ДОСТУПНІ
СОЦІАЛЬНІ
СЕРВІСИ
МАРІУПОЛЬ ТА МАЙБУТНЯ
САРТАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА

2

ПІДТРИМКА
ТА РОЗВИТОК
ГРОМАД

4

ПІДТРИМКА СІМЕЙ
З ДІТЬМИ
Центри підтримки сім’ї *
Це комфортні та безпечні місця для сімей з дітьми, які зіткнулися зі
складною ситуацією і бажають отримати своєчасну, безкоштовну,
кваліфіковану допомогу. Психологічна підтримка сімей з дітьми;
сімейне консультування; групові заняття з батьками з питань розвитку та виховання дітей; дитячі групові заняття з використання
методів арт-терапії; інформаційні заняття з питань захисту прав
дітей, основ безпечної поведінки, гігієни та здорового способу
життя; заняття з англійської мови; психосоціальні заняття для
дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей (заняття зі здорового способу життя, гончарної та столярної справи тощо); послуга
денного перебування дитини.

1

бул. Б. Хмельницького, 24а
(068) 884-15-89

2

пр. Нахімова, 88
47-47-63

3

вул. Шота Руставелі, 30а
(068) 755-45-42

4

вул. Левченка, 1
40-48-11

5

сел. Сартана
* Інформація, представлена у цьому довіднику, була отримана від самих організацій, закладів та установ, що надають соціальні послуги.

5

вул. Челюскінців, 67а
54-05-94

6

пров. Ризький, 40
(068) 457-64-17

Служби у справах дітей Маріупольської
міської ради
Соціальний захист прав та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, допомога в усиновленні,
встановленні опіки, влаштуванні дітей до прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім’ї.

7

Управління «Служба у справах дітей маріупольської
міської ради»
вул. Архітектора Нільсена, 26/2, каб. 30
33-11-11

8

Служба у справах дітей по Центральному району
пр. Миру, 29б (Центральна райадміністрація), каб. 27
33-33-01

9

Служба у справах дітей по Лівобережному району
пр. Перемоги, 16, каб. 302
58-25-23

6

10

Служба у справах дітей по Кальміуському району
пр. Металургів, 193, каб. 509
47-30-61

11

Служба у справах дітей по Приморському району
вул. Чорноморська, 6, каб. 14
37-58-86

Центри реабілітації дітей з інвалідністю
Здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю віком до 14 років, а також для дітей віком до 2 років, які
мають ризик отримати інвалідність: навчання основних соціальних
навичок, соціально-побутовий патронаж, психолого-педагогічна
діагностика, лікувальний масаж; консультативна допомога батькам дітей з інвалідністю, підготовка батьків до продовження реабілітаційного процесу поза межами Центру.

12

Центральний районний центр соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю
вул. 9-ої Авіадивізії, 18а
(097) 537-40-79

13

Лівобережний районний центр соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю
бул. Меотиди, 20а
58-26-37

7

Міжнародний Медичний корпус (International
Medical Corps)
Надання психосоціальної підтримки мешканцям населених пунктів,
що приживають на лінії розмежування, захист дітей та протидія
гендерно-обумовленному насильству.

14

(099) 216-53-52

Громадська організація «Міський клуб
«Повір у себе»
Соціально-педагогічна реабілітація дітей з інвалідністю, групи
взаємодопомоги та підтримки опікунів та піклувальників людей з
інвалідністю, гуманітарна допомога (за наявності).

15

пр. Будівельників, 85а
(050) 840-76-80, (098) 313-51-01, 37-91-21, 34-09-97

Громадська організація «Сімейне коло»
Надання педагогічної, інформаційної та соціальної підтримки родинам, що виховують дітей з особливими педагогічними потребами,
та внутрішньо переміщеним особам.

16

вул. Троїцька, 57 (ЗОШ № 52)
(097) 883-94-56, (097) 139-14-73

8

Всеукраїнська Федерація кінологічного спорту
Проведення сеансів із каніс-терапії для дітей з інвалідністю та осіб,
які постраждали від домашнього насильства.

