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рофесійне свято соціального працівника в
нашій державі відзначається вже вп'яте. Це
висока оцінка надзвичайно складної, відповідальної та винятково благородної праці 150 тис.
людей, через серця яких щоденно проходять
життєві проблеми тих, хто потребує допомоги.
Увагу, чуйність, доброзичливість соціального
працівника постійно відчувають найширші верстви населення і насамперед пенсіонери та інваліди, діти-сироти, малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Сьогодні ця сфера діяльності стала чи
не найважливішою ознакою цивілізованого суспільства, яку в нинішніх економічних умовах
важко переоцінити.
Одним із напрямів соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів є організація їх
соціального обслуговування в інтернатних закладах та територіальних центрах. Нині в Україні
функціонує 314 будинків-інтернатів на 55 тис.
ліжко-місць, в яких на повному державному забезпеченні проживає понад 50 тис.
громадян похилого віку та інвалідів, у т. ч.
майже 5 тис. ветеранів війни. Ветерани,
пенсіонери та інваліди забезпечені одягом,
взуттям, чотириразовим харчуванням. Цілодобово здійснюється медичне обслуговування.
Понад 700 тис. осіб обслуговують 745 територіальних
центрів. У їх складі діють відділення соціальної допомоги
вдома, соціально-побутової, медико-санітарної реабілітації
пенсіонерів та інвалідів, з надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. Майже при кож ном у територіальному центрі є склади продуктів харчування, одягу.
Працюють перукарні, майстерні з ремонту одягу і взуття,
діють благодійні їдальні та магазини з продажу продуктів,
промислових та господарських товарів за зниженими цінами.
За останні роки у більшості областей України відкрито
геріатричні пансіонати для ветеранів війни та праці, де створені комфортні комунально-побутові умови. Одним з таких закладів є Київський геріатричний пансіонат, який розпочав роботу в 1992 р. Цей соціальний заклад призначений для постійного проживання ветеранів війни та праці, які
потребують постійного побутового та медичного догляду.
Тут проживає 239 пенсіонерів, середній вік яких — 85 років. Утримується пансіонат за рахунок коштів бюджету Київської міської державної адміністрації. Фінансується відповідно до кошторису, який становить 2761,2 тис. грн. В пансіонаті працює 163 особи обслуговуючого персоналу.
З метою покращання умов проживання громадян похилого віку та інвалідів у стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян 5 червня 2003 р. було
прийнято Закон «Про внесення змін до ст. 88 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Прийняття цього законодавчого документа сприятиме значному поліпшенню фінансування зазначених закладів. Кошти, які Пенсійний фонд
перераховуватиме відділенням центрів, будуть спрямовані
на потреби підопічних цих закладів та реалізацію програм
поліпшення соціально-економічного становища вищезазначеної категорії громадян.
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жовтні у Національному комплексі «Експоцентр
України» відбулася друга спеціалізована виставка
«Військове обмундирування, спецодяг— 2003». На
виставці були представлені військовий одяг та спецвзуття для силових структур, професійний, спеціальний та корпоративний одяг, взуття для працівників усіх
галузей народного господарства, а також матеріали
та комплектуючі. В експозиції взяли участь 56 підприємств України. Організували виставку Українська асоціація підприємств легкої промисловості, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, М іністерство промислової політики, Український союз
промисловців і підприємців.
Для
учасників
виставки було о р ганізовано семінарнараду на тему
«Безпека та гігієна
праці у легкій промисловості та забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту», де обговорювалися питання
про шляхи покращання забезпечення працюючих спецодягом, збільшення закупівлі продукції вітчизняних
виробників, а тако ж проблеми контролю за якістю продукції, яка виробляється в Україні або ввозиться на її територію.
У рамках виставки також було організовано день
консультацій з питань новітніх технологій, гармонізації українських стандартів з охорони праці, атестації
робочих місць.
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одна з експозицій виставки.
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