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ЗДОРОВА ДИТИНА – ЩАСЛИВА РОДИНА!
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ВАШІЙ ДИТИНІ!
м.Покровськ
, вул. Маршала Москаленка, 151
електронна адреса: 
miloserdie@pokrovsk-rada.gov.ua
Директор центру – Потапчук Оксана Василівна
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя» створено в
м.Покровску у травні 2002 року. Центр здійснює роботу з соціальної адаптації та
реабілітації з навчанчням та вихованням осіб з обмеженими фізичними та
розумовими можливостями.
Головною метою соціальної реабілітації є надання можливості особам з інвалідністю
перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвивати
свої здібності, повністю або частково інтегруватися у життя суспільства.
Основні напрямки роботи центру:
- соціально-оздоровчі заходи;
- виявлення та розвиток індивідуальних здібностей дитини;
- педагогічна корекція;
- навчальні індивідуальні та групові заняття;
- арттерапія;
- формування навичок міжособистісного спілкування;
- освоєння навичок самообслуговування;
- логопедична корекція;
- надання комп’ютерних знань;
- розвиток фізичних здібностей;
- надання консультативної допомоги сім’ям, які мають особу-інваліда;
- навчання соціальним нормам і правилам поведінки;
- соціально – побутове орієнтування;
- розвиток ігрових навичок;

- підвищення рівня самооцінки особистості;
- здатність до творчого самовираження;
- формування у особи – інваліда активної життєвої позиції.
Для розвитку та занять осіб з інвалідністю розташований спортивно-тренажерний зал,
працює комп’ютерна кімната. Ігрова кімната обладнана виробами «Альма», тут є
сухий басейн, гральні лабіринти, надувний батут, сенсорні м’ячі і багато інших
грально-навчальних ігор, які сприяють фізичному та психологічному розвитку. У
центрі розташована «Сенсорна кімната», за допомогою якої розвивається
зорово-моторна координація, тактильна чутли-вість, підвищується розумова та
фізична активність Для занять та ігор на свіжому повітрі на дворовій території
встановлений дитячий ігровий майданчик.
Для позитивного впливу на нервову систему, стимулювання психоемоційного стану
осіб з інвалідністю у центрі проводяться сеанси аромотерапії. Комфортні адаптовані
умови, злагоджений механізм всього персоналу центру забезпечують виконання
триєдиної задачі комплексної реабілітації, а саме: підвищення дитячої соціальної
активності, відродження радості життя, вміння бути корисним сім’ї та суспільству.
Основною формою надання послуг є курс реабілітації в рамках стандартного набора
заходів. Тривалість одного курсу реабілітації складає 6 місяців.

Після закінчення курсу реабілітації особи з інвалідністю набувають навички між особистого
спілкування, інтегруються у колектив та почувають себе частинкою суспільства. Сумісні заняття та ігри
виховують у вихованців навички дотримання певних правил та дисципліни. Поліпшується загальний
стан осіб, тактильна чутливість, підвищується розумова та фізична активність. Вони набувають навички
самообслуговування, які дають впевненість у собі та збавляють від почуття залежності, що добре
впливає на психоемоційний стан осіб з інвалідністю.
В колективі у вихованців виявляються індивідуальні здібності, які вдома не проявлялись або на них не
звертали увагу. Заняття з логопедом поліпшують вимову та збагачують словниковий запас осіб з
інвалідністю. Вони набувають комп’ютерних знань, розширяють кругозір, знайомляться з природою
рідного краю, розвивають грубу та дрібну моторику. Центр надає послуги дітям-інвалідам від 3 до 18
років та особам з інвалідністю до 30 років. Для зарахування до центру надаються документи:
- заява;
- копія висновку МСЕК;
- індивідуальна реабілітаційна програма дитини-інваліда.

Служба «Соціальне таксі»
На базі Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
«Милосердя» працює служба «Соціальне таксі», яка здійснює автотранспортне
обслуговування осіб з інвалідністю і є одним із видів соціальних послуг.
Основною метою служби «Соціальне таксі» є поліпшення соціального
обслуговування осіб з інвалідністю.
Для досягнення зазначеної мети служба «Соціальне таксі»:
- створює умови щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення ;
- надає транспортні послуги.
Спецавтотранспорт використовується для перевезення осіб з інвалідністю до
соціально значимих об’єктів міста Покровськ: 
заклади охорони здоров'я (поліклініки,
лікарні, аптеки, амбулаторії, лабораторії), органи соціального захисту населення,
центр зайнятості, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
управління пенсійного фонду, фонду соціального страхування, органи міграційної
служби, органи судової влади, правоохоронні органи та інше.
Служба «Соціальне таксі" 
за погодженням управління соціального захисту
населення Покровської міської ради Донецької області, в разі потреби може
надавати на безоплатній основі транспорт громадським організаціям, підприємствам
та установам міста, які утримуються за рахунок бюджету та для організації міських
заходів (за умови забезпечення підвозу вихованців центру «Милосердя» від місця
проживання до Центру та навпаки).
Надання послуги «Соціальне таксі» здійснюється за попередньою заявкою.
Прийом заявок здійснюється за телефонним зв’язком з контакт центром
0800-300-101 (безкоштовно)
. Заявки з контакт центру приймає працівник
Покровського ЦКРОІ «Милосердя».

Графік роботи служби «Соціальне таксі»:
понеділок, вівторок, середа, четвер з 09.00 до 11.00 та з 13.00 до 16.00
п’ятниця з 09.00 до 11.00 та з 13.00 до 15.00.
субота, неділя та державні свята – вихідні.
Заявки приймаються від громадських організацій осіб з інвалідністю або від
самих осіб з інвалідністю не менш чим за 2 дні до виїзду за вказаною адресою та не
більше чим за 10 днів до бажаної дати поїздки (у разі неохідності, заявка може бути
виконана в день замовлення).

