Виховуєте дитину з труднощами
розвитку чи інвалідністю
і потребуєте підтримки в час війни?
Звертайтесь до нас.

ЮНІСЕФ разом з Центром Джерело (Львів)
запустили програму кризової підтримки
сімей, які виховують дітей з інвалідністю
чи труднощами розвитку.
У програмі можна отримати
кризову психо-соціальну підтримку,
консультування соціальних працівників
та вузьких спеціалістів, допоміжні засоби
згідно з потребами дитини.

У яких
випадках
можна отримати
допомогу?

На яку
допомогу
можна
розраховувати?

Як отримати
допомогу?

• Сім’ї з дітьми з інвалідністю
або труднощами розвитку,
які потребують кризового
втручання
• Сім’ї з дітьми, у яких під час
війни погіршився фізичний
стан та поведінка
• Немає або втратили
спеціалізоване обладнання
• Вимушено переселені сім’ї,
які не мають інформації про
доступні послуги в громадах
• Індивідуальні консультації
про можливості та доступні
послуги в громадах
• Кризові послуги соціальних
працівників
• Спеціалізовані консультації
вузьких спеціалістів
• Допоміжні засоби за потребами
дитини (наприклад слухові
апарати, крісла колісні та інше)
• У разі необхідності мобільна
команда фахівців приїде
у віддалені райони
• Звернутись до координатора
програми у одному
з перелічених регіонів.
• Після того, як фахівці проведуть
визначення потреб дитини сім’ї
зможуть отримати необхідну
кризову допомогу.

Координатори у регіонах
Львівська область
Центр Джерело, м. Львів, пр. Червоної Калини, 86а, тел. 067 820 59 50

Закарпатська область
Комунальна реабілітаційна установа
«Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»
м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8, тел. 067 521 29 05

Івано-Франківська область
Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг,
м. Коломия, вул. Ярослава Пстрака, 2 В, тел. 067 521 28 95

Чернівецька область
Буковинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
«Особлива дитина», м. Чернівці, бульвар Героїв Крут, 13, тел. 067 31 59 262

Тернопільська область
Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини,
м. Тернопіль, вул. Академіка Андрія Сахарова, 2, тел. 067 31 59 257

Рівненська область
• Центр відновного лікування для дітей з органічним ураженням
центральної нервової системи та порушенням функції
опорно-рухового апарату (в структурі Комунального підприємства
«Рівненська обласна дитяча лікарня»), м. Рівне, вул. Київська, 60,
тел. 067 31 59 261

Волинська область
Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради,
м. Луцьк, пр. Соборності, 18, тел. 067 31 59 256

