Додаток
до рішення міської ради
від 02 грудня 2021року № 788
ПРОГРАМА
підтримки благодійної служби милосердя «Карітас» в м. Чорткові на 20222024 роки
1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата,
номер
і
назва
нормативно-правового акта
про розроблення Програми
Розробник Програми

Благодійна служба милосердя «Карітас»
Благодійна діяльність відповідно до статуту
благодійної служби милосердя «Карітас»

управління соціального захисту та охорони
здоров’я Чортківської міської ради
4. Співрозробники Програми Територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Чорткова, управління соціального захисту
та охорони здоров’я Чортківської міської ради
5. Відповідальний виконавець Благодійна служба милосердя «Карітас»,
Програми
управління соціального захисту та охорони
здоров’я Чортківської міської ради
6. Учасники Програми
Благодійна служба милосердя «Карітас»,
територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Чорткова , управління соціального захисту
та охорони здоров’я,
виконавчий комітет
міської ради
7. Термін реалізації Програми
2022-2024 роки
7.1. Етапи виконання Програми
(для
довгострокових
2022-2024 роки,
програм)
8. Перелік
місцевих
міський бюджет
бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми (для
комплексних програм)
9. Загальний
обсяг
1160,0 тис. грн.
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього, у тому
числі:
9.1. коштів міського бюджету
1160,0 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел
_
3.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

