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Сучасна політика України стосовно 
дітей з особливими потребами є ре-
зультатом розвитку суспільства. Багато 
в чому ця політика відображає загальні 
умови життя та соціально-економічну 
політику держави.

В Законах України «Про охорону 
дитинства» та «Про державну соціаль-
ну допомогу дітям з особливими потре-
бами та дітям з особливими потребами 
з дитинства» зазначається, що здійснен-
ня державної політики спрямовано на 
реалізацію цільових програм з охорони 
дитинства і передбачає надання дітям 
пільг, переваг та соціальних гарантій.

Як свідчить статистика, кількість ді-
тей з обмеженими функціональними 
можливостями постійно зростає. За да-
ними ООН, кожна четверта сім’я у світі 
стикається з проблемами інвалідності, 
а загальна кількість людей з обмежени-
ми функціональними можливостями 
на планеті становить 600 млн. осіб, і по-
над чверть з них – діти (зокрема в Укра-
їні налічується понад 160  тис. дітей з 
інвалідністю віком до 16 років).

Важливим міжнародним докумен-
том у сфері захисту прав людей з інва-
лідністю, який закріпив проголошені 
Організацією Об’єднаних Націй в За-
гальній Декларації прав людини та в 
Міжнародних пактах про права люди-
ни з інвалідністю та конкретизував їх, у 
тому числі й права дітей з інвалідністю, 
стали Конвенція ООН про права осіб з 
інвалідністю і Факультативний прото-
кол до неї, які були затверджені 13 груд-
ня 2006 року в м. Нью-Йорк. Одним із 
здобутків Конвенції стало нове тлума-
чення поняття «інвалідності», що базу-
ється на соціальній моделі розуміння 
цього поняття. У Конвенції вперше 
було зазначено про соціальну модель 
розуміння інвалідності як протилежну 
медичній моделі, а також наведено нове 
визначення інвалідностіз точки зору 
соціальної моделі [3].

Україна ратифікувала Конвенцію 
ООН про права осіб з інвалідністю і 
Факультативний протокол до неї 
16 грудня 2009 року, що стало ще одним 
підтвердженням обраного демократич-
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ного курсу країни, а також міжнарод-
ним зобов`язанням держави забезпечу-
вати основні права та свободи усіх гро-
мадян, і в першу чергу тих, хто найбіль-
ше потребує підтримки  – людей з 
особливими потребами, в тому числі 
осіб з інвалідністю [3, 168].

Основними нормативними актами в 
Україні, якими регулюються питання со-
ціального захисту дітей з інвалідністю в 
частині забезпечення технічними та ін-
шими засобами реабілітації є Закони 
України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», «Про охорону 
дитинства», постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Дер-
жавної типової програми реабілітації 
інвалідів» та «Про затвердження Поряд-
ку забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-
інвалідів та інших окремих категорій 
населення, переліку таких засобів» [1].

Реалізація державної політики щодо 
осіб з інвалідністю, окрім законів, здій-
снюється завдяки Державній цільовій 
програмі «Національний план дій з ре-
алізації Конвенції про права інвалідів» 
на період до 2020  року, затвердженій 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 серпня 2012 р. № 706, та інших 
нормативно-правових актів, загальна 
кількість яких становить понад дві ти-
сячі. Сьогодні, відповідно до діючого 
законодавства, в Україні діє розгалуже-
на система спеціалізованих установ, які 
за своїм спрямуванням є медико-
соціальними, професійно-трудовими, 
фізкультурно-спортивними тощо. Од-
нак такий поділ є відносним, оскільки 
більшість установ надають комплекс 

реабілітаційних послуг різного спряму-
вання.

В Україні діє низка спеціалізованих 
закладів, котрі надають соціальні послу-
ги дітям із особливими потребами. На-
ведемо декілька прикладів таких у ста-
нов, які функціонують на Львівщині. 
Львівське обласне добровільне товари-
ство захисту неповносправних дітей та 
інвалідів дитинства «Довіра» зареє-
строване та працює з 1999  року, 
об’єднує більше 90  родин, в яких ви-
ховуються діти з синдромом Дауна та 
іншими захворюваннями, що характе-
ризуються розумовою неповносправ-
ністю. В товаристві на доброчинних 
засадах постійно працюють батьки 
дітей-інвалідів та члени їх родин. Голо-
вними напрямками діяльності є: ство-
рення осередків ранньої допомоги в 
розвитку неповносправних дітей; ви-
вчення та впровадження нових мето-
дів лікування; навчання та реабілітація 
дітей-інвалідів; адаптація інвалідів до 
самостійного життя в суспільстві; на-
дання всебічної допомоги сім’ям, в 
яких виховуються діти-інваліди; від-
стоювання прав інвалідів, лобіювання 
їх інтересів в виконавчих та законодав-
чих органах влади [2].

