ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Ми завжди там, де Ви потребуєте допомоги!

3'2019

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Адреса: вул. Олени Теліги, 37-г

Телефон: (044) 467-22-44

Як дістатися: ст. метро Дорогожичі,
тролейбус 30, 30К, 27А,
маршрутне таксі 421, 150, 598, 550, 155, 242

E-mail: info@dytyna.kiev.ua
Сайт: dytyna.kiev.ua

ПОСЛУГИ:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

первинна діагностика та складання індивідуального плану реабілітації;
медична реабілітація;
психолого-педагогічна реабілітація;
фізична реабілітація;
соціально-побутова реабілітація та адаптація;
допрофесійна підготовка;
соціальний та педагогічний супровід;
освітні заходи для батьків та фахівців;
творчі майстерні та майстер-класи;
замовлення спеціального автотранспорту;
консультації з підбору технічних засобів реабілітації;
соціалізація;
інформаційно-консультативна допомога;
безкоштовна правова допомога.

УВАГА! Всі послуги надаються безкоштовно.
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Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ

/ 3'2019

КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХТО МАЄ ПРАВО:
діти віком від 2 до 18 років з інвалідністю.
ЩО НЕОБХІДНО:

■■ заповнити анкету на порталі https://my.kyivcity.gov.ua або за телефоном
(044)-467-22-44, вказати Адміністратору Центру прізвище та ім’я дитини, вік дитини,
причини інвалідності, контактні дані батьків (офіційного представника), необхідність у
потребі спеціального автотранспорту для пересування дитини;
■■ у призначений Адміністратором час прибути до Центру на консультацію реабілітаційною комісією для попереднього визначення необхідності у реабілітації дитини та черговості зарахування до Центру для проходження комплексної реабілітації.
Перелік документів для проходження реабілітаційної комісії:
■■ копія паспорту батьків (офіційного представника);
■■ копія свідоцтва про народження дитини;
■■ копія довідки ЛКК про встановлення інвалідності дитині;
■■ копія індивідуальної програми реабілітації;
■■ заява офіційного представника дитини на проходження реабілітації;
■■ виписка з карти розвитку дитини за місцем проживання (виписка з Форми 112\о).
УВАГА! Консультації
з 9:00 до 17:00.

реабілітаційною

комісією

проводяться

щосереди

ВАЖЛИВО! Обов’язковою умовою для проходження реабілітації є реєстрація у м.
Києві або наявність документів, що підтверджують тимчасову реєстрацію (для
тимчасово переміщених осіб з зони ООС).
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

До ваших послуг кращі фахівці з фізичної реабілітації, ерготерапії, психолого-педагогічної
корекції, спеціалісти із застосуванням сучасних роботизованих та інтерактивних методик
реабілітації, альтернативної комунікації тощо.
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Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ
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КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

У Центрі працюють фізичні терапевти, соціальні та корекційні педагоги, психологи, дитячий
невролог, терапевт, педіатр, дитячий психіатр тощо.
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СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю здійснюється мережею районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Голосіївський район
Адреса: вул. Теремківська, 9
Телефон: 526-74-16
Дарницький район
Адреса: вул. Вербицького, 9-і
Телефон: 562-64-29
Деснянський район
Адреса: просп. Маяковського, 10-а
Телефон: 515-04-06
Оболонський район
Адреса: вул. Озерна, 18-а
Телефон: 412-01-81

Печерський район
Адреса: бульв. Дружби Народів, 32-а
Телефон: 284-93-85
Подільський район
Адреса: просп. Свободи, 2-б
Телефон: 460-18-08
Святошинський район
Адреса: вул. П.Чаадаєва, 3-а
Телефон: 299-92-28
Солом’янський район
Адреса: бульв. В.Гавела, 83-а
Телефон: 497-55-87
Шевченківський район
Адреса: вул. Богдан Гаврилишина, 11-а
Телефон: 236 19 26