В умовах глобальної економічної кризи надзвичайною важливою є
підтримка найбільш вразливих категорій населення. Соціальний захист кожної
людини є безумовним пріоритетом Уряду, держави, та має велике значення для
розвитку українського суспільства. Реальна соціально-економічна ситуація
сьогодення, внаслідок якої все більша кількість осіб з інвалідністю,
важкохворих, онкохворих, одиноких, осіб похилого віку, опиняються не тільки
за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання. Виникає необхідність
у наданні соціальної та медичної допомоги, догляду, реабілітації, психологічній
та матеріальній підтримці, для все більшої кількості населення, з
інтелектуальними обмеженнями, психічними розладами, вродженими вадами
розвитку та набутими невиліковними хворобами.
20 лютого 1994 року було створено Благодійну службу милосердя
«Карітас», що розпочала свою діяльність у створенні відділення постійного
перебування для людей похилого віку, одиноких, малозабезпечених та
перестарілих осіб в рамках проекту «Дім похилого віку», надаючи цілодобовий
медичний та соціальний догляд, забезпечуючи належний рівень їх життя.
Станом на 1 січня 2020 року у закладі перебуває 28 осіб поважного віку, які
проживали у м. Чорткові, Чортківському районі та Тернопільської області.
В 1996 році почав функціонувати відділ для молодих осіб з інвалідністю
«Центр дозвілля і реабілітації для молодих людей з інвалідністю», які
знаходяться на денному перебуванні, проходячи реабілітацію, соціалізацію у
суспільство, інтеграцію, проведення тренінгів, майстер-класів (виготовлення
різноманітних виробів), відвідування святих місць, та культурних заходів,
набувають навики самообслуговування. На даний час обслуговуються 32
молодих людей з інвалідністю, які мають можливість індивідуального навчання
та психологічної підтримки для них та їх батьків.
У 2011 році 11 березня почав функціонувати ще один проект Благодійної
служби милосердя «Карітас» «Паліативна та хоспісна допомога на дому в
Чорткові та регіоні», яка складається з мультидисциплінарної команди (лікаря,
соціальних працівників, психолога, та духівника), що надає медичну, соціальну,
психологічну та духовну допомогу для онкохворих, людей із соматичними
захворюваннями в термінальній стадії, одиноких, малозабезпечених людей
похилого віку, які потребують догляду на дому. Станом на сьогоднішній день
Центром обслуговується 80 бенефіціарів, із них близько 70 % складає міське
населення.
Проблема надання розвитку допомоги людям похилого віку, та особам з
інвалідністю, допомоги невиліковно хворих, одиноких, які потребують
паліативного та хоспісного догляду, – була і є надзвичайно актуальною в усі
часи.
На теперішній час в нашому районні люди похилого віку, які є
одинокими, малозабезпеченими мають можливість проживання та догляду в
стаціонарному відділенні для людей похилого віку, в Благодійній службі
милосердя «Карітас», де надається цілодобовий медичний та соціальний догляд,
медичними сестрами, соціальними працівниками, проводиться психологічна
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підтримка психологом, та здійснюється духовний супровід незалежно від
віросповідання мешканців, забезпечуючи гідне життя осіб поважного віку.
Паліативна допомога
являє собою комплекс заходів та послуг
(соціальних, медичних, психологічних), які спрямовані на покращення якості
життя невиліковно хворої людини на останніх етапах її життя. Це означає
зменшення страждання, підтримка максимально можливої активності та участі у
суспільному житті, що має на меті позбавити хворих від страждання та болю та
психологічних переживань, допомогти гідно завершити земне життя.
Стаціонарні відділення Чортківської комунальної районної лікарні мало
пристосовані для довготривалого перебування важкохворих, відсутність
ізольованих палат, медичний персонал не взмозі надавати необхідний об’єм
допомоги таким хворим, тому важливим є забезпечення відповідного та
належного догляду для них на дому. Великою необхідністю при важкому та не
виліковному перебігу захворювання для осіб похилого віку є забезпечення
достатньої кількості засобів гігієни (підгузники та пеленки, кало приймачів,
урологічні прокладки) та медикаментів, так як більшість осіб похилого віку є
малозабезпеченими, та одинокими.
Протягом багатьох років державна підтримка для осіб з інвалідністю
зводилася до певного матеріального забезпечення (соціальні виплати), але
проблема
цих
осіб
полягає
також,
у
обмеженні
спілкування,
самообслуговуванні, пересуванні, контролю за своєю поведінкою, де їх розвиток
залежить значною мірою від задоволення їх потреб з іншими людьми, що
складає багатогранний процес соціальної реабілітації. Тому реабілітаційні
заходи стосовно молодих людей з інвалідністю мають розширюватися за
рахунок сфери соціально-побутової реабілітації, інтеграції у суспільство,
покращення емоційного, психологічного їх стану.
За час дії програми забезпечуються:
- для молодих осіб з інвалідністю матеріалами для якісного проведення
занять та реабілітаційних заходів, інтеграції, закупляються засоби
гігієни для догляду та медикаменти
- для невиліковно хворих, одиноких похилого віку, онкохворих
закупляються засоби гігієни для догляду, медикаменти, надається
медична допомога та соціальний догляд, психологічна та духовна
підтримка.
Прийняття Програми підтримки невиліковно хворим та молодим особам з
інвалідністю та залучення на її виконання коштів з місцевого бюджету
сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних питань.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних умов
забезпечення медичних, соціальних та психологічних послуг, покращення
матеріального становища незахищених верств населення, які перебувають на
повному забезпеченні у стаціонарному відділенні «Людей похилого віку» та
відділ «Центр дозвілля та соціальної реабілітації для молодих осіб з
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інвалідністю», і «Паліативна та хоспісна допомога на дому», Благодійної
служби милосердя «Карітас». Сприяння духовному відродженню громадян
України, сприяння у соціальній реабілітації малозабезпечених громадян,
інвалідів та інших категорій осіб, потребуючих благодійництва.
4. Основні завдання та заходи щодо реалізації Програми
Основними завданнями Програми є:
- покращення соціального захисту важкохворих, онкохворих, одиноких,
осіб золотого віку, які потребують цілодобового нагляду та паліативної
допомоги, осіб молодого віку з інвалідністю;
- сприяння забезпеченню хворих, одиноких людей похилого віку
проживанням, медикаментами, повноцінним харчуванням, товарами першої
необхідності, соціально-медичним доглядом та допомогою у ритуальних
послугах, ;
- забезпечення важкохворих, одиноких осіб похилого віку необхідними
для них засобами гігієни (підгузники, пеленки), медикаментами, паліативним та
хоспісним доглядом;
- забезпечення молодих осіб з інвалідністю медикаментами, засобами
гігієни, канцелярським приладдям, для корекційних занять для покращення
дрібної моторики, розвитку мислення, подолання порушення психологічного,
фізичного та сенсорного розвитку.

