Інвалідність не може і не повинна бути
перешкодою до продуктивної зайнятості

Міністерство соціальної політики України

Всеукраїнський центр
професійної реабілітації інвалідів

Анкета вступника
1. Прізвище, ім’я, по батькові

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ, ІІІ ГРУП

2. Ваш вік (років)
3. Група інвалідності

ВІКОМ ВІД 16 РОКІВ
(в тому числі учасників АТО, які мають інвалідність)

4. Вибрана професія
5. Місце проживання
6. Контактні телефони

Примітка: заповнення анкети можливе на окремому аркуші або в
електронному вигляді та надіслано на адресу Центру: урочище
«Туровча лісова»-2, с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл. 07352/
або відповідно – на електронну пошту: vcpri@ukr.net з метою надання
подальших консультацій фахівцями Центру.

07352, урочище «Туровча лісова» - 2,
с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл.
Телефони: (04596) 4-00-10, 4-00-11
068-354-01-35, 095-531-93-86
e-mail: vcpri@ukr.net
http://www.vcpri.com.ua

Професійне навчання у 2017 році за робітничими професіями:
Термін
професійної
реабілітації
3,8 міс.

Початок
професійної
реабілітації
Серпень 2017

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

10 міс.

Серпень 2017

Оператор комп’ютерного набору

10 міс.

Серпень 2017

Перукар (перукар-модельєр)

6 міс.

Серпень 2017

Секретар керівника

10 міс.

Серпень 2017

Слюсар з ремонту автомобілів

10 міс.

Серпень 2017

Швачка

10 міс.

Серпень 2017

Взуттьовик з ремонту взуття

5 міс.

Листопад 2017

Бджоляр

6 міс.

Грудень 2017

Вишивальник

11 міс.

Лютий 2018

Робітнича професія
Манікюрник

Після закінчення професійної реабілітації слухачі складають державну
кваліфікаційну атестацію і отримують свідоцтво державного зразка про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Професійна реабілітація передбачає комплексне поєднання професійного
навчання із заходами з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та
медичного спостереження.
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
- соціальна діагностика;
- групові та індивідуальні
консультації;
- соціально-психологічні тренінги;
- культурно-масові заходи.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
- фізіотерапія;
- лікувальна фізична культура;
- масаж;
- гідрокінезотерапія (басейн);
- водолікування;
- ароматерапія.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
- індивідуальна психодіагностика;
- групова психодіагностика;
- групові, індивідуальні
консультації;
- психологічні тренінги;
- психологічна релаксація.
МЕДИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
консультації та супровід фахівців:
терапевта, ортопеда, невропатолога,
ендокринолога, психолога, психіатра,
фізіотерапевта.

Перелік документів необхідних для вступу:
 заява про вступ до Центру із зазначенням обраної професії,
місця проживання;
 документ про освіту (копія);
 медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) за
формою №086/о;
 довідка МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності (копія);
 індивідуальна програма реабілітації, видана МСЕК (ЛКК) (копія);
 виписка з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого
захворювання за останні 2 роки;

копія паспорта (сторінки із зазначенням П.І.Б., яким органом і коли
виданий, місце реєстрації);
 довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 дві фотокартки розміром 3 х 4;
 рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за
місцем проживання за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому
числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці;
 заява про згоду на збір, обробку та збереження персональних даних.
 для осіб, які вже мають професію (спеціальність) отриману в центрах
професійної реабілітації інвалідів – рішення МСЕК (ЛКК) про неможливість
працювати за раніше набутою професією у зв’язку з погіршенням стану здоров’я
та відповідно потребують перенавчання (перекваліфікації).
 повідомлення, копія рішення про направлення на реабілітацію від
управління соціального захисту населення (наказ Мінсоцполітики від
28.07.2016р. № 825)

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ РОКУ.

Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної,
фізичної реабілітації, медичне спостереження, проживання та
харчування здійснюються для слухачів Центру
БЕЗКОШТОВНО.