17

пр. Металургів, 151а
(067) 620-47-09; (067) 773-60-90

КУ «Централізована бібліотечна система для
дітей» (Дитяча бібліотека-філія №3
ім. Г. К. Андерсена)

Проведення сеансів бібліотерапії, арт-терапії, пісочної терапії для
дітей з інвалідністю та для осіб, які постраждали від домашнього
насильства.

18

б-р Б. Хмельницького, 10/9
34-65-81

Юридична клініка «Феміда» Донецького
державного університету управління
Надання безкоштовної правової допомоги з питань захисту: конституційних прав і свобод громадян; цивільного, житлового, сімейного, трудового права; соціального та пенсійного забезпечення;
захисту прав молоді та неповнолітніх тощо.

19

вул. Аеродромна, 7 (2-й корпус Донецького державного
університету управління)
(096) 887-95-72, (098) 363-13-27
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ДОПОМОГА ОСОБАМ ТА СІМ’ЯМ,
ЩО ОПИНИЛИСЯ У КРИЗОВІЙ
СИТУАЦІЇ
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Маріупольської міської ради
Надання психологічної підтримки, юридичне консультування,
надання соціальних послуг сім’ям відповідно до виявлених потреб,
соціальний супровід та представництво інтересів сімей та осіб,
які перебувають у кризовій ситуації, організація дозвілля дітей та
робота сервісів для надання соціальної підтримки сім’ям, послуги
з медіації, соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.

20

Маріупольський міський центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
бул. Б. Хмельницького, 24а
33-52-25

21

Центральний районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
вул. Шота Руставелі, 30а
33-10-00, (050) 209-04-67, (068) 987-01-96

22

Кальміуський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
вул. Карпінського, 56
47-31-03, 38-44-44, (099) 366-03-12, (068) 667-04-29

13

23

пров. Нікопольський, 139
47-60-23

24

сел. Сартана
вул. Челюскінців, 67а
54-05-94

25

сел. Старий Крим
вул. Каштанова, 47б
51-13-09

26
27

с. Каменськ
вул. Первомайська, 35

сел. Талаківка
вул. Соборна, 235
(сільська рада)
54-07-16

28

Лівобережний районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
пров. Ризький, 40
24-71-51, 24-15-57, (096) 834-21-23

29

Приморський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
пр. Будівельників, 85а
54-37-83

14

Центр підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їхніх сімей
Надання соціальної підтримки, адміністративних, інформаційних та
юридичних послуг, консультативна допомога.

30

бул. Б. Хмельницького, 24а
53-03-33

Інфомаційно-консультаційний пункт «Контакт» при
кафедрі соціології управління Донецького державного університету управління

Надання інформаційної підтримки та консультативної допомоги
демобілізованим воїнам антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, членам їхніх сімей, внутрішньо переміщеним особам, освітня інклюзія, залучення молоді та громади до соціологічних та соціальних досліджень.

31

вул. Аеродромна, 7 (2-й корпус Донецького державного
університету управління)
(095) 584-01-16, (097) 440-52-33, 56-01-30

Громадська організація «Рада жінок Донеччини»
Захист прав та інтересів жінок. Програми з розбудови гендерної рівності та рівних можливостей. Психологічна та юридична
підтримка, надання комплексної допомоги жінкам, у тому числі з
дітьми, які постраждали від насильства чи жорстокого поводження, включаючи тимчасове перебування.

15

32

вул. Митрополитська, 5, офіс 2
(068) 485-05-69, (050) 967-14-35

Маріупольський міський центр зайнятості
Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань зайнятості, професійної орієнтації, професійної підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації з урахуванням попиту ринку праці;
сприяння у підборі постійної або тимчасової роботи; надання
консультацій з питань організації та здійснення підприємницької
діяльності; матеріальне забезпечення на випадок безробіття;
надання послуг роботодавцям з добору працівників та укомплектуванні вакансій; фінансова підтримка самозайнятості, реалізації
підприємницької ініціативи, підприємствам та підприємцям, які
працевлаштовують неконкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця або мають пріоритетний вид основної
діяльності або працевлаштовують внутрішньо переміщенних осіб;
організація та проведення тимчасової та громадської роботи на
підприємствах.
Центр зайнятості розташований за адресами:

33

Кальміуський район
пр. Металургів, 84б
34-50-60

34

Центральний та Приморський райони
вул. Зелінського, 27а
51-12-89

16

35

Лівобережний район
бул. Меотиди, 20а
58-25-94

Громадська організація «З нами добрі серця»
Соціально-правовий захист, реабілітація дітей та дорослих з
інвалідністю, створення умов для їхнього естетичного та фізичного
розвитку, реалізації творчого потенціалу, організація дозвілля;
підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
включаючи сім’ї вимушених переселенців. Надання правової та
соціальної допомоги особам без визначеного місця проживання,
забезпечення одягом та взуттям вторинного використання та
засобами особистої гігієни.
Постійно діючі соціальні проекти:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

36

Пункт прокату та обміну засобів малої реабілітації (палиці,
гігієнічні крісла, інвалідні коляски, ходунки, милиці з підлокітниками).
Соціальна швейна майстерня для здійснення дрібного ремонту
весняно-літнього асортименту одягу.
Соціальний гардероб.
Обмінний фонд (прокат) дитячої, пізнавальної, художньої літератури. Розвиваючі ігри, конструктори для різного віку, пазли,
які можна взяти для дитини на прокат або організувати дозвілля дитини на території центру.
Соціальний проект «Подорож іграшок» - обмін іграшками.
Молодіжний клуб «Під знаком рівності».
пр. Металургів, 169
(097) 509-07-05, (067) 422-00-12
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
ВРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ
НАСЕЛЕННЯ
Районні територіальні відділи по роботі
з громадянами Департаменту соціального
захисту населення Маріупольської міської
ради
Надання актуальної та достовірної інформації щодо порядку
отримання послуг, консультування, прийом пакетів документів від громадян на призначення та нарахування всіх видів
соціальних допомог та компенсацій, оформлення житлових
субсидій, пільг, робота з особами з інвалідністю, учасниками
АТО та членами їх родин, оформлення статусу внутрішньо
переміщених осіб.

37

Територіальний відділ по роботі з громадянами
Кальміуського району
вул. Чукаріна, 17
(068) 668-76-08, 47-60-06

38

Територіальний відділ по роботі з громадянами
Приморського району
пр. Металургів, 35
(096) 562-61-50, 47-04-63

21

39

Територіальний відділ по роботі з громадянами
Лівобережного району
пр. Перемоги, 16
(098) 41-88-001, 22-31-95, 22-31-65

40

Територіальний відділ по роботі з громадянами
Центрального району
пр. Металургів, 35
(097) 697-54-39, (067) 741-73-16, 54-35-73,
33-33-23, 33-32-60, 47-04-71

Маріупольський міський центр з обслуговування
громадян без визначеного місця проживання
Тимчасовий притулок у нічний час, сприяння у наданні соціально-психологічної та юридичної допомоги.

41

пров. Банний, 5
40-18-36

Агентство Організації Об’єднаних Націй
у справах біженців (UNHCR)
Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам і жителям
населених пунктів на лінії розмежування.

42

0-800-307-711

22

Данська Рада у справах біженців – Данська
Група з розмінування – незалежна, неурядова,
неприбуткова гуманітарна організація
Надання захисту внутрішньо переміщеним особам та населенню,
яке постраждало від конфлікту.

43
44

Правова допомога:
(073) 122-74-64, (095) 861-30-95

Гранти на стимулювання бізнесу в Донецькій, Луганській,
Запорізькій та Дніпропетровській областях
(050) 367-90-95

45

Соціально-правовий захист
(093) 438-61-31, (095) 430-54-97

46

Відновлення житла
(095) 552-02-03, (093) 056-12-90

47

Інформування про мінну небезпеку
(063) 284-67-36

48

Нетехнічне обстеження територій на забрудненість
вибухонебезпечними предметами
(073) 446-83-63

23

Центр паліативної та хоспісної допомоги
(КЗ «Міська лікарня №10»)
Паліативна та хоспісна допомога людям, спрямована на полегшення їхніх страждань, покращення якості життя та емоційного
стану.

