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правової ха психологічної допомоги

Соціально-психологічний центр м. Славутич

Соціально-психологічний центр м. Славутич святкує ювілей
15 лютого 1994 року розпочався літопис
Соціально-психологічного центру в м. Славутич.
Нині він святкує славний ювілей. Рівно 25 років то
му відповідно до розпорядження Представника Пре
зидента України «Про створення Центрів психологі
чної реабілітації населення, яке постраждало внаслі
док Чорнобильської катастрофи» в рамках програми
ООН
«ЮНЕСКО-Чорнобиль»
було
засновано
Соціально-психологічний центр в нашому місті.
У 1994 році для забезпечення роботи Центру
спеціалістами, міським головою
м. Славутич
Володимиром Удовиченко були запрошені молоді
фахівці-початківці, випускники Київського націона
льного педагогічного університету ім. Драгоманова
Віктор та Валентина Одиниці, Олександр Линкевич,
Юрій Акименко, які і стали засновниками соціаль
но-психологічної служби міста.
25 років - незначний час в історичному вимірі,
але для Соціально-психологічного центру цей час
надзвичайно багатий, наповнений великою кількістю
подій і досягнень.
Тривалий час основними напрямками діяльності
Центру була робота з «чорнобильцями». Спеціалісти
надавали соціально-психологічну допомогу дорос
лим, підліткам та дітям, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Події того часу викликали серйозну стурбованість
у людей стосовно подальшого життєвого майбутньо
го, пристосування до нових місць проживання
з новими особливостями, труднощами та проблема
ми. Соціально-психологічний центр став місцем
підтримки та довіри для жителів міста.
Історія роботи Центру пов’язана з розробкою та
виконанням
багатьох проектів
із залученням
міжнародних партнерів та організацій.
У 2014 році установа змінила своє підпорядку
вання і була передана в управління Державної служ
би України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції. З цього часу Соціальнопсихологічний центр м. Славутич суттєво розширив
та змінив свої функції.
На сьогодні основними видами діяльності Центру
є соціальна та психологічна допомога учасникам
бойових дій, ветеранам війни, учасникам АТО
та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам
та іншим категоріям громадян, які потрапили в
кризову життєву ситуацію.
З метою надання психологічної допомоги ветера
нам АТО проводяться індивідуальні консультації,
широко застосовуються групові форми психологіч
ної роботи.

Центр надає юридичну підтримку: проводяться
індивідуальні консультації з актуальних правових
питань, круглі столи за участі представників влади,
соціальних служб, медичних закладів, центру зайня
тості; надається допомога в оформленні документів
щодо пільг, отримання матеріальної допомоги, на
вчання, працевлаштування тощо.
При Соціально-психологічному центрі працює
група підтримки дружин та матерів учасників АТО.
Такі зустрічі сприяють покращенню соціальнопсихологічного клімату в родинах, допомагають
вирішити актуальні індивідуальні та сімейні життєві
проблеми.
Центром надаються фізкультурно-оздоровчі пос
луги: масаж з використанням масажного крісла;
лікувальна фізкультура з використанням профілактора Євмінова, заняття з фізичної реабілітації у
Фітнес-центрі (аеробний, анаеробний та тренажерний зали).
Окрім того, для родин учасників АТО проводять
ся індивідуальні, групові та масові заходи: родинні
свята, тематичні вечори, конкурси, вікторини тощо.
Наприклад, у відвідувачів викликають зацікавленість
поїздки до театру, екскурсії (на Чорнобильську АЕС,
в історичні місця регіону, кінно-спортивну базу),
відзначення народних та державних свят (День Кон
ституції України, День незалежності України, День
Збройних сил України, День Національної гвардії
України, М іжнародний день волонтерів, свято Мас
ляної, Новий рік,
Медовий спас, День рибалки
тощо). Центр є ініціатором та організатором турнірів
з футболу серед учасників АТО, інших спортивних
заходів, свят, акцій.
З
початку
2017
року
при
Соціальнопсихологічному центрі м. Славутич діє служба пси
хологічної та правової допомоги «Телефон довіри»
для учасників АТО та членів їх родин, яка створена з
метою розширення доступу до психологічних послуг
і правової підтримки учасників АТО перед усім із
сільської місцевості. На «Телефоні довіри» чергують
кваліфіковані фахівці-психологи та юрист, які нада
ють підтримку в подоланні особистих та сімейних
психологічних і правових проблем абонентам з
різних регіонів України.
Працівники Центру постійно підвищують свій
професійний рівень, займаються науковою діяльніс
тю, беруть участь у науково-практичних семінарах,
тренінгах, конференціях, навчальних програмах.
Соціально-психологічний центр м. Славутич
завжди радий надати підтримку та допомогу
у вирішенні складних життєвих питань.

