
“ГАРМОНІЯ”

Для розповсюдження
«21» грудня 2021 року

Громадська організація 
«Всеукраїнська організація осіб з 

інвалідністю «ГАРМОНІЯ» 
03058, Україна, м. Київ, 

вул. Лебедєва-Кумача, буд. 5, оф. 167-Б. 
тел.: 050-423-87-99; 068-604-99-52 

е-таіі: ирот@икг.пеі

ПРЕС - РЕЛІЗ

Контакти: Голова оргкомітету
Кудлаш О.І., тел.: 095-500-01-25

Регіональний семінар
«Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в 

період децентралізації»

Громадська організація «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» за 
підтримки Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту осіб з 
інвалідністю та сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю «Донбас» «21» грудня 2021 року о 1О00 годині в приміщенні 
Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Донбас» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників 
32 проводить пленарне засідання Регіонального семінару «Досвід роботи сучасних 
реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації».

Метою заходу є проведення моніторингової та аналітичної діяльності роботи Державних 
центрів комплексної реабілітації та інших центрів реабілітації в усіх регіонах України (в межах 
компетенції). Передбачається ознайомлення осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних 
розладів з роботою реабілітаційних центрів, в тому числі у територіальних громадах в період 
децентралізації, системою реабілітації та наданням якісних реабілітаційних послуг за 
міжнародними стандартами для реалізації виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з 
інвалідністю, шляхом залучення до діалогу та моніторингу представників урядових та 
неурядових структур під час проведення регіональних семінарів. За результатами проведення 
Проекту буде випущено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у 
територіальній громаді в період децентралізації».

Обґрунтування щодо необхідності реалізації заходу - напрацьовання пропозицій щодо 
роботи Державних центрів реабілітації (у разі потреби). Ширше коло осіб з інвалідністю та 
батьків дітей та молоді з інвалідністю будуть проінформовані про сучасні реабілітаційні центри 
у територіальних громадах. Обізнані новинками в чинному законодавстві, що реалізують їх 
права на соціальну підтримку, соціальні послуги та реабілітацію. Приділення належної уваги до 
проблем осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних 
розладів. Визначення їх потреби у реалізації індивідуальних програм реабілітації. Випуск та 
розповсюдження посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у 
територіальній громаді в період децентралізації». Організація діалогу з представниками 
відповідних структур органів влади та місцевого самоврядування.

Семінар планується проводити в приміщеннях відповідно до вимог чинного законодавства з 
урахуванням карантинних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції СОУГО-19.
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