49

вул. Пашковського, 4
37-13-12

Маріупольська міська організація
Червоного Хреста України
Соціально-психологічна допомога та гуманітарна підтримка
вразливих верств населення та внутрішньо переміщених
осіб.

50

вул. Торгова, 14
33-31-92, 33-65-82

Загін швидкого реагування Донецької обласної
організації Товариства Червоного Хреста України
Транспортування лежачих хворих: спуск і підйом хворих на
поверх, транспортування з дому у лікувальний заклад та
з лікувального закладу додому, транспортування з однієї
адреси на іншу адресу, транспортування у лікувальні заклади інших міст України.

51

0 800 750 112

24

Благодійний фонд «Карітас Маріуполь»
Гуманітарна допомога, благодійна їдальня, соціальний супровід, психологічна підтримка незахищених верств населення, що
опинилися у складних життєвих обставинах, розвиток громад та
волонтерського руху, підтримка бізнес-ініціатив у м. Маріуполь,
Волноваському, Нікольському та Мангушському районах.

52

пров. Банний, 4
гаряча лінія: (097) 174-31-54, (050) 423-36-50

Благодійна організація «Клуб «Майбутнє»
Надання соціальних послуг для людей, які опинились у складних
життєвих обставинах та живуть з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами, є учасниками програм замісної підтримувальної терапії.

53

вул. Кузнечна, 2, офіс 10
(067) 988-68-28

Громадська організація
«Центр громадської допомоги «Дій!»
Захист прав громадян з приводу оскарження протиправних рішень,
дій та бездіяльності посадових осіб у Донецькій області.

54

пр. Миру, 46, офіс 1
(098) 846-63-82

25

Благодійний фонд «Право на захист»
Безоплатна юридична допомога внутрішньо переміщеним особам.

55

вул. Італійська, 222
(099) 507-50-90, (094) 905-67-64,
(098) 597-64-72, (063) 496-80-88

Благодійний фонд «Восток СОС»
Надання захисту внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від конфлікту, документування порушень прав людини,
підтримка полонених, юридична підтримка вразливих верств
населення.

56

вул.Соборна, 9 (3 поверх)
(099) 297-64-07, (099) 297-64-34,
(068) 664-21-07, (068) 664-21-04

Маріупольський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Безоплатна правова допомога, консультації і роз’яснення з правових питань.

57

пр. Нахімова, 82
0 800 21-31-03 (гаряча лінія), 47-46-95

26

Громадська організація «Істок»
Соціально-психологічна допомога сім’ям та літнім людям (60+) у
населених пунктах Волноваського району вздовж лінії розмежування, профілактика ВІЛ серед населення Донецького регіону.

58

вул. Бахчіванджи, 5а
(067) 977-75-18

Проект «Маленька Мама»
Соціальний супровід сімей у кризових ситуаціях, надання притулку
жінкам з дітьми, жінкам, які постраждали від домашнього насильства, одиноким матерям з числа дітей-сиріт.

59

м. Маріуполь, вул. Керченська, 2
сел. Мангуш, вул. Паризька, 12а
с. Червоне, вул. Поліводчеська, 28
(067) 600-10-89, (096) 390-38-58

Громадська організація «Маріупольська асоціація
жінок «БЕРЕГИНЯ»
Надання первинної та вторинної юридичної допомоги та психологічної підтримки дітям з родин, які постраждали під час військових
дій на сході України (консультаційна допомога, арт-терапія); соціальний супровід сімей у кризових ситуаціях та сприяння
самозайнятості, мікробізнесу серед населення, яке постраждало
під час військових дій на Сході України (консультації, тренінги).

27

60

вул. Нільсена, 60, офіс 123
(068) 769-77-74,
(067) 190-24-67 (Волноваський район)
(096) 947-20-11 (Нікольський район)

61

с. Виноградне
вул. Центральна, буд. 22б

62

сел. Сартана
вул. Челюскінців, буд. 67а

63

с. Павлопіль
вул. Сивухина, 77

64

с. Гранітне
вул. Б.Хмельницького, 42

65

с. Чермалик
вул. Мира, 38

66

с. Лебединське
вул. Центральна, 24а

67

с. Кальчик
пров. Вокзальний, 2

28

68

сел. Нікольське
вул. Пушкіна, 94

Вільний простір #Halabuda (громадська
організація «Центр громадських ініціатив
«Східна Брама»)
Відкриті зустрічі та дискусії, майстер-класи, бізнес-тренінги, кінопокази, навчальні програми, курси з фотографії, курси IT, курси з
живопису, коворкінг, волонтерський центр.