В м. Дрогобич Львівської області 
діє Добровільне товариство захисту 
дітей-інвалідів «Надія». Воно розпо-
чало свою діяльність у 1991 році й за-
безпечує соціальний захист та всебіч-
ну підтримку неповносправних дітей і 
молоді міста Дрогобича та району. При 
Товаристві діє реабілітаційний центр, 
в котрому понад 200  дітей та молоді 
віком від 6 до 30 років з різними типа-
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ми та формами фізичних та розумових 
вад отримують більше можливостей 
для соціалізації у громаду, відвідують 
заняття творчої студії, художньої май-
стерні та спортивної секції, беруть 
участь у проведенні різноманітних 
свят, відзначенні видатних подій тощо. 
У центрі також забезпечується догляд, 
експертиза, надається допомога психо-
терапевта, консультації психолога.

Суттєва допомога сім’ям і дітям з 
особливими потребами надає Центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Сонечко» (м. Стебник). До послуг 
дітей-інвалідів у Центрі функціонують 
кабінети соціальної реабілітації та ліку-
вальної фізкультури. З дітьми працю-
ють вчителі-реабілітологи, фахівці з 
фізичної реабілітації, дитячий лікар, 
невропатолог, практичний психолог, 
вчитель-логопед, масажист, педагоги. 
Відтак у Центрі відбувається: соціальна 
реабілітація дітей-інвалідів віком від 
4  до 18  років; комунікативна, логопе-
дична та психологічна корекція; фізич-
на реабілітація, що включає лікувальну 
фізкультуру, масаж; заняття ЛФК у пла-
вальному басейні на базі дитячо-
юнацького спортивного клубу «Спор-
товець»; іпотерапію. Основними нозо-
логіями дітей-інвалідів, які проходять 
соціальну реабілітацію в Центрі є: ДЦП, 
розумова відсталість, бронхіальна аст-
ма, розлади психіки та поведінки, син-
дром Дауна, аномалія розвитку кінці-
вок, затримка мовного розвитку, про-
гресуюча м’язова дистрофія та інші.

Діти з інвалідністю можуть знаходи-
тися в Центрі на цілодобовому або ден-
ному перебуванні; забезпечуються 

п’ятириразовим харчуванням. Реабіліта-
ційний процес здійснюється згідно інди-
відуального плану реабілітації, який 
розробляє комісія фахівців Центру і 
може тривати до 6 місяців. Всі послуги в 
Центрі – безкоштовні [2].

Висновок. Основними норматив-
ними актами в Україні, якими регулю-
ються питання соціального захисту ді-
тей з інвалідністю є Закони України 
«Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про охорону ди-
тинства», постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Дер-
жавної типової програми реабілітації 
інвалідів» та «Про затвердження По-
рядку забезпечення технічними та ін-
шими засобами реабілітації інвалідів, 
дітей-інвалідів та інших окремих кате-
горій населення, переліку таких засо-
бів». Існуюча законодавча база ство-
рює необхідні умови для забезпечення 
прав і соціальних гарантій та надання 
дітям з інвалідністю необхідного соці-
ального супроводу та допомоги, що 
спирятимуть їх ефективній соціаліза-
ції та інтеграції у сучасне суспільство.

Література:
1. Правові основи соціальної роботи: 

навчально-методичний посібник / 
уклад. Л. О. Гребінь. – Умань: ПП Жов-
тий О. О., 2014. – 144 с.

2. Про соціальні послуги та організації 
західної України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://cf-social.
org.ua/regions/lvivska/item

3. Холостова Е.И. Зарубежный опыт со-
циальной работы: учеб. пособ. / 
Е.И. Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Ма-
лофееев. – М.,  2012. – 368 с.  [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.knigafund.ru/books/138589


