-людини
www.edu-center.in.ua/
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ДАВИДІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Громадська організація «Центр просвітництва та розвитку
людини є добровільним громадським об’єднанням, діяльність
якої спрямована на формування гармонійної, всебічно розвиненої
особистості, пропагування демократичних цінностей, підвищення
рівня правової культури та правосвідомості у суспільстві, як
необхідних умов духовного, морального, економічного та
демографічного відродження України. Ключовим акцентом
діяльності є робота із соціально-вразливими верстами населення :
мешканці віддалених сіл, одинокі люди поважного віку, внутрішньо
переміщені особи.
Для людей «золотого віку» надаємо соціальні послуги
двох видів:
1.	 Послуги денного догляду для одиноких людей (санітарно
- гігієнічні послуги, побутові послуги (допомога в
приготуванні їжі, прибиранні житла), допомога у зверненні
до органів державної влади та місцевого самоврядування).
2.	 Організація дозвілля (проведення кіноклубів, літературних
вечорів, майстер-класів тощо).
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БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР МИЛОСЕРДЯ»

ДРОГОБИЧ

Дата заснування: 1999 рік
Місто: Дрогобич, Україна
Основні напрямки роботи:
- робота з людьми поважного віку.
- робота з людьми поважного віку, що потребують допомоги.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Руслана Галишин
centr_myloserdja@yahoo.com
+38 067 688 80 31
https://www. facebook.com/bocmd
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ДРОГОБИЧ

При Центрі милосердя з 2001 року функціонує музичнодраматичний гурт «Родина», в рамках діяльності якого
передбачено: репетиції, виступи в Дрогобичі та інших містах
України, декламування віршів, екскурсії, спільне проведення часу,
навчання.
Реалізовуємо програму «Функціонування центру домашньої
опіки літніх людей та людей з особливими потребами»
(приготування їжі, допомога в домашньому господарстві, прання,
оплата комунальних послуг, оформлення субсидій та пільг, послуги
з особистої гігієни та надомне
обслуговування перукарем,
вимірювання тиску, виклик
лікаря додому, консультації
зі спеціалістами, супровід
хворого в лікарню, надання
в тимчасове користування
засобів реабілітації (милиці,
підлокітники, інвалідні візки,
палички, ходулі).
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ
ДЕМОКРАТІЇ ГОЛОС ГРОМАДИ»
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.
Дата заснування: 2017 рік
Місто: м. Баштанка, Миколаївська область, Україна
Основні напрямки роботи:
- згуртувати громаду задля позитивних змін в суспільстві,
надаючи підтримку жителям територіальної громади та
розвиваючи культуру благодійності.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Світлана Березовська
svitlana_berezovska@i.ua
+38 067 964 91 88
www.facebook.com/groups/202548863576790
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БАШТАНКА

Назви
навчальних
курсів
для
людей
поважного
віку.
Ми
співпрацюємо
з
«Університетом
3
віку», який створений
при
територіальному
центрі
соціального
обслуговування.
В «Унівеситеті 3 віку»
відкриті факультети:
1. Художньомистецький.
2.Інформаційних
технологій.
3.Гарденотерапія.
4.Хорового співу.
5.Здорового способу
життя.
Університет відвідує 59 чоловік.
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ
«СРІБНЕ СТОЛІТТЯ»
ОДЕСА
Дата заснування: 2012 рік
Місто: Одеса, Україна
Основні напрямки роботи:
профілактика самотності людей третього віку.
Сприяння продовженню активної участі старшого покоління в
житті суспільства.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Сидорова Лариса
lar.sydorova@gmail.com
+38 093 057 64 17
www.facebook.com/silverageodessa
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ОДЕСА

Сприяння в створенні умов для підвищення якості життя
людей похилого віку та можливості проведення вільного часу в
дружній атмосфері.
Сприяння встановленню діалогу між поколіннями, залучення
людей третього віку до роботи з молоддю.
Отримання
людьми
третього віку додаткової
освіти, творчої роботи.
Рішення
конкретних
проблем і питань літніх
людей.
Ми
збираємося
для
спілкування,
відвідуємо
виставки, театри, музичнолітературні вечори. Любимо
подорожувати!
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

ОДЕСА

Дата заснування: 1999 рік
Місто: Київський район міста Одеси, Україна
Основні напрямки роботи:
1. Надання соціальних послуг вдома.
2. Соціальна адаптація.
3. Надання адресної натуральної та грошової допомоги...

КОНТАКТИ:
Голова організації - Шейко Наталія Віталіївна
вул. Генерала Петрова,8, Одеса, 65043
+38 048 765 69 52,
+38 048 765 52 52
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ОДЕСА

... 4. Реалізація міських цільових програм.
5. Допомога багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.
6. Допомога сім’ям, постраждалим від аварії на ЧАЕС.
7. Допомога афганцям, праведникам світу, учасникам ІІ світової війни.
8. Робота університету III віку.
9. Робота із зверненнями громадян.
10. Надання інформації про соціальний захист населення міста
Одеси.
Робота Університету ІІІ віку:
1. Вивчення іноземних мов.
2. Літературний гурток.
3. Кинотерапія.
4. Психологія.
5. Клуб «Срібна леді».
6. Гурток «Чарівний клубочок».
7. Лікувальна гімнастика.
8. Відзначення святкових дат.
9. Екскурсії.
10. Відвідування театрів, музеїв, дельфінарію.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«РЕНІЙСЬКА РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

ОДЕСЬКА ОБЛ.

