
Працетерапія - лікування працею  або зцілення 

 через діяльність, є одним із методом соціальної реабілітації. 

 

 

ПРОГРАМА 

підготовки до самостійного життєзабезпечення 

та проведення заходів з працетерапії 

на 2021 - 2026 р. 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  

Барської міської ради 
 

Назва 

Програми 

Програма підготовки до самостійного життєзабезпечення та проведення 

заходів з  працетерапії на 2021 - 2026 р. Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Барської міської ради 

Підстава для 

розроблення 

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», Закон України «Про соціальні послуги», Конвенція ООН про 

права інвалідів, Закони України  «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  Закон України 

«Державні  соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 

05.10.2000 № 2017-ІІІ,  наказ №429 Мінсоцполітики від 23.06.2020 «Про  

затвердження Класифікатора соціальних послуг» 

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Барської 

міської ради 

Розробник 

Програми 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Барської 

міської ради 

Відповідальні 

за виконання 

програмних 

заходів 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Барської 

міської ради 

Мета Програми Сприяння трудовій зайнятості та  соціальній адаптації осіб з 

інвалідністю (з фізичними та/або  інтелектуальними обмеженнями) у 

місцеву громаду, шляхом створення  проведення заходів з працетерапії. 

Досягнення всебічного захисту законних прав мешканців Барської 

міської ради на забезпечення надання соціальних послуг  та соціального 

обслуговування, покращення доступу мешканців ТГ до належного 

спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади 

відповідно до державних стандартів 

Термін 

реалізації 

Програми 

2021-2026 рік  

Основні 

джерела 

- місцевий бюджет 

 



фінансувавня 

заходів 

Програми 

 

Обсяг 

фінансових 

ресурсів,  необх

ідних для 

реалізації 

Програми 

В межах бюджетних призначень 

 

Очікувані 

результати 

виконання 

Удосконалення  діяльності КУ «ЦНСП» Барської міської ради. 

Створення умов для забезпечення мешканцям Барської міської 

територіальної громади якісного надання соціальних послуг  

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і  

потребують  сторонньої допомоги 

 

Мета програми: 

 

-  підготовки до самостійного життєзабезпечення та проведення    заходів з  

працетерапії:  

- створити   можливості   особистісного   самовизначення   та  самореалізації, 

духовного відродження, соціальної адаптації; 

- дати можливість приймати участь в громадському житті молодим людям з 

важкою неповносправністю. 

 

Основні  завдання програми: 

 

1. Адаптація до нової життєвої ситуації через активізацію сильних сторін 

особистості, самореалізацію в трудовій діяльності чи творчості, розширення 

кругозору та світогляду, подолання екзистенційних проблем. 

2. Призначення працетерапії з метою відновлення комплексних предметних дій, 

рівень побудови яких пов’язаний з вищими відділами центральної нервової 

системи. 

3. Зменшення напруги і посилення віри в самого себе в отримувачів соціальних 

послуг, а також тренування їх взаємодії з іншими людьми, розвиток і реабілітація 

їх щоденних і професійних навичок. 

4. Відновлення втрачених функцій та працеспроможності в осіб з інвалідністю за 

допомогою різноманітних операцій. 

5. Виявлення індивідуальних схильностей, можливостей  та інтересів осіб з 

інвалідністю (з фізичними та/або  інтелектуальними обмеженнями)  через програми 

працетерапії   у відділенні соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями.  

6. Привернення уваги громадськості до проблеми  соціальної адаптації осіб з 

інвалідністю (з фізичними та/або  інтелектуальними обмеженнями). 

7. Забезпечення збереження фізичної, психічної та соціальної активності 

отримувачів соціальних послуг, зниження рівня їх залежності від сторонньої 



допомоги. 

8. Забезпечення сприятливого емоційного фону, відновлення зв’язків всередині   

колективу, пом’якшення почуття самотності, занепокоєння, депресії. 

9.Сприяння в проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, 

професійної орієнтації. 

 

Цільові групи, на які розрахована програма: 

 

1. Особи з інвалідністю від 7 до 35 та старші за віком, з середнім та важким 

ступенем порушень – постійна трудова зайнятість; 

2. Особи з інвалідністю від 7 до 35 та старші за віком, з легким ступенем порушень  - 

на етапі  адаптації та підготовки до роботи. 

   Праця у будь-якому суспільстві є для дорослої людини, як правило, природною 

складовою його життя. Праця розширює систему соціальних контактів і надає 

певний суспільний статус, упорядковує повсякденне життя, розвиває професійні та 

духовні якості. 

   Кожна людина має право на працю, однак насправді небагато осіб з фізичними 

та/або інтелектуальними обмеженнями можуть це право реалізувати. 

Працевлаштуватись на відкритому ринку праці, подолавши оціночні, правові, 

фізичні і соціальні бар'єри, упереджене ставлення працедавців вдається небагатьом 

людям з обмеженими можливостями. 

   Для осіб з фізичними та/або  інтелектуальними обмеженнями проблема 

працевлаштування стоїть особливо гостро. Більшість з них, за виключенням осіб з 

легким ступенем порушень, не можуть отримати професійної освіти. Особи з 

важкими формами інвалідності ніколи не будуть конкурентоздатними на 

відкритому ринку праці, внаслідок дискримінаційних висновків МСЕК, щодо 

профпридатності та права  на працю. 

   На ринку праці вони не витримують конкуренції, тому що потребують спеціальних 

умов праці (наявність працівника, який підтримує їх на робочому місці, подовжений 

курс навчання і входження в трудовий процес); діапазон доступних для них 

трудових операцій обмежений. Особи з фізичними та/або  інтелектуальними 

обмеженнями часто приречені на соціальну ізоляцію і неробство, вступаючи в 

доросле життя, вони виявляються неготовими до трудової діяльності, не мають 

необхідних комунікативних навичок, що, безумовно, погіршує їхню соціальну 

адаптивність. 