Юридична допомога

Адресна матеріальна допомога у 2019 році
Хочу нагадати інформацію про затверджений
Порядок використання обласного бюджету для
надання адресної матеріальної допомоги для
учасників АТО, членів їх сімей, членів сімей
загиблих учасників АТО, а також сімей Героїв
Небесної Сотні та учасників Революції Гідності
Київської області відповідно до прийнятою
Київською обласною радою 27.04.2018 року
"Комплексної програми соціальної підтримки в
Київській області учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної опера
ції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учас
ників Революції Гідності на 2018-2020 роки"
в обсязі 157048,70 грн. на три роки: на 2018 рік 88439,8 грн; на 2019 рік - 32999,00 грн.;
на 2020 рік - 35609,90 грн.

Документи та заяви для отримання того чи
іншого виду матеріальної допомоги потрібно
подавати до свого місцевого управління соціа
льного захисту населення!
1. Виплата щорічної одноразової грошової
допомоги сім’ям військовослужбовців, учасників
АТО, які знаходяться в складних життєвих
обставинах - 8 прожиткових мінімумів для праце
здатних осіб.
2. Виплата одноразової грошової допомоги
учасникам АТО, які належать до осіб з інвалідні
стю внаслідок війни яким встановлено інвалід
ність І групи сума у розмірі 20 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб.
3. Виплата одноразової грошової допомоги
учасникам АТО, які належать до осіб з інвалідні
стю внаслідок війни, яким встановлено інвалід
ність II групи - у розмірі 15 прожиткових мініму
мів для працездатних осіб;
4. Виплата одноразової грошової допомоги
учасникам АТО, які належать до осіб з інвалідні
стю внаслідок війни, яким встановлено інвалід
ність III групи - у розмірі 10 прожиткових міні
мумів для працездатних осіб;
5. Виплата одноразової грошової допомоги
учасникам АТО, які належать до учасників бойо
вих дій, яким встановлено часткову втрату праце
здатності без встановлення інвалідності у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працезда
тних осіб.

6. Виплата одноразової грошової допомоги
сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні
АТО - у розмірі 70 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб.
7. Виплата щорічної одноразової грошової
допомоги
сім’ям
військовослужбовців, які
загинули в зоні АТО, та членам сімей Героїв Не
бесної Сотні - у розмірі 15 прожиткових мініму
мів для працездатних осіб.
8. Виплата одноразової грошової допомоги
військовослужбовцям, які підписали контракт на
проходження служби в зоні проведення АТО,
сім’ї яких знаходяться в складних життєвих
обставинах - у розмірі 8 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб.
9. Виплата одноразової грошової допомоги
особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження
під час участі у Революції Гідності - у розмірі
15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб:
10. Виплата одноразової грошової допомоги
особам, які отримали тілесні ушкодження серед
ньої тяжкості під час участі у Революції Гідності
- у розмірі 10 прожиткових мінімумів для праце
здатних осіб.
Звертаємо увагу, що вказані виплати стосу
ються виключно мешканців Київської області. За
більш детальною інформацією, переліком необ
хідних документів та складанням заяви звертай
теся до юрисконсульта Соціально-психологічного
центру м. Славутич особисто та за номерами
(04579) 2-94-96; 095-467-64-08; 067-850-91-16.
Якщо Ви проживаєте в іншій області,
звертайтеся за адресною допомогою до відділу
Управління соціального захисту населення за
місцем проживання.
Олена Білоус,
юрисконсульт
Соціально-психологічного центру м. Славутич
(за матеріалами Інтернет-ресурсів)
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