
Свято Міжнародного Дня захисту дітей 

у територіальних центрах соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) міста Києва 

для дітей з особливими потребами 

 

У місті Києві у структурі районних територіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) функціонує 9 відділень соціально-

медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово 

відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з 

порушенням психіки (денне перебування), відділення комплексної соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю в Дніпровському районі м. Києва та група для 

надання соціальної послуги денного догляду дітям з інвалідністю в 

Шевченківському районі м. Києва, в яких отримують реабілітаційні послуги 

292 дитини з особливими потребами. 

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту 

дітей. З цієї нагоди у районних територіальних центрах міста Києва було 

проведено ряд культурно-масових заходів, до організації яких долучилися 

представники органів виконавчої влади, депутати міської ради, громадські та  

благодійні організації.  

Для дітей з особливими 

потребами були влаштовані веселі 

свята з казковими героями, 

театралізованими дійствами, 

конкурсами, естафетами, піснями, 

іграми та солодкими подарунками. 

Діти грали, змагались, співали, а 

батьки зі співробітниками мали 

змогу проаналізувати дитячі 

досягнення вже завершеного 

навчального року, яких було дуже 

багато. 

 

У територіальних центрах 

Деснянського і Дніпровського 

районів святкові заходи проходили у 

формі спортивно-ігрових змагань, в 

яких діти з особливими потребами 

разом з батьками брали участь у 

різних цікавих конкурсах, естафетах 

та співали веселі пісні.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Юні відвідувачі Територіального центру 

соціального обслуговування Святошинського 

району 1 червня 2017 року побували у 

Михайлівському Золотоверхому монастирі, де 

Святіший Патріарх Філарет привітав дітлахів та 

всіх присутніх зі святом, побажав їм здоров`я, 

бадьорого настрою та мирного неба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, які отримують 

послуги у відділенні 

Оболонського району відвідали 

Зоопарк ХІІ місяців – новий 

сучасний європейський «парк 

щасливих тварин», де їх чекала 

зустріч з більше ніж 100 

дивовижних та екзотичних 

тварин. Діти мали змогу 

побачити тварин зблизька, 

поспостерігати за їх поведінкою, 

манерою спілкування, іграми, 

погладити та погодувати їх. 

Особливістю свята у територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району було проведення 

різноманітних майстер-класів, фаєр-шоу, а також всі 

присутні мали можливість зробити казковий 

аквагрим та мехенді. 

Це чудове свято принесло всім гостям багато 

позитивних приємних емоцій, усмішок, радості та 

гарний настрій. Завдяки хорошій організації та 

відданості працівників територіальних центрів і 

батьків кожна дитина відчула себе захищеною, 

потрібною та щасливою.  

 

 

Директор                                                                                  Н. Глоба 


