Звіт директора Єдиного ЦНРСП м. Коломиї за 2019 рік

В Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (далі – Єдиний ЦНРСП м. Коломиї) функціонує 4 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю, відділення соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 
Відділенням соціальної допомоги вдома протягом 2019 року виявлено 309 осіб, з них обслужено 247 осіб.
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, чисельність виявлених громадян становить 2132 особи, з них обслужених 2084 осіб, в тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги –1808 осіб. Протягом 2019 року соціальною послугою з перевезення людей «Соціальне таксі» скористатися 128 осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідних візків або, які хворі на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування та хворі на ниркову недостатність, які залежні від діалізу. Протягом 2019 року надано послуг в кількості – 3841 виїзди, по перевезенні осіб до лікарень, поліклінік, залізничного та автовокзалу, міських соціальних установ.
Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації, протягом 2019 року обслужено 40 осіб.
За рахунок благодійної пожертви Миколо-Успенського Собору, протягом 2019 року щомісячно харчується 56 осіб, які знаходяться на обслуговуванні Єдиного ЦНРСП м. Коломиї.
Відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю об'єднує групи реабілітації дітей з інвалідністю, денного перебування дітей та молоді з інвалідністю загальною кількістю 67 осіб. Протягом 2019 року одержали реабілітаційні послуги 50 дітей з інвалідністю, послугу денного догляду 2 дітей віком до 18-ти років, та 15осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років. 
Відділенням роботи з сім’ями дітьми та молоддю, протягом 2019 року надано послуги 341 особі, взято на облік 78 сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Проведено профілактичні та психолого-реабілітаційні роботи з молоддю, які відбули покарання, та умовно засудженими особами. Протягом 2019 року проведено 16 заходів.
Відповідно до затвердженої програми проводиться відшкодування коштів за перебування безхатченків в будинку нічного перебування на базі приміщення БФ «БО «Карітас Коломия». Згідно акту наданих послуг за 2019 рік виплачено 456,2 тис. грн.. Протягом 2019 року обслужено 94 особи без постійного місця проживання та надано послуг в кількості 5780.
Працівниками установи постійно проводиться робота щодо виявлення громадян, які потребують соціальних та реабілітаційних послуг, в тому числі спеціалізованих та інноваційних. 

