Центр реабілітації дітей з інвалідністю

Площа центру: 2000 кв.м.
Місце розташування: смт. Макарів, Київська
область.
Повністю інклюзивний дизайн (будівля,
територія, номери кімнати для процедур).
Проблема діток з аутизмом теж врахована: у
будівлі та на території повністю відсутні гострі
кути та тупикові зони.

10 готельних номерів, де родина може перебувати протягом 14-ти денного курсу реабілітації своєї особливої
дитини.
Кімнати реабілітації для занять з найкращими спеціалістами: психологи, логопеди, реабілітологи.

Передумови створення
надсучасного центру
реабілітації
За статистикою, у Макарівському районі проживає близько 180 дітей
з інвалідністю. У більшості випадків батьки цих діток офіційно не
оформлюють статус "Дитина - інвалід" через осуд людей (як би це
дивно не звучало), адже щоб отримати цей статус потрібно деякий
час провести у психіатричній лікарні.
Наша держава надає щорічний безкоштовний курс реабілітації для
особливих діток. Але близько 40 родин не користуються цією
послугою і на це є ряд причин. Найголовніша з яких - державні
реабілітаційні частіше майже не пристосовані для комфортного
перебування особливих діток через відсутність інклюзивності
(багатоповерховість, безліч сходинок, гострі кути, непристосовані
ванні кімнати тощо). Всі ці, здаволось би прості для нас речі,
насправді аж ніяк не сприяють якісній реабілітації дитини. До того ж,
у таких центрах не створені умови для розміщення особливої дитини
разом з батьками.

Кардинально інша концепція реабілітації, що дійсно працює
Вивчивши всі проблеми, з якими стикаються особливі
діти та їх родини було вирішено створити
кардинальну іншу концепцію Реабілітаційного
центру, де діти почувались би максимально
комфортно і психологічно, і фізично та отримували
високоякісну професійну допомогу.
Реабілітаційний центр Lighthouse прийматиме на
реабілітацію особливих діток з усіх регіонів України.
У реабілітаційному центрі Lighthouse, окрім
професійної допомоги, створюються усі належні умови
до адаптації особливих діток до життя у соціумі, а
також надається підтримка їх батькам.

Долучіться до створення
Центру реабілітації!
Реабілітаційний центр Lighthouse не є державним чи
комерційним проектом, а його створення фінансується за
рахунок коштів благодійників та меценатів.
Станом на зараз уже розроблено концепт дизайну
Центру реабілітації та йде створення проекту інженерних
мереж (опалення/охолодження, вентиляція,
водопостачання та водовідведення), з використанням
відновлювальних джерел енергії та зелених технологій.
Зараз ми просимо всіх небайдужих людей долучитись до створення такого важливо і необхідного
соціального проекту. Ваш вклад подарує сотням українських діточок шанс на повноцінне життя і за це вони
вам будуть безмежно вдячні.
Давайте разом зробимо цей світ кращим! Ми дуже сподіваємось на вашу підтримку та допомогу!

Як можна допомогти у реалізації проекту?

1.Відправити прийнятну для вас грошову
суму на рахунок благодійної організації.
Переглянути реквізити
Детальніше про організацію

2. Оплатити частину вартості
обладнання, яке буде встановлено у
реабілітаційному центрі. За детальною
інформацією про таку співпрацю Ви
можете написати на info@sahara.com.ua

"Благодійність – це місто, в
будівництво якого кожна людина
вносить свій камінь."