69

вул. Архітектора Нільсена, 60
(098) 111-2-333

Платформа #ТЮ
Сучасне мистецтво, художні акції, дискусії, виставки, концерти,
творчі зустрічі, вечірки, лекції, кінопокази, арт-резиденції, правозахисні заходи, вистави, презентації.

70

вул. Митрополитська, 19
(068) 372-75-27
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
Територіальні центри соціального
обслуговування
Cоціальна підтримка самотніх людей літнього віку та непрацездатних громадян, соціальне обслуговування на дому: догляд
вдома; денний догляд; консультування; представництво інтересів;
соціально-економічні послуги (у формі надання натуральної або
грошової допомоги).

71

Територіальний центр соціального обслуговування
Центрального району
пр. Миру, 80
53-25-45

72

Територіальний центр соціального обслуговування
Кальміуського району
вул. Сеченова, 84
(067) 712-84-28

73

Територіальний центр соціального обслуговування
Лівобережного району
бул. Меотиди, 20а
22-23-63, 22-22-29

74

Територіальний центр соціального обслуговування
Приморського району

33

вул. Гагаріна, 5
37-21-10

Університет третього віку Донецького державного
університету управління
Підтримка населення літнього віку, що сприяє продовженню активного життя слухачів, навчання осіб віком понад 50 років
з актуальних для них дисциплін.

75

вул. Карпінського, 58
(050) 152-01-86
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CЕРВІСИ ДЛЯ МОЛОДІ
Громадська організація
«Маріупольська Спілка Молоді»
Активізація молоді, розширення участі молодих людей в ухваленні
суспільно важливих рішень. Правозахист. Неформальне навчання
та тренінгові програми для молодих людей з розвитку лідерських
здібностей, командоутворення, комунікації тощо. Розвиток активної життєвої позиції та творчого потенціалу, професійна орієнтація
для школярів та молоді. Гуманітарна підтримка, соціальна, психологічна та юридична допомога молоді.

76

вул. Митрополитська, 5, офіс 3
(068) 012-34-44

Молодіжні Центри
Безпечні простори для спілкування, розвитку, розваги та згуртування молоді. Профілактика ризикованої поведінки та формування
навиків здорового способу життя, організація дозвілля, інтерактивні заняття з розвитку лідерських якостей, самопрезентації
тощо.

77

Молодіжний Центр
вул. Митрополитська, 61

78

Центр дозвілля для підлітків
вул. Шота Руставелі, 30а
(068) 755-45-42

37

79

Центр дозвілля для підлітків
пров. Ризький, 40
(068) 457-64-17

80

Молодіжний центр #Orange House
пр. Металургів, 29
(098) 833-04-11, 34-80-01

81

Молодіжний центр #Молодіжка
вул. Гагаріна, 3
(098) 833-04-18, 37-84-30

82

Молодіжний Центр «Cherdak»
сел. Сартана, вул. Челюскінців, 67
(067) 279-62-48

83

Молодіжний Центр #ArtPuzzle
вул. Харлампієвська, 17 (у приміщенні МПК «Молодіжний»)
(096) 404-62-76

84

Молодіжний Центр #Create Space Vezha
вул. Архітектора Нільсена, 36
(098) 709-91-81

38

Громадська організація «Майбутнє Маріуполя»
Підтримка молоді, яка шукає можливості для реалізації свого потенціалу та готова долучитися до волонтерського руху.

85

вул. Університетська, 7 (корпус 5 ПДТУ)
(097) 341-88-46, (099) 529-38-80
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Місце для нотаток

43

Місце для нотаток

44

Місце для нотаток

45

Місце для нотаток

46

Місце для нотаток
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