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К Р А Щ І  П Р А 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

Передумови
В Україні навчання людей похилого віку є 

інноваційним проектом, що має на меті прак-
тичну реалізацію принципу навчання впродовж 
всього життя. Ця концепція прийнята і  реалізу-
ється у більшості розвинутих країн світу.

Для старших людей участь у таких заходах 
особливо важлива, оскільки сприяє інтеграції 
у суспільство та покращенню якості їх життя, 
компенсує недостатність спілкування, впливає 
на формування і збереження активної життєвої 
позиції.

 Практика
Запорізький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) є спеціальною установою, що належить 
до комунальної власності територіальної громади. 
Координуючи  її діяльність, міська рада та  вико-
навчий комітет активно реалізують, відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування», 
власні (самоврядні) повноваження щодо надання 
за рахунок коштів місцевого бюджету додаткових 
до встановлених законодавством гарантій со-
ціального захисту населення. Положення про те-

риторіальний центр, 
Перелік соціальних 
послуг, умови та по-
рядок їх надання за-
тверджено рішенням 
міської ради.

28 структурних 
підрозділів терцентру 
діють в кожному ра-
йоні міста за різними 
напрямами, зокре-
ма, шість відділень 
соціально-побутової 
адаптації, у тому чис-
лі для інвалідів з ро-
зумовою відсталістю 
(старше 18 років). Ці відділення відвідують майже 
900 пенсіонерів та інвалідів. Вони отримують по-
слуги за рахунок коштів місцевого бюджету неза-
лежно від сімейного стану.

На виконання наказу Міністерства соціальної 
політики України від 25.08.2011 №326 восени 
2012 року в роботу відділень соціально-побутової 
адаптації впроваджено інноваційну модель соціаль-
но-педагогічної послуги «Університет третього віку».
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14 Головним завданням «Університету третього 
віку» є адаптація пенсіонерів до сучасних умов жит-
тя через оволодіння новими знаннями, зокрема, 
щодо сучасних методів збереження здоров’я; на-
буття навичок самодопомоги; формування прин-
ципів здорового способу життя; розвитку творчих 
здібностей, а також підвищення якості життя людей 
похилого віку шляхом адаптації до технологічних пе-
ретворень та навчання користування ними.

За результатами анкетування, проведено-
го серед клієнтів відділень соціально-побутової 
адаптації, визначено найбільш популярні напря-
ми навчання, відповідно до яких створено шість 
факультетів: чотири - «Основи медицини та здоро-
вого способу життя», один - «Літературний», один 
- «Декоративно-прикладного мистецтва».

Наказом територіального центру затверджені 
Методичні рекомендації щодо організації соці-
ально-педагогічної послуги «Університет третього 
віку», програми факультетів, форми документів: 
заява слухача, анкета, журнал обліку відвідувачів, 
сертифікат.

В «Університеті третього віку», майже як в 
справжньому начальному закладі,  перед почат-
ком учбового року проводяться заходи «посвя-
чення у студенти», видаються «студентські білети».

Навчальна програма включає лекційні, прак-
тичні та тренінгові зайняття. У якості викладачів 
на волонтерській основі залучаються спеціалісти 
медичних, соціальних закладів, викладачі універ-
ситетів, представники громадських організацій.

Результати
Понад 200 городян похилого віку відвідують 

факультети «Університету третього віку». «Студенти» 
з успіхом оволодівають премудростями декупажу, 
квіллінгу, скрапбукингу. А теоретичні лекції з основ 
медицини та здорового способу життя перепліта-
ються з практичними (дуже приємними) заняття-
ми оздоровчою фізкультурою на свіжому повітрі.

Робота «Університету третього віку» територі-
ального центру широко висвітлена в міських за-
собах масової інформації, завдяки чому кількість 
бажаючих його відвідувати збільшується.

У 2013 році Запорізький територіальний 
центр розширює напрями навчання в  «Універси-
теті третього віку» за рахунок впровадження но-
вих факультетів та збільшення кількості слухачів. 
Так, наприклад, в ході попереднього опитування 
пенсіонери висловили бажання відвідувати фа-
культет «Комп’ютерної грамотності» і цей курс 
впроваджується. 

Територіальний центр спрямовує зусилля на 
створення умови для задоволення потреб грома-
дян похилого віку та інвалідів, розширення спек-
тру соціальних послуг.

Інформація для контактів
Запорізький міський територіальний 
центр соціального обслуговування 
вул. Рекордна, буд. 9 А, 
м. Запоріжжя, 69032
тел./факс 61- 236 98 20, 236 90 17

Соціальні програми




