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МЕЛІТОПОЛЬ
Передумови
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
був створений у Мелітополі у 2003 році на виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів
в Україні». Головне завдання закладу - надання
реабілітаційних послуг дітям з обмеженими фізичними можливостями через комплекс заходів для
соціальної, психолого-педагогічної реабілітації і
фізичної реабілітації.

Нововведення
У листопаді 2011 року Мелітопольська міська рада прийняла рішення про створення в місті
Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів
та дітей-інвалідів, що дає можливість людям з
обмеженими фізичними можливостями отримувати послуги з соціальної, психолого-педагогічної
реабілітації, фізичної реабілітації і профорієнтації
з метою адаптації і інтеграції в суспільство.
З 2007 року в Центрі реалізується програма
«Надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам
Мелітопольського і Приазовського районів». У
2013 році прийнято програму «Надання реабілітаційних послуг інвалідам і дітям-інвалідам
Мелітопольського, Приазовського і Якимівського

Центр реабілітації змішаного типу
для інвалідів та дітей-інвалідів

районів».
У структурі Центру працює два відділення: соціальної реабілітації дітей-інвалідів і реабілітації
інвалідів.
Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів реалізує програми соціальної реабілітації
дітей з обмеженими фізичними можливостями у
віці від 2 до 18 років. Напрями роботи відділення: соціальна, психолого-педагогічна реабілітація
і медичний супровід.
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У вересні 2012 року у відділенні відкрито
різновікову групу денного перебування дітей-інвалідів дошкільного віку з врахуванням індивідуальних особливостей розвитку і діагнозу. Під час
перебування у групі десять дітей одночасно проходять курс комплексної реабілітації.
У травні 2012 року у Центрі після завершення реконструкції та ремонту корпусу було відкрито відділення реабілітації інвалідів I-III груп у віці
від 18 років. Для людей з особливими потребами
з метою створення і забезпечення умов до активного життя і професійної діяльності надаються
послуги з соціальної, психолого-педагогічної, професійної орієнтації, трудової адаптації та фізичної
реабілітації.
Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями спрямована на:
- соціалізацію і повернення в соціум;
- максимальне включення у міжособистісні

та суспільні відносини;
- підготовку до продуктивного життя і трудової діяльності;
- набуття вміння організувати свій відпочинок і вільний час.
Психологічна реабілітація спрямована на
подолання страху перед дійсністю, викорінення
соціально-психологічного комплексу «непотрібності», зміцнення активної діяльної особистої
позиції, вироблення впевненості у власних можливостях, а також на встановлення активної життєвої позиції.
Професійна орієнтація і трудова адаптація
спрямована на забезпечення молоді інформацією про світ професій, можливості професійної
кар’єри, формування працьовитості, працездатності, професійної відповідальності, здібностей
та нахилів, набуття і удосконалення трудових і
професійних навичок.
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Результати
За 10 років роботи Центру його отримали
послуги більше 1500 дівчаток і хлопчиків міста
Мелітополя, Мелітопольського, Приазовського і
Якимівського районів.
Робота груп денного перебування дітей з
обмеженими фізичними можливостями дає переконливі результати. Так спостерігається позитивна динаміка в розвитку кожної дитини. Важливим є те, що діти звикають жити в колективі,
вивчають норми і правила поведінки. Завдяки
щоденним заняттям з педагогами пацієнти Центру добре засвоюють навчальний матеріал.
Статус змішаного типу Центру дає можливість
не тільки дітям, але й дорослим інвалідам (від 18
років) проходити курс реабілітації та отримувати
послуги згідно з державною програмою. За період роботи Центру понад 150 людей з особливими потребами з міста Мелітополя та прилеглих
районів (Мелітопольського, Приазовського, Якимівського) пройшли реабілітацію та отримали
послуги з формування (відновлення) соціального
статусу. Відвідання Центру допомогло їм адаптуватися до життя в суспільстві та родині, а також
сформувати мотивацію до трудової діяльності,
раціонального працевлаштування та досягнення
матеріальної незалежності.
Фізична реабілітація спрямована на поліпшення та відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності інвалідів засобами масажу та спорту.
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Інформація для контактів
Чорна Тетяна Георгіївна,
директор Центру реабілітації
змішаного типу
для інвалідів та дітей–інвалідів
Мелітопольської міської ради
вул. Вакуленчука, 30
м. Мелітополь,
Запорізька область, 72311
тел. 61- 43 79 11
ел. пошта: centr-melitopol@mail.ru
сайт Центру: http://melcentr.info

