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ДИПЛОМ
І СТУПЕНЯ

ТЕМА 2. «ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ДОШКІЛЬНА, СЕРЕДНЯ ТА
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА)»
Одним із надважливих напрямів соціальної роботи Чугуївської
міської ради є турбота про дітей з особливими потребами. З метою
створення для них єдиного інклюзивного освітнього простору,
забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної, шкільної та
позашкільної освіти затверджено міський освітній проект «Розвиток
інклюзивної освіти в місті Чугуїв».
На сьогодні в місті функціонують дві профільні комунальні установи.
«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС»
проводить реабілітаційні заходи, спрямовані на створення умов для
всебічного розвитку дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох
років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання
інвалідності. А також із засвоєння ними знань, умінь, навичок,
досягнення й збереження їхньої максимальної незалежності,
фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою
максимальної реалізації особистого потенціалу. Завдяки співпраці
міської ради з Німецьким Товариством Міжнародного
Співробітництва (GIZ) Центр отримав найсучасніше реабілітаційне
обладнання, а для персоналу закладу проведено навчання. Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ) в рамках проекту «Батьки за раннє
втручання» передано обладнання, оргтехніку та меблі. Загальний
бюджет практики (кошти міської ради, субвенція з державного
бюджету, внески громадських організацій, міжнародна технічна
допомога) складає понад сім мільйонів гривень.
Перемога міських проектів «Рух без меж» та «Рух дитини – щастя для
родини» в обласних конкурсах міні-проектів «Разом в майбутнє»
відкрила можливості для створення зони вуличної реабілітації,
ігрового майданчика, що пристосований для дітей з інвалідністю, та
контактного зоопарку, де надається безкоштовна реабілітаційна
послуга «тварина-терапевт». Міська рада забезпечує для дітей
безкоштовні послуги соціального таксі.

Другий комунальний заклад – «Інклюзивно-ресурсний центр» –
надає послуги для дітей віком від 2 до 18 років: дошкільна та
загальна середня освіта, психолого-педагогічна допомога,
забезпечення системного кваліфікованого супроводження. Центр
оснащений сучасним обладнанням, у ньому працюють фахівці/-чині
у сфері психології, логопедії, дефектології, лікувальної фізкультури.
У дошкільних закладах та школах міста створено та обладнано
інклюзивні групи та класи.
Інклюзивно-ресурсні центри міста доступні для дітей та молоді з
особливими потребами як Чугуєва, так і Чугуївського, Печенізького
районів і міста Харкова.
Результатом організації інклюзивного навчання є успіхи дітей, які
сприяли їх переведенню на навчання за загальноосвітньою
програмою, а з індивідуального – на інклюзивне, а це більше десяти
дітей за два роки роботи центрів.
Місто стало базовим з проведення методичних заходів у сфері
інклюзивного навчання та психолого-педагогічного супроводу.

Приміщення Центру

КОНТАКТИ
Чугуївська міська рада Харківської області,
http://chuguev-rada.gov.ua вул. Старонікольська, буд.35-А,
м. Чугуїв, Харківська обл., 63503
Телефон: +38 (05746) 2 35 03; e-mail: info@chuguev-rada.gov.ua

Свято до "Дня захисту дітей" для вихованців/-ок Центру. На фото: Галина Мінаєва,
Чугуївська міська голова з вихованцями/-ками Центру

Автори практики, контактні особи:
Олександр ЛИСЕНКО, директор комунальної установи «Центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС»
Телефон: +38 (05746) 4 22 77, +38 (067) 578 74 98
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Додаткову інформацію з усіх питань конкурсу можна отримати за
тел.: 044 303 99 16 (внутрішні – 114; 156; 115); 044 590 47 76 або
yarovenkonp@minregion.gov.ua
olga.shevchuk@coe.int
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