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Управлінням соціального захисту населення Крюківського району 
департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради Полтавськоїобласті отримано лист від 
Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтерназу щодо 
сприяння в професійній орієнтації осіб, які є інвалідами з дитинства, 
інвалідами І-ІІІ груп, які за віком та освітою можуть навчатися в технікумі- 
інтернаті.

Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних 
спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну 
базу: сучасно обладнані навчальні кабінети, інформаційний центр,бібліотеку 
з читальними залами і філією у гуртожитку, два кабінети автоматизованого 
робочого місця спеціаліста.

Оздоровчо-реабілітаційна база включає плавальний басейн, зал для 
ігрових видів спорту, зал лікувальної фізкультури, оснащений 
спеціалізованими тренажерами, медичний пункт, у структурі якого 
фізіотерапевтичний, стоматологічний, маніпуляційний,лікарський кабінети.

Др послуг студентів сучасний комфортабельний гуртожиток з блоками 
обслуговування студентів на кожному поверсі, перехідна галерея між 
навчальним корпусом та гуртожитком. З 2016 року навчальний заклад 
розпочав підготовку фахівців з числаосіб, що переміщаються на візках.

Зараховані на навчання до технікуму (інваліди 1-ІII груп та інваліди з 
дитинства) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному 
утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, проживання в 
гуртожитку, цілодобова медична допомога). Студентам технікуму пенсії 
виплачуються в повному обсязі.

Просимо проінформувати дітей-інвалідів 1999-2001 роїу народження, 
про можливість отримати безкоштовну освілу.



Щиро сподіваємося на співпрацю щодо профорієнтаційної робота з 
молодими людьми з інвалідністю. Адже, для окремих з них навчання, а в 
недалекій перспективі вища освіта, гарантуватимуть повноцінне життя, 
зв’язок з іншими людьми, фінансове благополуччя. Ми разом маємо зробити 
все можливе аби віднайти і надати шанс цим молодим людям, відчути себе 
повно справжніми, потрібними суспільству.

При виникненні будь-яких питань з приводу направлення на навчання, 
бажаючи мояуть звертатись до управління соціального захисту населення за 
місцем реєстрації місця проживання.


