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ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

Центр комплексного
обслуговування
бездомних осіб

Передумови
Реалізація соціальних реформ є невід’ємною
складовою розбудови України як соціальної держави і спрямована на посилення гарантій соціального захисту всіх верств населення.
Бездомність – це явище, яке в нашому суспільстві вже не можна не помічати. За даними
соціологічних досліджень першопричиною бездомності стають сучасні соціально-економічні
умови, зокрема, загальне зубожіння населення, низький рівень зарплат. 43,5% безхатченків
взагалі не мають жодного документа, що засвідчує особу. Серед чинників бездомності на
першому місці - сімейні конфлікти, розлучення,
сирітство (42%), на другому – втрата житла через позбавлення волі (21%). Інші: наркозалежність та алкоголізм (14%), незаконні операції з
житлом (10%).
Тому питання соціального захисту бездомних
громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, набуває дедалі більшої актуальності.

Нововведення
Допомогти особам без визначеного місця
проживання реінтегруватися у суспільство покли-

каний комунальний заклад соціального захисту
«Центр комплексного обслуговування бездомних
осіб», утворений наприкінці 2011 року за рішенням Дніпродзержинської міської ради.
Центр - це заклад соціального захисту, мета діяльності якого - виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання місця ночівлі бездомним
особам, які не мають житлового приміщення, та
надання соціальних послуг особам, звільненим з
місць позбавлення волі.
Відповідні функції виконують структурні підрозділи Центру:
- відділення обліку бездомних осіб;
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- відділення соціальної адаптації звільнених
осіб;
- відділення нічного перебування бездомних осіб на 30 місць.
Відділення обліку забезпечує реалізацію бездомними особами прав та свобод, визначених
законодавством України, - видає посвідчення про
взяття на облік, сприяє в отриманні реєстрації
місця проживання або місця перебування бездомних осіб. Для забезпечення реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь
у виборах, відділення обліку подає відомості до
органів ведення Державного реєстру виборців.
Відділення соціальної адаптації звільнених
осіб спрямовує свою діяльність на створення
умов для реінтеграції клієнтів у суспільство та
відновлення їх соціально-корисних зв’язків. Відділення надає послуги з працевлаштування, у
співпраці з органами управління освітою та на-

вчальними закладами вирішує питання щодо
підвищення професійно-технічного та загальноосвітнього рівня клієнтів, веде персональний облік для встановлення обсягу необхідної соціальної
допомоги.
Відділення нічного перебування бездомних
осіб надає такі соціально-побутові послуги: забезпечення ліжко-місцем, користування душем
та пральнею, збереження речей та документів.
Клієнти відділення забезпечуються комплектом
постільної білизни, разовим харчуванням, одягом
та взуттям.
Соціальні послуги Центру включають також
юридичну допомогу в оформленні правових документів, відновленні паспорта, здійсненні соціального патронажу. Центр взаємодіє з органами
внутрішніх справ, органами Державної міграційної служби, установами виконання покарань,
центрами зайнятості населення, громадськими
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Результати
Про результати діяльності Центру свідчать такі
показники за час його роботи:
447 осіб взято на первинний облік;
67 особам відновлено паспорти;
93 особи змогли отримати державну соціальну допомогу по інвалідності та пенсію за віком;
111 осіб оформили державну соціальну допомогу при народженні дитини та державну соціальну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також державну
соціальну допомогу матері-одиначці;
82 особи отримали можливість працевлаштуватися;
297 осіб направлено на медичний огляд, в
тому числі на рентгенівське обстеження органів
грудної клітки;
42 особи поміщено на стаціонарне лікування
медичних закладів міста.
Фахівцями та працівниками Центру загалом

та релігійними організаціями, навчальними закладами та науковими організаціями.
За рішенням міської ради при погіршенні погодних умов у зимовий період Центр здійснює
функції щодо забезпечення питною водою та гарячим харчуванням пересувних пунктів обігріву
для громадян міста, які звернулися за допомогою, за рахунок коштів міського бюджету.

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

Для оптимізації роботи Центру та покращення
якості надання соціальних послуг планується придбати електронну програму з вбудованою базою
даних.

Інформація для контактів
Відділ праці та соціального захисту
населення
Департаменту охорони здоров’я
та соціального захисту населення
Дніпродзержинської міської ради
вул. Москворецька, 19
м. Дніпродзержинськ,
Дніпропетровська область, 51931
тел. 569-53 28 74
Центр комплексного обслуговування
бездомних осіб
вул. Біломорська, 2
м. Дніпродзержинськ,
Дніпропетровська область, 51931
тел. 5692-3 05 38
ел.пошта: super.ckobo2012@yandex.ua
надано 15191 послуг, з них: 562 – соціально-педагогічних, 1592 – соціально-медичних, 410 –
юридичних, 1948 – інформаційно-консультативних та понад 10565 соціально-побутових послуг,
114 – психологічних. 149 осіб скористалися послугами банку одягу, 35 клієнтам Центру зробила
зачіски волонтер-перукар.
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