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Броварський міський територіальний центр соціального
обслуговування створено у 1997 році рішенням Броварської міської ради як
спеціальну установу, що надає людям похилого віку, інвалідам, особам, які
перебувають у складній життєвій ситуації соціальні послуги для підтримання
їхньої життєдіяльності та соціальної активності.

У територіальному центрі функціонує три структурні підрозділи:
-   відділення соціальної допомоги вдома
-   відділення денного перебування
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Створено пункт прокату (рішення сесії Броварської міської ради від
01.10.2013 р. №104-38-06). Натепер, у пункті прокату є 86 одиниць нових
засобів реабілітації (палиця регулюємо по висоті, милиця ліктьова, милиця
пахвова, ходунки регульовані складні для дорослих, стілець туалетний
сталевий регульований , каркас туалетний сталевий, стілець для душу з
ручками, візок інвалідний кімнатний 46 см, сходинка подвійна з поручнем і
т.п.).

Станом на 03.01.2017 р. у територіальному центрі на обліку та
обслуговуванні перебуває 3224 особи підопічних різних категорій, в тому
числі 2008 особи, що отримують перукарські послуги: пенсіонери, інваліди
(що досягли 18-річного віку), ветерани війни, праці, внутрішньопереміщені
особи та найбільш соціально-незахищені громадяни.

Відділення соціальної допомоги вдома опікується 408 одинокими,
самотніми особами похилого віку та інвалідами. З них 23 обслуговується на
платній основі, 12 осіб із V групою рухової активності (пересуваються у
межах свого помешкання за допомогою технічних та інших засобів
реабілітації).

Соціальні робітники надають різноманітні послуги першої життєвої
необхідності:
- ведення домашнього господарства
- оплата комунальних послуг
- закупівля та доставка продуктів харчування, ліків 
- супровід до лікаря
- представництво інтересів в усіх службах міста
- дотримання особистої гігієни і т.п.

23 особи підопічних отримують аналогічні платні послуги.
Користуються попитом:
- придбання та доставка продуктів харчування, ліків



- допомога в оплаті комунальних послуг
- ведення домашнього харчування

За 2016 р. надано 769 платних послуг на суму 7567,36 грн.

Відділення денного перебування
На обліку та обслуговуванні перебуває 808 підопічних, які мають

часткове порушення рухової активності, частково не здатні до
самообслуговування, потребують соціально-побутової, психологічної
адаптації, підтримки їхнього здоров’я, соціальної незалежності, відновлення
знань, вмінь у веденні домашнього господарства, поведінки у суспільстві,
організації дозвілля і відпочинку.

Відділення денного перебування надає такі послуги: соціальна
адаптація, денний догляд, соціальна профілактика, консультування,
представництво інтересів.  

Станом на 01.01.2017 р. підопічними відділення отримано послуг:
- вимір тиску 418 осіб
- контроль за прийомом ліків та процедур (краплі, ін’єкції, перев’язки та
інш.) за призначенням лікаря – 367 особи
- лікувальний масаж – 61 особа
- гарячого харчування – 207 осіб
- щоденна доставка гарячих обідів – 19 особам
- кварц – 20 осіб

З 2010 року успішно функціонує клуб дозвілля «Золота пора».
Об’єднує навколо себе різні колективи за напрямками:
- фольклорний спів – гурт «Оберіг»;
- вокальний спів – ансамбль «Ліра», «Ентузіаст», «Золота пора»;
- хоровий спів – хор ветеранів «Надія».

Для підопічних демонструються різножанрові відеофільми. Щодня у
приміщенні вітальні відвідувачі мають змогу користуватись послугами
бібліотеки, грати у шахи та шахмати, перечитувати періодичну пресу.

Цікавим і новим є соціально-педагогічна послуга – «Університет ІІІ
віку» налічує 184 студентів. Це громадська організація, але ми тісно
співпрацюємо, бо студентами цього Університету в більшості є наші
підопічні і основні заняття організовуються в приміщенні територіального
центру.

Університет має такі факультети:
- православ’я
- краєзнавство
- здоровий спосіб життя
- англійська мова
- інформатика.

До релігійних та державних свят, організовуються та проводяться на
хорошому рівні урочисті заходи.

До заходів залучаються перші керівники міста, депутати, громадські



діячі, ЗМІ. Наші підопічні мають можливість наживо спілкуватись із
представниками влади. З нагоди, зазначених свят організовуються благодійні
обіди, вручаються подарунки, квіти.

За 2015-2016 р.р. у Територіальному центрі проведені наступні заходи
та урочистості:

- Новорічно-Різдвяні вітання підопічних територіального центру із
врученням солодощів;

- до Дня захисника Вітчизни;
- з нагоди Міжнародного жіночого дня 8-березня;
- День пам’яті Чорнобильської катастрофи;
- до Дня Великої Перемоги;
- Великодневі урочистості;
- До Дня Конституції та Дня Незалежності України;
- до Дня міста;
- з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку;
- з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

Такі заходи стали традиційними і проводяться щорічно.
У 2016 р. обідами охоплено 207 осіб на суму 240544,36 грн.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги.

На обліку та обслуговуванні перебуває 2008 осіб підопічних: похилого
віку, інвалідів, хворих ( із числа осіб працездатного віку на період до
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,
які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують
натуральної та грошової допомоги.

У відділенні функціонує «Банк одягу», видано одяг 26 особам на суму
3726 грн., пункт прокату технічних засобів реабілітації, в якому налічується
86 одиниць засобів (палиці, що регулюються по висоті, милиці ліктьові,
милиці пахвові, ходунки регульовані складні для дорослих, стільці туалетні
сталеві регульовані, каркаси туалетні сталеві, стільці для душу з ручками,
візки інвалідні кімнатні, сходинки подвійні з поручнем і т.п.)

За 2016 р. послугами пункту прокату скористалось 26 осіб підопічних,
отримано 5093 послуг, з них на платній основі 12 осіб 1962 послуги на суму
1300,84 грн.

Видано продуктових наборів 1159 особам на суму 73279 грн.
Перукарські послуги є найпопулярніші. Отримало 2478 осіб, з них 335

осіб отримали перукарські послуги вдома, це ті категорії які, є інвалідами або
за своїм фізичним станом самостійно не можуть пересуватись. Всього надано
7717 послуги.

Послугами швачки скористалось 104 осіб (дрібний ремонт одягу,
постілі, скатертин і т. п.) отримали 571 послуги.

Послугами столяра скористалось 32 осіб, і отримали 11 послуги.
Враховуючи підвищену динаміку у потребі надання такої соціальної



послуги як стаціонарний догляд, а також відповідно до Державного
стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до
самообслуговування чи не набули такої здатності (Наказ Міністерства
соціальної політики від 29.02.2016 р. № 198) у IV кварталі 2016 р. буде
відкрито відділення стаціонарного догляду на 10 ліжкомісць. На тепер в
завершальному етапі проводяться будівельно-ремонтні роботи по
облаштуванню зазначеного відділення, закуповується м’який, твердий
інвентар.

Територіальний центр тісно співпрацює із громадськими організаціями,
волонтерськими об’єднаннями.

Найпродуктивнішою є співпраця із ГО «Рада ветеранів міста», ТОВ
Червоного Хреста України, БО «Благодійний фонд «Велика мрія», ГО
«Університет третього віку», інші.

Директор
Територіального центру Д.К. Лудченко

тел. 067-962-85-77

Інформація станом на 01.01.2017 р.


