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9. Історія створення 

соціального підприємництва 

  В 2008 році в благодійному фонді розпочав діяльність 

Центр соціально реабалітації для молодих осіб з 

інвалідністю. Соціальні та психологічні послуги в 

Центрі отримують 33 молодих осіб з інвалідністю.   

  Перебуваючи в Центрі молоді люди отримують 

кваліфіковану допомогу та підтримку від соціальних 

працівників. На заняттях в гуртках з ними займаються 

інструктори,  соціальний педагог та психолог 

проводять індивідуальні заняття та тренінги.  

  Під керівництвом соціальних працівників та 

волонтерів, вони засвоюють елементарні навички 

самообслуговування – навчаються самостійно 

одягатись, готувати прості страви, користуватись 

громадським транспортом, робити дрібні закупи. 

Важко повірити, але ці дії, які нам видаються 

надзвичайно простими, для людей з вадами розвитку є 

неабиякою проблемою! 

  На базі БО «БФ « Карітас Івано – Франківськ УГКЦ» 

діють  4 спеціалізовані  майстерні, які укомплектовані 

спеціальним обладнанням, інвентарем та матеріалами 

для праці. Завдяки чому бенефіціари можуть творчо 

розвиватися та отримувати навички роботи: 

 

• майстерня вишивки та шиття - користування  

ножицями, шиття  голкою, вишивати на вишивальній 

машині, підбір ниток для  вишивання узору, 

користування праскою, вирізання заготовок з фетру,  

зшивання деталей ручними стібками, вишивання 

бісером, користування шпицями. 
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• майстерня виробів з паперу , бісеру , деку пажу 

- користування фігурними дироколами, користування  

пістолетом для гарячого клею, виготовлення заготовок 

для листівок, подарункових конвертів, за заданим 

зразком, наклеювання деталей виробу на  заготовку, 

нанизування  бісеру на  нитку, фарбування дерев`яних 

поверхонь, декорування  виробу. 

 

• столярна майстерня - вміння користуватися 

викрутками, уміння  користуватися  приладами для 

вимірювання довжин, ручні шліфувальні роботи, 

склеювання  заготовок виробу, нанесення фарби на 

поверхню, з’єднання  заготовок виробу за  допомогою  

шуруповерта. 

 

• теплиця для вирощування квітів - поливання 

кімнатних рослин, вазонів, оприскування  кімнатних 

вазонів, розпушування грунту у вазонах, користування 

садовими ножницями, користування сапою 

(розпушування грунту), користування граблями 

(загрібання  листя, трави), догляд за  клумбами. 

 

10. Головна мета 

соціального підприємства 

  БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» - провідник 

виховання суспільства  в дусі християнської моралі, 

здійснює благочинну діяльність, проявляючи любов і 

милосердя, даючи надію на спасіння , саморозвиток та 

самореалізацію кожному потребуючому. 

   СТАТЕГІЧНІ ЦІЛІ  

1. Покращення соціально-економічного 

становища потребуючим міста та області. 

2. Виховання соціальної свідомості та 

відповідальності суспільства у світі меценатства та 

жертовності. 

3. Розбудова організаційної спроможності фонду. 

11. Діяльність підприємства 

  В майстернях  молоді люди виготовляють 

різноманітні вироби, як реалізують під час  

благодійних акцій, виставок - ярмарок. Виручені 

благодійні пожертви спрямовують на  за організацію 

заходів соціальної інтеграції, дозвілля. харчування для 

отримувачів допомоги Центру, сприяючи  стабільності  

його роботи. 



12. Світлини 

 
 

 
 

 