   Заходи, які вживає держава для працевлаштування осіб з обмеженими 

можливостями, виявляються недієвими через недосконалість механізмів реалізації 

законів, повної або часткової відсутності державної підтримки спеціалізованих 

підприємств, нерозвинутості схем стимулювання працедавців, відсутності 

приміщень, пристосованих для роботи людей з обмеженими можливостями.  

 

 

Організація занять з праце терапії: 

 

Форма заняття з працетерапії: індивідуальна, групова. 



1. Модель працетерапії: відновлювальна, загальнозміцнювальна, виробнича. 

2. Дозування фізичного навантаження: трудовий режим, групи трудових вправ, 

оптимальна робоча поза. 

3. Заняття з   прецетерапії   мають   проходити   відділенні працетерапії. 

     Фахівець з працетерапії має ознайомити отримувача соціальних послуг з 

правилами, нормами, інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при 

виконанні тих чи інших видів роботи й робить відповідний запис в його 

індивідуальному плані надання  соціальних послуг. Етапи заняття з працетерапії: 

- на І етапі: фахівець з працетерапії пояснює отримувачу соціальних послуг зміст 

робочої операції, демонструє основні її елементи або всю операцію в цілому; 

- на ІІ етапі: проводить показ техніки та різних способів виконання трудових 

операцій з використанням робочих інструментів; 

- на ІІІ етапі: відбувається оволодіння отримувачами соціальних послуг трудовими 

навичками й цілісною трудовою операцією. При цьому слід використовувати 

прийоми повторення освоюваних навичок. 

 

Рекомендації щодо правила призначення праце терапії: 

 

1. При призначенні працетерапії обов’язково потрібно дотримуватися основних 

правил. 

1.1. Показання та протипоказання до працетерапії визначаються при індивідуальній 

оцінці фізичного та психічного стану кожного отримувача соціальних послуг, 

характеру функціональних порушень, рівня розвитку або збереження професійно-

трудових навичок, а також умов праці та побуту. 

1.2. Призначення працетерапії здійснюється мультидисциплінарною командою. 

Саме вона визначає початок цього процесу, характер, особливості (трудовий режим, 

дозування, вид трудових рухів). 

1.3. Працетерапія включається в  індивідуальний план надання соціальних послуг і 

має органічно поєднуватися з іншими методами реабілітації, що використовуються в 

установі. 

1.4. Протягом усього періоду працетерапія супроводжується соціально-медичним 

контролем і оцінкою ефективності для своєчасної корекції трудових операцій, 

дозувань і для досягнення максимального ефекту. 

1.5.В отримувачів соціальних послуг, для яких організовується працетерапія, 

обов’язково має бути мотивація до праці, тобто зацікавленість та спрямованість на 

трудовий процес. 

1.6. Пропонована працетерапія повинна бути різноманітною, поступово 

ускладнюватися, а також відповідати індивідуальним можливостям, побажанням і 

інтересам отримувача соціальних послуг, спонукати до самостійності та творчості, а 

також приносити задоволення. 

1.7.Навички та вміння, що засвоюються отримувачами соціальних послуг під час 

реалізації працетерапії, повинні мати суспільну й особистісну цінність, практичну 

спрямованість. 

1.8.При призначені працетерапії важливо враховувати стан здоров’я, психічний 

стан, відношення до працетерапії отримувачів соціальних послуг.  



Основні види занять з працетерапії: 

 

   Рекомендовані види занять з працетерапії у відділенні соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Барської міської ради: художньо-

прикладні роботи, ізостудія, швейні роботи, господарські роботи з 

самообслуговування, прибирання приміщень, миття посуду, підлог, невеликий 

господарський ремонт, прибирання території закладу, озеленення,  догляд за 

зеленими насадженнями, вирощування  рослин, робота з комп’ютером. 

Спеціалісти реабілітаційного центру «Еверест» займаються пошуком і 

впровадженням інноваційних методик. 

- випилювання лобзиками; 

- випалювання; 

- різьблення по дереву; 

- рукоділля; 

- художня вишивка; 

- виготовлення штучних квітів; 

- малювання; 

- ліплення; 

- фотографія; 

- аплікація; 

- орігамі; 

- квілінг; 

- бісероплетіння; 

- мандалотерапія; 

- методика паперокручення; 

- тістопластика; 

- папьє-маше; 

- декупаж; 

- гудзикотерапія; 

- скрапбукінг; 

- фіш-терапія; 

- техніка хендмейд; 

- інші техніки. 
. 

Очікувані результати: 

1. Удосконалення діяльності КУ «ЦНСП» Барської міської ради.  

2. Забезпечення надання в межах ТГ соціальних послуг посередництва, соціальної 

адаптації,  соціальної профілактики, натуральної допомоги, денний догляд тощо. 

3. Покрашення  кадрового забезпечення сфери надання соціальних  послуг та 

підвищення  кваліфікації працівників, що надають такі послуги через їх участь   у 

курсах, тренінгах, навчальних  поїздках. 



4. Модернізація матеріально-технічної бази надання соціальних послуг 

(облаштування приміщення КУ «ЦНСП» Барської міської ради, придбання 

відповідних технічних засобів, матеріалів). 

5.Визначення реальних  потреб населення ТГ у соціальних послугах для 

подальшого прийняття управлінських рішень щодо розвитку системи надання 

послуг. 

6. Належне інформування мешканців ТГ про соціальні послуги, що надаються в 

громаді , через  друковані інформаційні матеріали, веб-сторінку ТГ  та в рамках 

проведення публічних заходах. 

7. Можливість жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми. 

 

 

 


