ОСВІТА В ЦЕНТРАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Чинне законодавство України розглядає інвалідність переважно як соціальну проблему, не
гарантуючи відсутності обмежень їхніх прав – на працевлаштування та зайнятість, освіту,
реабілітацію, доступ до інформації.
Головна мета – дати цій категорії суспільства можливість самореалізуватися. Отже, від
самого лише соціального захисту інвалідів треба переходити до реального забезпечення їх прав.
Управління соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації може
направляти на професійне навчання до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів
смт. Лютіж, Київська область також Дитячий спеціалізований клінічний санаторій «Хаджибей»
Одеський Центр професійної реабілітації. Всі ці Центри є державними соціальними установами
Міністерства праці та соціальної політики України, що здійснюють професійну реабілітацію за
такими робітничими професіями:
- оператор комп’ютерного набору;
- секретар керівника ;
- швачка;
- облицювальник - мозаїчник;
- конторський службовець;
- виробник художніх виробів з кераміки;
- взуттьовик з ремонту взуття;
- художник;
- перукар – модельєр;
- закройщик;
- кондитер;
- різбляр по дереву;
- маляр – штукатур;
- плотнік;
- вишивальниця;
- радіо механік по обслуговуванню та ремонту
- соціальний робітник;
радіотелевізійної апаратури;
овочівник
До Центрів приймаються громадяни України із числа інвалідів віку (18-55 років) І – ІІІ груп,
А також діти-інваліди від 16-18 років, які: постійно проживають на території України і
перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК
потребують професійної реабілітації;
- не мають протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими
здійснюється реабілітація у Центрі;
- мають документ державного зразка про повну чи базову загальну середню освіту або
освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями.
До Центрів не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких
унеможливлюють їх навчання та з медичними протипоказаннями:
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- психічні розлади;
- венеричні захворювання;
- епілепсія та епісиндром;
- усі форми туберкульозу в активній стадії;
- онкологічні захворювання середньої та тяжкої стадії перебігу;
- усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;
- протипоказання до обраної професії.
Навчання здійснюється за академічними годинами при 30 - годинному тижневому
навантаженні.
Проживання. Харчування, заходи професійної реабілітації та навчання, соціально –
психологічного та медичного супроводу в Центрі здійснюється для інвалідів безоплатно за
рахунок коштів Державного бюджету. Іногородні забезпечуються гуртожитком
безкоштовно.
За більш детальнішою інформацією звертайтеся до управління праці та соціального захисту
населення Голованівської РДА в кабінет №12 та за тел. 2-10-98, 3-01-12
Головний спеціаліст сектору по обслуговуванні інвалідів,
ветеранів війни, праці та громадян,
які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи
Л.Ларіна.