ХТО МАЄ ПРАВО:
діти віком від 2 до 18 років з інвалідністю внаслідок розумової відсталості, ураження центральної нервової системи з порушенням психіки, синдрому Дауна, аутизму, з дитячим церебральним паралічем.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
■■ гострі інфекційні захворювання;
■■ захворювання в гострій формі;
■■ інфекційні хвороби очей і шкіри;
■■ туберкульоз (активні форми);
■■ тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, шизотипові і маячні розлади, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями), імбецильність помірно
виражена та виражена, ідіотія;
■■ епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;
■■ активний сифіліс;
■■ гострі захворювання центральної нервової системи;
■■ бацилоносійство;
■■ інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.
УВАГА! Всі послуги надаються безкоштовно.
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Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ
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КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЩО НЕОБХІДНО:

■■ письмова заява;
■■ копія свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 14-річного віку або паспорту дитини;
■■ копія паспорту одного з батьків або законного представника;
■■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
■■ копія рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над
дітьми, які цього потребують (за наявності);
■■ індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
■■ виписка з історії розвитку дитини;
■■ медична довідка про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування
відділення (довідка дійсна протягом 3-х днів від дати видачі).

ВАЖЛИВО! Термін і необхідність надання послуг визначається районною соціальномедичною комісією, але не менше ніж на один рік. Подовження терміну можливе за
рішенням комісії.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ: управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ
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СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДЕННОГО ДОГЛЯДУ
■■ допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ;
■■ навчання користуванню технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);
■■ допомога при вдяганні, роздяганні, взуванні, вмиванні, обтиранні, обмиванні, зміні
натільної білизни, зміні постільної білизни тощо;
■■ допомога при пересуванні у приміщенні;
■■ спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних показань та рекомендацій;
■■ читання книг, допомога під час заняття рукоділлям, малюванням, проведення ігор;
■■ організація харчування та допомога у прийнятті їжі (триразове харчування);
■■ організація денного відпочинку (сну).

ВАЖЛИВО! Завдяки наданню послуги денного догляду, батьки дітей з інвалідністю
мають можливість працевлаштуватись та працювати, коли їхні діти знаходяться
під наглядом фахівців.
За необхідності дітей перевозять до відділення та додому на спеціально обладнаному автомобілі Територіального центру.
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КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

■■ педагогічна діагностика;
■■ корекційно-розвиткова робота;
■■ розумовий, етичний розвиток;
■■ естетичне виховання;
■■ логопедична корекція;
■■ підготовка до інтегрованого
навчання.
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:
■■ психодіагностика
корекція;

та

■■
■■
■■
■■
■■
■■

відновна терапія;
оздоровчий масаж, пресотерапія;
лікувальна фізкультура;
бальнеологічні процедури;
профілактичні заходи;
кінезотерапія.

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

психологічна

■■ групові заняття з психотерапії;
■■ консультування батьків;
■■ терапія з використанням елементів лялькового театру, казкотерапії,
арттерапії, музикотерапії, тактильної терапії, ароматерапії, аероіонотерапії, рецептивної музикотерапії, каністерапії;
■■ аутогенні тренування (діти з 10
років);
■■ заняття у сенсорних кімнатах.

Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ

■■ навчання дітей навичкам самообслуговування;
■■ навчання дітей користуванню побутовою технікою, догляду за кімнатними
рослинами та тваринами, догляду за особистими речами, приготуванню їжі;
■■ розвиток вміння спілкуватися з однолітками та дорослими;
■■ необхідна допомога дитині у осмисленні своєї особистості, своєї ролі у суспільстві;
■■ допомога дітям у відкритті та розвитку індивідуальних здібностей або талантів (під час занять розвивається мислення, уява та увага, дрібна моторика тощо).
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ М. КИЄВА
Дарницький район
Адреса: вул. О. Кошиця, 8
Телефон: 560-76-66, 560-71-96
Деснянський район
Адреса: вул. Мілютенка, 10-а
Телефон: 513-15-67
Оболонський район
Адреса: вул. Йорданська, 7-г
Телефон: 419-94-79
Подільський район
Адреса: просп. Правди, 4, 2 поверх
Телефон: 222-77-25
Солом’янський район
Адреса: вул. Августина Волошина, 2
Телефон: 457-12-75
На базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється
навчально-методичне, діагностично-експертне, консультативне, інформаційне, психологічне забезпечення соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю (та їх сім’ями) в
мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та закладів соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями районів м. Києва.
ХТО МАЄ ПРАВО:
діти та молодь з інвалідністю віком від 7 до 35 років.
ЩО НЕОБХІДНО:

