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РЕФЕРАТ 

 

Адамович Алеся Станиславовна 

 

«Создание социально-кулинарного центра «Помоги нуждающемуся»  

 

Дипломный проект: 82 страницы, 67 источников, 1 приложение. 

 

Ключевые слова: ИНВАЛИДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ТЦСОН, СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

 

Объект дипломного проекта: инвалиды. 

Предмет дипломного проекта: создание социально-кулинарного 

центра «Помоги нуждающемуся» и реализация данного проекта с целью 

социально-бытовой реабилитации инвалидов. 

Цель дипломного проекта: теоретически обосновать и разработать 

проект создания социально-кулинарного центра «Помоги нуждающемуся», 

направленный на социально-бытовую реабилитацию инвалидов. 

Методы исследования: теоретический анализ отечественного опыта 

социального проектирования, социально-бытовой адаптации и реабилитации 

инвалидов. Среди эмпирических методов использована работа с источниками 

и документами, Брагинского территориального центра социального 

обслуживания населения.  

Полученные результаты и их новизна: проанализированы 

современные подходы к проблеме инвалидности в отечественных и 

зарубежных исследованиях; выявлены особенности социальной работы с 

инвалидами в условиях Брагинского территориального центра социального 

обслуживания населения; обоснован проект создания социально-кулинарного 

центра «Помоги нуждающемуся», направленный на социально-бытовую 

реабилитацию инвалидов; обозначены основные этапы, сроки реализации, 

риски, управление рисками, команду проекта социально-кулинарного центра 

«Помоги нуждающемуся» и спрогнозировать ожидаемые результаты. 

Область возможного практического применения: ТЦСОН, центры 

дополнительного инклюзивного образования, кружки, клубы, 

вспомогательные школы и интернаты. 

 

Автор проекта подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

________________________ 



 

РЭФЕРАТ 

 
Адамовіч Алеся Станіславаўна 

 

«Стварэнне сацыяльна-кулінарнага цэнтра «Дапамажы жыве ў 

нястачы»» 

 

Дыпломны праект: 82 старонкі, 67 крыніц, 1 прыкладанне. 

 

Ключавыя словы: ІНВАЛІДНАСЦЬ, САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА, 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, ТЦСАН, САЦЫЯЛЬНА-БЫТАВАЯ 

РЭАБІЛІТАЦЫІ ІНВАЛІДА 

 

Аб'ект дыпломнага праекта: інваліды. 

Прадмет дыпломнага праекта: стварэнне сацыяльна-кулінарнага 

цэнтра «Дапамажы жыве ў нястачы» і рэалізацыя гэтага праекта з мэтай 

сацыяльна-бытавой рэабілітацыі інвалідаў. 

Мэта дыпломнага праекта: тэарэтычна абгрунтаваць і распрацаваць 

праект стварэння сацыяльна-кулінарнага цэнтра «Дапамажы жыве ў 

нястачы», накіраваны на сацыяльна-бытавую рэабілітацыю інвалідаў. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз айчыннага вопыту 

сацыяльнага праектавання, сацыяльна-бытавой адаптацыі і рэабілітацыі 

інвалідаў. Сярод эмпірычных метадаў выкарыстаная праца з крыніцамі і 

дакументамі, Брагінскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны сучасныя падыходы 

да праблемы інваліднасці ў айчынных і замежных даследаваннях; выяўленыя 

асаблівасці сацыяльнай работы з інвалідамі ва ўмовах Брагінскага 

тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва; 

абгрунтаваны праект стварэння сацыяльна-кулінарнага цэнтра «Дапамажы 

жыве ў нястачы», накіраваны на сацыяльна-бытавую рэабілітацыю інвалідаў; 

пазначаныя асноўныя этапы, тэрміны рэалізацыі, рызыкі, кіраванне 

рызыкамі, каманду праекта сацыяльна-кулінарнага цэнтра «Дапамажы жыве 

ў нястачы» і спрагназаваць чаканыя вынікі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: ТЦСАН, цэнтры 

дадатковай інклюзіўны адукацыі, гурткі, клубы, дапаможныя школы і 

інтэрнаты. 

 

Аўтар праекту пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

          _________________________ 



 

ANNOTATION 

 

Adamovich Alesya Stanislavovna 

 

«Creating a social and culinary center «Help the needy» 

 

Thesis project: 82 pages, 67 sources, 1 application. 

 

Keywords: DISABILITY, SOCIAL PROTECTION, REPUBLIC OF 

BELARUS, TSSON, SOCIAL AND HOUSEHOLD REHABILITATION OF 

DISABLED PEOPLE 

 

The object of the graduation project: the disabled. 

The subject of the graduation project: the creation of a social and culinary 

center «Help the needy» and the implementation of this project with the aim of 

social and household rehabilitation of people with disabilities. 

The purpose of the graduation project: to theoretically substantiate and 

develop a project to create a social and culinary center «Help the needy,» aimed at 

social rehabilitation of people with disabilities. 

Research methods: a theoretical analysis of the domestic experience of 

social design, social adaptation and rehabilitation of persons with disabilities. 

Among the empirical methods used work with sources and documents of the 

Bragin territorial center of social services for the population. 

The obtained results and their novelty: modern approaches to the problem 

of disability are analyzed in domestic and foreign studies; the features of social 

work with people with disabilities in the conditions of the Bragin territorial center 

of social services for the population are revealed justified the project of creating a 

social and culinary center «Help the needy,» aimed at social rehabilitation of 

people with disabilities; identified the main stages, implementation dates, risks, 

risk management, the project team of the social-culinary center «Help the needy» 

and predict the expected results. 

The field of possible practical application is: TSSON, centers of additional 

inclusive education, clubs, clubs, auxiliary schools and boarding schools. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

_________________________


