Реєстр соціальних послуг
та суб`єктів, що здійснюють їх надання
N
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служби,
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1. КУ

Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)” БМР

ПІБ
керівника
та телефон

Перелік соціальних
послуг, що надаються

Форми
надання
соціальних
послуг

Категорії осіб або
соціальних груп, які
обслуговуються

(денна,
стаціонарна,
постійна,
тимчасова)
м. Бердянськ,
вул. Праці,47/14

4
Браілко
Володимир
Григорович
тел. 7 24 61

5
- догляд вдома;
- паліативний догляд;
- соціальна адаптація;
- соціальна профілактика;
- представництво
інтересів; консультування;
- натуральна допомога;
- фізичний супровід осіб з
інвалідністю з
порушенням зору

6
Денна,
постійна,
тимчасова

7
1. Громадяни похилого віку.
2. Особи з інвалідністю.
3. Хворі (з числа осіб
працездатного віку на період до
встановлення
їм
групи
інвалідності, але не більш як
чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування
і
потребують
постійної
сторонньої допомоги, визнані
такими
в
порядку,
затвердженому МОЗ.
4. Громадяни, які перебувають у
складній життєвій ситуації у
зв’язку
з
безробіттям
і
зареєстровані
в
державній
службі зайнятості як такі, що
шукають роботу; стихійним
лихом, катастрофою, у разі,
коли вони мають на своєму
утриманні неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів, осіб похилого
віку,
інвалідів,
якщо

середньомісячний
сукупний
дохід їх сімей нижчий ніж
прожитковий мінімум для сім`ї .
5. Особи без визначеного місця
проживання.
6. Особи, які переміщуються з
тимчасово окупованої території
України та районів проведення
антитерористичної операції до
м. Бердянськ.

2. Бердянський

міський Центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

3.

м. Бердянськ,
вул. Земська,38

м. Бердянськ,

КУ “Центр
вул.
соціальної
Європейська,68 А
реабілітації дітейінвалідів” БМР

Батулинська
Тетяна
Григорівна
тел. 4 59 37

Грєбєнщикова
Вероніка
Петрівна
тел.
0951938065

- соціальний супровід
сімей, у яких виховуються
діти-сироти
і
діти,
позбавлені батьківського
піклування;
послуга
соціальної
адаптації;
послуга
соціальної
інтеграції та реінтеграції;
послуга
соціальної
реабілітації;
- кризове та екстрене
втручання;
консультування; Соціальн
ий супровід;
представництво
інтересів;
-посередництво (медіація);
- соціальна профілактика
- соціальна реабілітація;
-соціально-психологічна
реабілітація;
- соціальний супровід

Денна,
постійна,
тимчасова

Сім’ї з дітьми та молоддю,
які перебувають у складних
життєвих
обставинах
та
потребують
сторонньої
допомоги

Денна

1. Діти з інвалідністю.
2. Діти до 2 років, що
знаходяться у групі ризику
щодо отримання інвалідності

4.

5.

6.

7.

КУ “Бердянський
геріатричний
пансіонат”
Запорізької
обласної ради

м. Бердянськ,
вул. Мічуріна,87

м. Бердянськ,

КЗ “Обласний
вул. Франка,18
соціальний центр
матері та дитини”
Запорізької
обласної ради

КУ “Обласний
центр
комплексної
реабілітації осіб з
інвалідністю”
Запорізької
обласної ради
Релігійна місія
“Карітас - СпесБердянськ”

Мілакумов
- стаціонарний догляд
Володимир
Олександрович
тел. 4 17 25

Постійно

Шендлер Ірино
Володимирівн
о
тел. 4 05 54

Стаціонарна,
тимчасово

- надання притулку;
- соціально-психологічні;
- соціальна профілактика;
- консультування;
- представництво інтересів

Особи похилого віку, особи з
інвалідністю 1 та 2 групи

старші за 18 років, які за
станом здоров’я
потребують стороннього
догляду, побутового
обслуговування, медичної
допомоги

м. Бердянськ,
вул. Мічуріна,87

Пейчев
Дмитро
Дмитрович
тел. 7 07 42

-психолого-педагогічна
Стаціонарна,
реабілітація;
тимчасово,
-соціально-побутова
денна
реабілітація;
- фізична реабілітація;
- фізкультурно-спортивна
реабілітація

м. Бердянськ,
вул.
Волонтерів,160

Кісельова
Вікторія
Анатоліївна
тел.
0664853219

- соціальна реабілітація;
- соціальна-психологічна

Денна

Жінки на сьомому дев’ятому місяцях вагітності
та матері із дітьми віком від
народження до 18 місяців, які
перебувають у складних
життєвих обставинах, що
перешкоджають виконанню
материнського обов’язку
Особи з інвалідністю від 16
років

Діти з малозабезпечених та
багатодітних сімей