■■ письмова заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
■■ документи про статус дитини/молодої особи з інвалідністю;
■■ укласти договір на отримання соціальної послуги.
Куди звертатись: до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями за місцем реєстрації або фактичним місцем
проживання.
УВАГА! Всі послуги надаються безкоштовно.
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КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ:
■■ психолого-педагогічна діагностика;
■■ проведення соціокультурних заходів;
■■ індивідуальні та групові корекційні
заняття;
■■ індивідуальні заняття з мовленнєвого розвитку (послуги логопеда) та розвитку навичок спілкування;
■■ залучення до участі у фестивалях,
майстер-класах, творчих заняттях;
■■ клуби спілкування;
■■ індивідуальні психолого-педагогічні
консультації членам сімей, «Година з
психологом», групова робота з батьками
в батьківському клубі, навчальні семінари для батьків.
■■ тєвого простору для діяльності та
розвитку дитини.

ПОБУТОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

■■ розвиток побутових навичок та навичок самообслуговування для дітей та молоді з інвалідністю;
■■ допомога батькам в організації життєвого простору для діяльності та розвитку дитини.
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

■■ проведення заходів, спрямованих
на ознайомлення з правами;
■■ розвиток навичок реалізації своїх
прав для дітей та молоді з інвалідністю.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:

■■ проведення групових послуг з
лікувально-фізкультурної гімнастики;
■■ кінезотерапія (послуги реабілітолога);
■■ масаж для дітей та молоді з інвалідністю.

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ:
проведення
групових
спортивнорекреаційних заходів і спортивних змагань
для дітей та молоді з інвалідністю.

ПРАВОВІ ПОСЛУГИ БАТЬКАМ.

Послуги для дітей з інвалідністю у м. КИЄВІ
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ЗАГАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА:
адресна матеріальна допомога у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
ХТО МАЄ ПРАВО:
діти з інвалідністю віком до 18 років.
ЩО НЕОБХІДНО:

■■ документи про вік і місце проживання дитини з інвалідністю;
■■ документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника,
який подав заяву;
■■ довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок;
■■ копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування;
■■ один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично
здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ: управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
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ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ:
перевезення спеціалізованими автомобілями, обладнаними підйомниками або
пандусами:
■■ до лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень (в разі, якщо даний заклад знаходиться за межами м. Києва, перевезення здійснюється лише до залізничного
вокзалу);
■■ на соціальні, культурно-масові та спортивні заходи за замовленнями установ та організацій соціального захисту населення;
■■ до структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування.
ХТО МАЄ ПРАВО:
діти з інвалідністю старші трьох років з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках або милицях.
ЩО НЕОБХІДНО:
■■ письмова заява;
■■ копія довідки або посвідчення про встановлення групи інвалідності;
■■ медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній
допомозі (потребу в транспортному перевезенні спеціалізованими автомобілями) (за
формою);
■■ довідка про місце реєстрації або місце перебування.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ: Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК
БЕЗОПЛАТНІ САНАТОРНО-КУРОРТНІ
ПУТІВКИ
ХТО МАЄ ПРАВО:
діти з інвалідністю, інвалідність яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
ЩО ПОТРІБНО:

■■ заява про взяття на облік для отримання путівки;
■■ довідка для одержання путівки на
санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
■■ довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю
або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі
наявності);
■■ копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
■■ копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
■■ копія свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;
■■ копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
■■ довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.
ВАЖЛИВО! У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю
(крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого,
одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку
для забезпечення путівкою.
Строк перебування у санаторно-курортному закладі та закладі відпочинку становить від 21
дня до двох місяців.
Строк перебування дітей з інвалідністю у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить не менше ніж 14 днів.

