РЕАБІЛІТАЦІЯ
МАЙБУТНЬОГО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Заявка проблеми
❑ На сьогодні більш ніж 300 тисяч українців взяли участь у бойових діях на Сході України.
За офіційною інформацією Міністерства оборони України станом на 01.01.2019 року статус учасника бойових дій отримали 354 977
військовослужбовеців.
❑

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до
початку 2019 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Чотири тисячі загиблих були військовослужбовцями української
армії.

❑

Станом на 2019 рік в Україні с діагнозом Дитячий Церебральний параліч нараховується більше 30 000 дітей. При цьому
спеціалізованих Центрів для лікування та реабілітації таких діток нараховується одиниці. Черги в них досягають інколи декількох
місяців. Відсутність реабілітації або ж відтягування термінів призводять до посилення негативного загального стану дитини:
з’являється контрактура суглобів, остеопороз, зниження дихальної і кровоносної функцій, притуплення навичок ходьби, сидіння,
контролю голови, інше.

Сьогодні немає більш важливого завдання Держави, української громади та українського народу, ніж максимально
розвивати напрямок фізичної реабілітації та розробляти програми підтримки вище заявленої категорії людей.

ІСТОРІЯ ТА ІДЕЯ
Ідея створення Фонду братів Кузьміних виникла 15 лютого 2015 року, коли відомий

командир 90го батальйону підполковник Олег Кузьміних знаходився у полоні терористів
ДНР. На той момент організація мала назву Громадська Ініціатива «Комбат». Метою
організації тоді була допомога родинам полонених бійців 90-го батальйону 81-ї бригади.
Поштовхом до створення ініціативи стала численна допомога та підтримка багатьох
людей безпосередньо родини Кузьміних, поки Комбат піддавався тортурам терористів.
Згодом на сімейній нараді було прийняте рішення продовжувати раніше започатковану
справу в допомозі тим, хто безпосередньо пов'язаний із війною на Сході України. Так
було створено Фонд Братів Кузьміних.

Фонд активно працює з 2015 року, допомагаючи в оздоровленні військовослужбовцям, що отримали

поранення, травми, захворювання в ході війни на Сході України.
За період з березня 2014 року кількість поранених військових у війні на Сході України проти російської
агресії невпинно зростає. Після тривалого лікування бійці, здебільшого, залишаються сам-на-сам із
посттравматичним синдромом, або не вилікуваною до кінця хворобою. Тоді і з’являється зневіра, відчай та

безнадійність.

Саме це стало поштовхом до створення безкоштовної реабілітації військовим в
Житомирі. Враховуючи розташування в Житомирі та області декілька великих
військових частин, показник кількості поранених бійців один із найвищих в
Україні.
З метою надання реабілітаційної допомоги максимальній кількості бійців на
території України, Фондом в січні 2017 року було відкрито Реабілітаційний Центр
в Житомирі, де військові отримують послуги з відновлення безкоштовно!

В Центрі працюють провідні спеціалісти фізичної терапії, які мають великий досвід
роботи в напрямку реабілітації та оздоровлення. Також діяльність Центру
направлення на відновлення дітей з діагнозом Дитячий Церебральний Параліч.
За 2017-2018 роки в Реабілітаційному Центрі Фонду братів Кузьміних пройшли

курси оздоровлення близько 1000 людей.

Аналізуючи занедбаний стан послуг з реабілітації, в деяких випадках, навіть їх відсутність, Фондом братів Кузьміних
прийнято рішення розвивати даний напрямок в різник куточках України.
Так, в вересні 2017 року був відкритий аналогічний Реабілітаційний Центр в Черкасах, який активно працює та надає
послуги з відновлення потребуючим верствам населення.

Цілі, які мають бути досягнені
Відкриття нового регіонального Реабілітаційного Центру.
В червні 2018 року ми почали працювати над відкриттям нового Центру Реабілітації в м. Києві.
Знайдено приміщення загальною площею 500м2. Під Центр планується використовувати два поверхи приміщення, оснащенні
підйомником (ліфтом) для осіб, які не можуть пересуватися самостійно.
За ці місяці проводяться ремонтно-інженерні роботи,
направлені на відновлення та ефективне функціонування тепломережі,
електромережі, вентиляційної системи,
системи водовідведення та водопостачання.
Також проводяться внутрішні ремонтні роботи.

