
Допомога



Відділення денного 
перебування

Відділення 
соціальної допомоги 

вдома

і



Відділення 
стаціонарного 
догляду для 

постійного або 
тимчасового 
проживання 

громадян

Відділення 
організації надання 

адресної натуральної 
та грошової 
допомоги.



Категорії
Відділення денного перебування

Відділення соціальної допомоги 
вдома

Відділення організації надання 
адресної натуральної та грош ової 

допомоги

Відділення стаціонарного догляду 
для постійного або тимчасового 

проживання громадян

• Громадяни похилого 
віку, інваліди, які мають 
часткове порушення рухової 
активності

віку, інваліди, які не адатні до 
самообслуговування та потребують 
сторонньої допомоги

• { мають III, IV, Угр рухової активності) 
•Громадяни похилого віку, інваліди,

хворі( на період до встановлення 
їм  групи інвалідності)
•Які перебувають у складній 
життєвій
ситуації (згідно акту обстеження 
матеріально-побутових умов)

• Одинокі громадяни похилого 
віку, інваліди, хворі, які за станом 
здоров'я не здатні до 
самообслуговування, потребують 
постійного стороннього догляду та 
допомоги, стаціонарного догляду
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Кількість послуг
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Допомога в аналізі 
життєвої ситуації та 

залучення отримувача 
соціаольної послуги до 

вирішення власних 
проблем Відділення

денного

перебування
Послугахоціальна

адаптація

Надання інформації з питань 
соціального захисту 

населення

Робота
іверситету

третього віку 
організація 

дозвілля



Зайнятість учасників Університету
третього віку

Факультет з хореографічно! майстерності
Заняття з 
психологічної
підтримки 5 ,%

6 ,7 %

життя
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Надання 
натуральної 
допомоги

Відділення 
організації 

надання 
адресної

Дрібний 
ремонт 

будинків



Мультидисциплінарна 
команда -

надання соціальних послуг в 
сільській місцевості:

консультація медичної 
сестри, дрібний ремонт 

будинків, послуги 
перукаря, натуральна 

допомога
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Надання санітарно- 
гігієнічних послуг

Придбання та 
доставка продуктів 

харчування,промисл 
ових;господарчих 

товарів та 
медикаментів

Відділення соціальної 
допомоги вдома 

(обслуговують 355 
громадянка дають 

понад40 видів різних 
соціально-побутових 

послуг)

Оплата комунальних 
послуг











Відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживань 
громадян,які потребують цілодобової^ 

стороннього догляду та не здатні до 
самообслуговування

Обслуговувані забезпечуються:

- житл ом,одягом,взуттям,постіл ьною біл изною,м'якил 
і твердим інвентарем і столовим посудом

- раціональним чотириразовим харчуванням

- цілодобовим медичним обслуговуванням

- засобами пересування (крім 
моторизованих), медикаментами відповідно до 
медичного висновку

- комунально-побутовим обслуговуванням 
(опалення,освітлення,радіофікація,тепловодопосгача 
тощо).