УВАГА! За бажанням одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх
замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки
в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ: управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
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БЕЗОПЛАТНІ ПУТІВКИ ДО «МІЖНАРОДНОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «АРТЕК»
ТА «УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «МОЛОДА ГВАРДІЯ»

ХТО МАЄ ПРАВО:
діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань).
ЩО ПОТРІБНО:

■■ заява одного із батьків або особи, що їх замінює;
■■ копія документа, що посвідчує особу (копія свідоцтва про народження, копія ID
картки (для дітей, які досягли 14-річного віку);
■■ копії документів, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії.
ВАЖЛИВО! За відсутності безоплатної путівки діти з інвалідністю можуть отримати путівку з частковою оплатою вартості у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості,
яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків або осіб,
які їх замінюють.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ: управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ КМДА
Адреса: просп. Любомира Гузара, 7
Як дістатися: автобус № 69,
трамвай № 1, 3, маршрутне таксі № 145,
401, 411, 421, 429, 820 до зупинки «Бульвар Вацлава Гавела»
E-mail: dsp@kmda.gov.ua
Телефон: (044) 404-21-97

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Aдреса: вул. Котельникова, 32/11
Як дістатися: ст. метро «Житомирська»
Е-mail: kmtcso@kmda.gov.ua
Телефон: (044) 450-91-66,
(044) 450-83-47 (диспетчерська)

Управління праці та соціального захисту населення
районних в місті Києві державних адміністрацій
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: вул. Цитадельна, 4/7
Адреса: вул. М.Ломоносова, 5/3
Як дістатися: від ст. метро «Деміївська» Як дістатись: від ст. метро «Арсенальтролейбусами № 11, 12, 43 до зупинки
«Голосіївський парк»
E-mail: upszn@golosiiv.gov.ua
Телефон: (044) 257-01-34

на» тролейбусом № 38 до зупинки «КиєвоПечерська лавра»
E-mail: ruszn06@ukr.net
Телефон: (044) 288-51-24

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
Адреса: Харківське шосе, 176-г
Як дістатись: від ст. метро «Бориспільська»

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: вул. Ярославська, 31-б
Як дістатись: від ст. метро «Контрактова

маршрутним таксі № 316 до зупинки «Міська
лікарня № 1»
E-mail: upszn@drda.gov.ua
Телефон: (044) 563-99-70, (044) 563-96-42

площа» трамваєм № 11, 12, 16, 19 до зупинки «вул. Ярославська»
E-mail: office@ruszn07.kiev.ua
Телефон: (044) 425-85-16

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: вул. Гната Юри, 14-б
Адреса: вул. Закревського, 87-д
Як дістатись: від ст. метро «Чернігівська» Як дістатись: від ст. метро «Берестейська»
трамваєм № 28 до зупинки «Соцзабезпечення»
E-mail: upsz@desn.gov.ua
Телефон: (044) 545-14-14, (044) 515-25-97

маршрутним таксі № 429 до зупинки «Універсам»
E-mail: ruszn08@ukr.net
Телефон: (044) 273-20-17, (044) 276-45-38

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: просп. Повітрофлотський, 40
Адреса: вул. Курнатовського, 7-а
Як дістатись: від ст. метро «Вокзальна»
Як дістатись: від ст. метро «Чернігівська» маршрутним таксі № 401 до зупинки «вул.

трамваєм № 28, 33, 35 до зупинки «вул.
П.Запорожця»
E-mail: ruszn@dnipr.gov.ua
Телефон: (044) 542-66-09, (044) 542-6660, (044) 542-66-61, (044) 510-78-61

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: вул. Озерна, 18-а
Як дістатись: ст. метро «Героїв Дніпра»
E-mail: 3744541@mail.gov.ua
Телефон: (044) 467-98-58, (044) 467-98-70

Освіти»
E-mail: ruszn09@ukr.net
Телефон: (044) 207-39-12, (044) 207-39-21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса: просп. Перемоги, 5
Як дістатись: від ст. метро «Політехнічний

інститут» маршрутним таксі № 720 до зупинки «просп. Перемоги»
E-mail: ruszn10@ukr.net
Телефон: (044) 236-14-75, (044) 236-14-71

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
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