За цей період вже підібрана команда фахівців,
встановлено методи роботи з реабілітації,
заплановано обладнання, яке буде використовуватись.

❖ Відкриття нового регіонального Реабілітаційного Центру

❖ Відкриття нового регіонального Реабілітаційного Центру

Основні проблеми розвитку фізичної реабілітації в Україні:
o Висока вартість якісних реабілітаційних послуг.
o Застаріла матеріально-технічна база
o Відсутність структурних підрозділів відновного лікування на всіх етапах реабілітації в усіх регіонах України.
o Штатні розклади комунальних установ охорони здоров’я не можуть забезпечити потрібний склад міждисциплінарної бригади та
потребують кардинальних трансформацій щодо впровадження в Україні фізичної реабілітації. Розповсюджена практика — вважати
«реабілітацією» проходження курсу стаціонарного лікування на базі звичайного терапевтичного чи неврологічного відділення міської
лікарні чи центральної районної лікарні.
o В Україні практично не існує школи професійної фізичної реабілітації.

Даний проект відповідає наступним критеріям:

➢ відповідає цілям загальнодержавного рівня;
➢ має високу соціальну значущість;
➢ актуальність;
➢ важливість;

➢ реалістичність.

❖ Метою проекту є організація комплексної допомоги та реабілітація учасників бойових дій та дітей з ДЦП.
Завданням проекту є розширення послуг з реабілітації шляхом відкриття нових регіональних центрів та розширення спектру послуг на

базі існуючих Центрів в Житомирі, Черкасах та відкриття центру у Києві, що включає в себе створення усіх необхідних умов для
фізичної, психологічної та соціальної реабілітації учасників бойових дій та дітей з діагнозом ДЦП. Це допоможе повній соціальній
адаптації військовослужбовців до мирного життя, сприятиме відновленню фізичного здоров´я та психологічного стану та ефективної
соціальної поведінки учасників бойових дій, зміцненню їх особистісного та соціального статусу. Дозволить максимально адаптувати
дітей з діагнозом ДЦП до самостійності у щоденному побуті, підвищить рухливість та розвиток фізичних навичок дитини.
В результаті реалізації проекту якісну допомогу фізичної реабілітації отримають тисячі дітей з діагнозом Дитячий Церебральний
Параліч, а також ветеранів війни, постраждалих внаслідок бойових дій. Ці люди зможуть отримати також психологічну реабілітацію та
адаптуватися до мирного та безпечного життя, що є дуже важливим для здоров’я суспільства.

❖ Цільова група:

 учасники бойових дій, що постраждали внаслідок бойових дій на Сході України
 ветерани війни;
- діти з діагнозом Дитячий Церебральний Параліч

◆ Строк реалізації завдань проекту – 1 рік.
◆ Опис заходів та ресурсів для досягнення цілей: пошук приміщень та відкриття нових Регіональних Центрів з реабілітації,
закупівля професійного реабілітаційного обладнання, підвищення кваліфікації працівників та обмін досвідом з
міжнародними фахівцями в області фізичної терапії, розробка індивідуальних психологічно-соціальних програм для
військовослужбовців та родин з дітьми ДЦП, інтеграція програм психологічної реабілітації до програм фізичної реабілітації.
◆ Прогноз впливу: успішна реалізація даних заходів дозволить реалізувати в повній мірі організацію комплексної допомоги та
реабілітації учасників бойових дій та дітей з ДЦП.

Зрозуміло, що зусиллями однієї організації неможливо вирішити проблему великої кількості
військовослужбовців та дітей з ДЦП, що потребують доступної та якісної фізичної, психологічної та
соціальної реабілітації, проте поява в Україні подібних центрів, що надають свої послуги
безкоштовно, дозволить якісно підвищити рівень життя, здоров´я тисяч військовослужбовців та
«особливих» дітей.

Унікальність проекту «РЕАБІЛІТАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО» полягає в:
❑ комплексному підході до реабілітації постраждалих та дітей з ДЦП, що включає фізичну, психологічну та соціальну
адаптацію;
❑ високоякісному обладнанні, на базі якого відбуватиметься реабілітація;
❑ залученні кваліфікованих фахівців;
❑ вивченні найкращого світового досвіду та міжнародних практик фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців

та дітей з ДЦП, а також членам їх родин;
❑ безкоштовному наданні послуг для учасників бойових дій та дітей з ДЦП.
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