5. Фінансове забезпечення Програми
Для забезпечення реалізації Програми виникає необхідність у виділенні
фінансування для здійснення даних послуг. Фінансування Програми
здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до додатку №1,
залучати кошти благодійних організацій. Головним розпорядником коштів за
Програмою є управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської
міської ради.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виходячи з напрямків діяльності та заходів згідно додатку №2, Програма
надасть змогу:
- покращити соціально-медичне обслуговування: надання медичної,
соціальної, духовної, психологічної допомоги для онкохворих, невиліковно
хворих людей похилого віку та молодих осіб з інвалідністю у відділеннях та на
дому;
- реалізацію діючих проектів: «Дім похилого віку», «Паліативна та хоспісна
допомога на дому», відділ «Центр дозвілля і реабілітації для молодих осіб з
інвалідністю»;
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- залучення громадськості до її реалізації, підтримки професійних
медичних, соціальних, психологічних асоціацій, залучення позабюджетних
джерел фінансування;
- інформування громадськості з актуальних питань, пов’язаних із
діяльністю Центру;
- покращити умови проживання людям похилого віку, особам, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
- розвиток різних форм паліативної допомоги, які потребують
впровадження служби паліативного догляду вдома, що забезпечують належний
рівень якості життя пацієнтів у її кінцевій фазі;
- покращити соціальну інтеграцію у суспільство для осіб з інвалідністю,
покращення їх психологічного стану, реабілітації, оздоровлення, навчити їх
самообслуговуванню та максимально залучити до суспільно-корисної праці;
- психологічна підтримка та правова допомога батькам, що мають
молодих-дітей з інвалідністю;
- покращення психологічного, емоційного та матеріального стану
підопічних;
- підвищити громадську активність населення та активність недержавних
організацій у виконанні програми, розвиток благодійництва та волонтерства у
цій сфері;
- створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для
послідовності реалізації та співпраці у державній програмі розвитку допомоги
людям похилого віку та молодих осіб з інвалідністю в Україні.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на відповідального
виконавця програми, безпосередній контроль за здійсненням заходів програми
здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради та постійна комісія міської ради з питань бюджету та економічного
розвитку.
Коригування плану заходів, обсягів та джерел фінансування Програми
здійснюється за необхідністю.
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Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми
підтримки благодійної служби милосердя «Карітас» в м. Чорткові на 2022-2024 роки.
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Усього витрат
на
виконання
Програми

Обсяг ресурсів, усього,

360,0

400,0

400,0

1160,0

у тому числі:
Бюджет міської територіальної громади

360,0

400,0

400,0

1160,0

Обласний, районні бюджети

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-
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Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми
підтримки благодійної служби милосердя «Карітас» в м. Чорткові на 2022-2024 роки.
№
з/п

1

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

2

3

Строк
виконанн
я заходу

Виконавці

4

5

Джерела
фінансу-вання
6

- Забезпечення продуктами харчування 2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
та засобами гігієни для осіб поважного
роки
територіальної
віку, які знаходяться на цілодобову
громади
догляді та проживанні Благодійної
служби милосердя «Карітас»
1. Проект «Дім - Забезпечення засобами гігієни( миючі) 2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
похилого віку» та ін
роки
територіальної
громади

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень, у тому
числі (тис. грн.):

Очікуваний
результат

2022

2023

2024

7

8

9

90,0

100,0

100,0

Покращення умов
проживання
особам похилого
віку, важкохворим,
які є одинокими,
забезпечення
належного догляду
для них;

50,0

60,0

60,0

забезпечення
засобами гігієни
(підгузники,
пеленки)

10

11

7

- продукти харчування

2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
роки
територіальної
громади

30,0

40,0

40,0

- Медикаменти та лікування,
реабілітаційні процедури

2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
роки
територіальної
громади

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

«Центр
дозвілля і
реабілітації
2.
- Засоби гігієни (підгузники, пеленки) 2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
для молодих
роки
територіальної
осіб з
громади
інвалідністю»

«Паліативна
та хоспісна
3.
допомога на
дому»

- Придбання канцелярського приладдя 2022-2024 БСМ «Карітас», бюджет міської
для проведення тренінгів, майстер- роки
територіальної
класів
громади

10,0

10,0

10,0

- Придбання засобів гігієни підгузники, 2022-2024 БСМ «Карітас»,
калоприймачі, пеленки, урологічні роки
прокладки для невиліковно хворим,
онкохворим, осіб похилого віку на
термальній стадії життя

100,0

100,0

100,0

50,0

60,0

60,0

360,0

400,0

- Придбання медикаментів для
невиліковнохворим, онкохворим,
малозабезпечених осіб похилого віку

Секретар міської ради

бюджет
бюджет міської
територіальної
громади

бюджет міської
2022-2024 БСМ «Карітас», територіальної
роки
громади

Забезпечення
діяльності
центру
денного перебування
для молодих осіб з
інвалідністю, а саме
2-х разе харчування
- Забезпечення у
проведенні
реабілітаційних
заходів,
-покрашення
фізичного стану
молодих осіб з
інвалідністю.
- забезпечення
канцелярським
приладдям для
корекційних занять
задля покращення
дрібної моторики,
психологічного та
сенсорного розвитку
-забезпечення
необхідними
засобами гігієни для
невиліковно хворих
осіб похилого віку
-забезпечення
необхідними
медикаментами для
малозабезпечених,
одиноких,
важкохворих
осіб
похилого віку.

400,0

Ярослав ДЗИНДРА
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