ДОРОЖНЯ КАРТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ НА 2021-2022рр. у РОЖНЯ КАРТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ
• проведення оцінки потреб
• направлення до медичного закладу для проведення флюорографічного обстеження
• постановка на облік та отримання посвідчення бездомної особи
• направлення до банків одягу
• проведення соціального патрулювання
• координація роботи з громадськими організаціями
Центр обліку бездомних осіб Запорізького міського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
вул. Рекордна, 9-А, тел. 226-02-63
• надання притулку у нічний період часу
Відділення нічного перебування Центру реінтеграції бездомних осіб Запорізького міського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
вул. Радіаторна, 40, тел. 226-05-17

 надання екстреної матеріальної
допомоги
 допомога на поновлення паспорту
 консультування

Управління соціального захисту
населення міської ради
пр. Маяковського, 3
тел. 095-027-00-15,
067-678-84-49

• оформлення державних соціальних
допомог
• оформлення до інтернатних установ
Управління соціального захисту
населення міської ради по районах
• Олександрівський,
вул.Олександрівська,26,
тел. 067-793-45-75
• Заводський, вул.Аматорська, 56,
тел.227-02-19, 050-200-49-13
• Вознесенівський, вул.Лермонтова, 14,
тел.050-200-46-70
• Комунарський, вул.Чумаченка ,32,

 визначення індивідуальних потреб
 надання психологічної допомоги
 соціальний супровід
 адаптація
Запорізький міський центр
соціальних служб
вул. Рекордна, 34 – А
тел.228-22-65

• надання гарячого харчування у осінньозимовий період управліннями соціального
захисту населення міської ради по
Олександрівському, Комунарському,
Дніпровському та Заводському районах (з
урахуванням протиепідеміологічних
вимог)
Місця розташування пунктів роздачі
гарячого харчування по районах:
Олександрівський
біля Свято-Покровського кафедрального
собору, пр.Соборний, 37

тел. 050-761-15-97
• Дніпровський, бул.Вінтера, 14,
тел.279-14-49, 050-961-78-38

Комунарський
у сквері, зупинка транспорту Південний
ринок, вул.Космічна, 22,

• Шевченківський, вул.Чарівна, 16,
тел.227-02-29; 095-824-91-94
• Хортицький, вул.Лахтінська, 4Б,
тел.228-09-15;093-289-10-02

Дніпровський
біля районної організації Товариства
Червоного Хреста, пр.Металургів, 1,
Заводський
територія КУ
«Зап.облпротивотуберкульозний клінічний
диспансер» вул.Перспективна, 2

 оперативні штаби щодо соціального захисту
бездомних осіб у осінньо-зимовий період
 соціальне патрулювання
Районна адміністрація міської ради по
 Олександрівському району:
вул.Олександрівська, 26
 Заводському району: вул.Л.Чайкіної, 56,
 Вознесенівському району: вул.Сєдова, 5,
 Комунарському району: вул.Чумаченка, 32
 Дніпровському району: вул. Бородінська, 1-А
 Шевченківському району:
вул.Моторобудівників, 34
 Хортицькому району бул.Будівельників,19
 телефони «гарячих ліній» для повідомлення про
осіб, які опинились у екстремальній ситуації:
 Олександрівський район
764-42-01; 764-17-51; 787-57-10
 Заводський район
239-71-30; 227-02-21; 050-200-49-13; 222-49-19;
097-547-21-72; 066-087-67-73
 Вознесенівський район
702-33-09, 702-33-28, 702-33-55, 236-33-85
 Комунарський район
287-09-46
 Дніпровський район
224-86-95; 222-58-09
 Шевченківський район
289-90-60, 289-90-69, 289-90-06
 Хортицький район
278-82-11, 278-81-68

• надання медичної допомоги
• проведення флюорографічного обстеження
КНП «Міська лікарня № 3» пр. Металургів, 9
поліклінічне відділення - І поверх, каб. №15
КНП «Міська лікарня №4» вул. Перспективна, буд. 35а,
поліклініка - І поверх, каб.6
стаціонар, вул. Оптимістична, буд.1,
КНП «Міська лікарня № 8» вул. Харчова, 2,
поліклініка - І поверх, каб.№1;вул. Авраменка, 4
поліклініка - І поверх, каб.№10.
КНП «Міська лікарня № 10» бул. Шевченка,25
поліклініка - І поверх, кабінет флюорографії
• розгортання пунктів обігріву у осінньо-зимовий період
проведення флюорографічного обстеження та функціонування
пунктів обігріву здійснюються в закладах охорони здоров’я
м.Запоріжжя, що не визначені для надання медичної допомоги
пацієнтам з COVID-19
на 02.11.2021 пункти обігріву функціонують:
1.КНП «Міська лікарня № 3» пр. Металургів, 9
2.КНП «Міська лікарня №4» вул. Оптимістична, 1
3.КНП «Міська лікарня №8», вул. Харчова, 2
4.КНП «Міська лікарня № 10» бул. Шевченка, 25
Травмпункти:
КНП «Міська лікарня №9» вул. Щаслива/Дудикіна 1Б,
КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»
вул. Перемоги, 80
• надання швидкої медичної допомоги за тел.103
Департамент охорони здоров’я
тел. «гарячої лінії» 0800 403 600

Список громадських, благодійних та релігійних організацій, які
надають допомогу та підтримку бездомним особам

• забезпечення громадського
правопорядку
• сприяння у реалізації прав і законних
інтересів громадян

Чернечий дім (монастир)
«Святого брата Альберта»
Римсько-Католицької церкви

вул.О.Теліги, 72-Б
096 202 99 65

ГО «ІЛАНА»

вул.Садовая, 45
066 461 16 31

Благодійний фонд «Любовь без
границ»

067 103 08 12
093 891 42 79

Собор (Санктуарій) Бога Отця
Милосердного

вул.Заводська, буд.21А

ГО «ЛІГА ДОБРА ДНІПРО»

067-440-24-24

Запорізька обласна організація
товариства Червоного Хреста
України

вул.Поштова, буд.4-А, 764-28-92.

Управління Державної міграційної
служби України у Запорізькій області

Дніпровське районне відділення
вул.Металургів 1

тел. «гарячої лінії» (061)236-75-70

Благодійна організація
«Благодійний фонд «Відродимо
Україну разом»

066 -287-77-73

Будинок Милосердя

066-093-70-04

Християнська місія «Нове
життя»

вул.Жуковського, 36
050-484-27-77

ГО «Січова допомога»
(адвокація, допомога соціально
незахищеним громадянам)

050-077-70-12

Запорізьке районне управління поліції
Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області
пр.Соборний,191
тел.239-29-26

• поновлення паспорту

• проведення заходів щодо попередження
надзвичайних ситуацій
• обладнання пунктів обігріву під час
складних погодних умов

Управління з питань попередження
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради
вул.Першотравнева, 2,
тел.787-53-00, 787-57-10, 787-51-42

Запрошуємо бажаючих надавати допомогу бездомним
особам звертатися до Запорізького міського
територіального центру соціального обслуговування
тел.226-02-63

• отримання правової допомоги

• забезпечення тимчасовим житлом осіб з числа дітей – сиріт
віком від 18 до 23 років, матерів з дітьми, які залишилися без
житла та жінок, які постраждали від домашнього насильства
Служба (управління) у справах дітей міської ради
тел.224-30-42

Запорізький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги
пр. Соборний, 77, 2-й поверх
тел.702-32-76, 224-39-10