Дата заснування: 2012 рік
Місто: Рені, Одеська обл., Україна
Основні напрямки роботи:
популяризація культурних цінностей українського народу,
збереження і гармонійне поєднання культурного спадку народів,
які проживають в Ренійському районі, духовний розвиток членів
організації, співпраця з культурними , учбовими та громадськими
об’єднаннями.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Згурська Галина
reninn@ukr.net
+38 093 400 50 52
www.facebook.com/nashenasledie
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РЕНІ

Організовуємо та залучаємо до співпраці людей поважного
віку у таких заходах :
- виставки декоративно ужиткового мистецтва,
- лекції та тренінги з медіаграмотності,
- клуб вивчення англійської мови «English for us»,
- лекції по історії та культурі різних народів,
- юридичні консультації,
- зустрічі, запис
спогадів
мешканців
міста,
збір
старих
фотографій.
Спільно з дитячою
бібліотекою у 2015 році
світ побачило видання
книжкок-розмальовок
ренійських
бабусь
«Бабушки-внучатам»
для всіх малят міста «О
городе моём» (2017).
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ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЧЕРНІГІВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»
ЧЕРНІГІВ
Дата заснування: 2015 рік
Місто: Чернігів, Україна
Основні напрямки роботи:
- спрямовані на соціальну, психологічну, педагогічну підтримку
людей поважного віку, розпочалася з серпня 2015 року, коли
за сприяння Чернігівського національного технологічного
університету та громадської організації «Центр-Поділля-Соціум»
було створено «Центр соціальної активності для людей поважного
віку «Друга молодість» в м. Чернігові.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Коленіченко Тетяна Іванівна
shevtsova_tany@mail.ru
+38 093 516 58 56
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ЧЕРНІГІВ

Люди поважного віку наразі успішно засвоюють програми
«Комп’ютерна грамотність», «Англійська мова», «Медійна
грамотність», «Успішне спілкування», а також залучені до
проведення тренінгів, майстер-класів, екскурсійних та оздоровчих
програм, волонтерської роботи.
«Родзинкою» Центру є діяльність, спрямована на
налагодження ефективного діалогу між людьми старшого та
молодого поколінь.
Так люди старшого
віку
залюбки
проводять
для
дітлахів
майстеркласи, а студентська
молодь
навчає
людей
поважного
віку
комп’ютерній
грамотності.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

ЧЕРНІГІВ

Дата заснування: 1992 рік
Місто: Чернігів, Україна
Основні напрямки роботи:
Територіальний центр утворено для надання соціальних послуг
громадянам похилого віку та інвалідам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги як за
місцем проживання, так і в умовах денного перебування в самому
територіальному центрі.

КОНТАКТИ:
Голова організації - Носок Світлана Іванівна
tercentr7423@ukr.net, svetanosok@ukr.net
(0462) 648 311;
+38 097 468 26 38, +38 066 908 23 43
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ЧЕРНІГІВ

На надання соціальних послуг у територіальному центрі мають
право громадяни похилого віку та інваліди (старші 18 років.
У територіальному центрі функціонують такі структурні
підрозділи: – відділення соціальної допомоги вдома; – відділення
денного перебування; – відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги. Територіальним центром
надається комплекс соціальних послуг, таких як: догляд вдома
(соціально – побутові послуги за місцем проживання), денне
перебування (спостереження за станом здоров’я, послуги з масажу,
лікувальної фізкультури, тощо), соціальна адаптація (організація
дозвілля, концертних програм, зустрічей, мастер-класів та
ін.) психологічна підтримка, консультування, представництво
інтересів тощо.
На обліку в територіальному центрі перебуває 1680 осіб
похилого віку та інвалідів, із них 1026 отримують соціальні послуги
за місцем проживання від соціальних робітників. Із загальної
кількості отримувачів соціальних послуг, 999 осіб є малорухомими,
13 – прикутих до ліжка, 12 – візочників, тобто вони потребують
особливої уваги та підтримки.
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Видання методичного матеріалу підготовлено Громадською
організацією «Центр Поділля-Соціум»
в рамках реалізації Проекту
«Новий статус – нові можливості».
Проект виконується за фінансової та організаційної підтримки
Представництва німецької неурядової організації
«Німецьке об’єднання народних університетів»
(DVV International) в Україні.
За зміст публікації повну відповідальність несе Громадська
організація «Центр Поділля-Соціум».
Погляди авторів видання не обов’язково збігаються з
офіційною позицією DVV International в Україні.
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