
Комунальна установа «Одеський обласний центр професійної реабілітації

інвалідів «Стратегія життя»

Місцезнаходження : 65032, м. Одеса, пр..Шевченка. буд.4, тел. 37-34-20  
Місцезнаходження відділення з соціальної реабілітації: 65020, м. Одеса, 
вул. Ясиновського, буд.3а, тел. 777-62-15, 37-36-54
Місцезнаходження відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації:
68702, Одеська обл., м. Болград, вул. 25 серпня, буд 126, тел. (04846) 45423, 
45276 
e-mail: life_strategy@mail.ru
Директор                                                                 -      Костенко Світлана Валеріївна
Головний бухгалтер                                               -      Абдірова Алла Володимирівна
Начальник відділення соціальної та психолого-
педагогічної реабілітації (м.Болград)                   -     Дімітров Валерій Андрійович

Комунальну   установу   «Одеський  обласний  центр  професійної  реабілітації
інвалідів «Стратегія життя» утворено рішенням Одеської обласної ради №641-  V
від 12 вересня 2008 року.

Метою діяльності установи згідно положення є:
Забезпечення  реалізації  соціально-економічних,  медичних,  фізичних,

психологічних,  педагогічних,  професійних  та  інших  заходів  відновлювального
характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу,
усунення  чи  максимально  можливу  компенсацію  обмежень  життєдіяльності,
відновлення здоров’я та трудових навичок інвалідів та дітей – інвалідів, корекцію
психічних  процесів,  здобуття  ними  освіти,  професійну  реабілітацію,  їх  трудову
зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності.

З першого липня 2013 року в м. Болграді утворено відділення соціальної та
психолого-педагогічної  реабілітації, яке  є  відділенням  денного  перебування
інвалідів  та  дітей-інвалідів  віком  від  4  до  40  років  з  метою  відновлення  та
підтримки їх фізичного та психічного стану, адаптації та інтеграції у суспільство. 

Відділенням  надаються  соціально-психологічні,  соціально-педагогічні  та
соціально-побутові  послуги.  Фахівцями  ведеться  пошук  оптимальних  форм  і
методів  індивідуальної  реабілітації  вихованців.   Постійно  організовуються  та
проводяться заходи, спрямовані на успішну реабілітацію, інтеграцію і соціалізацію
вихованців  відділення  в  суспільстві,  підвищення  їх  соціального  статусу,  із
залученням  батьків,  державних  органів  влади,  установ  і  організацій  та
громадськості.
У відділенні організована робота 4 групи вихованців до яких зараховано 37 дітей-
інвалідів та інвалідів, з них 12 послуги надаються вдома. Вихованці забезпечені
одноразовим гарячим харчуванням.
Організована  робота  реабілітаційної  комісії  із  залученням  відповідних  фахівців
закладів освіти та охорони здоров’я, методичної ради та батьківського комітету.

В 2013 році  розроблено та затверджено проект   реконструкції  комплексу
Одеського обласного центру професійної реабілітації інвалідів «Стратегія життя» в
с.  Єгорівка  Роздільнянського  району  Одеської  області  який  розраховано  на  75
проживаючих і на 100 відвідувань реабілітаційного блоку. 
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