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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ: ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ
Програма тренінгу

Мета тренінгу:
підвищення компетентності спеціалістів/фахівців із соціальної роботи щодо
здійснення соціальної роботи в громаді та оцінки потреб сім’ї/особи в процесі ведення випадку
Завдання тренінгу:
 визначити роль та завдання спеціаліста/фахівця із соціальної роботи в ОТГ в процесі раннього
виявлення, надання послуг та ведення випадку;
 ознайомити з технологією ведення випадку, його алгоритмом, принципами та механізмами;
 розглянути теоретичні аспекти та концептуальні засади оцінки потреб дитини та її сім’ї;
 сформувати практичні навички здійснення оцінки потреб сім’ї/особи як основи для прийняття
рішень;
 висвітлити особливості планування та документування ведення випадку відповідно до рівня
складності;
 ознайомити із діагностичним інструментарієм спеціаліста/фахівця із соціальної роботи в процесі
здійснення оцінки та планування послуг;
 сформувати основні навички комунікативної компетентності спеціаліста/фахівця із соціальної
роботи (кейс-менеджера) як основи його професійної діяльності;
 ознайомити з особливостями активізації громади для підтримки вразливих сімей та сімей СЖО в
моделі інтегрованих соціальних послуг.
Час

Зміст програми
День 1

9.30-10.00

Приїзд учасників, реєстрація

10.00-10.15

Вступ. Відкриття тренінгу

10.15-11.30

Знайомство учасників. Визначення очікувань, правил роботи групи

11.30-11.45

Кава-пауза

11.45-12.25

Успішна громада та роль спеціаліста/ФСР у її формуванні

12.25-13.15
13.15-14.15
14.15-15.00
15.00-16.00
16.00-16.15
16.15-17.15
17.15-17.30
17.30-18.00
09.00-09.20

Компетентності спеціаліста/ФСР
Обід
Громада: критерії успішності та фактори вразливості
Соціальна робота в громаді: роль та завдання ФСР
Кава-пауза
Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя та раннє виявлення сімей/осіб в СЖО
Діагностичний інструментарій спеціаліста/ФСР (домашнє завдання)
Рефлексія
День 2
Рефлексія

9.20 -11.00

Ведення випадку: поняття, мета, механізми, принципи, алгоритм

11.00-11.15

Кава-пауза

11.15-12.00

Оцінки потреб: теоретичні основи та концептуальні засади

12.00-13.00

Оцінки потреб сім’ї/особи: процедура та форми документування

13.00-14.00

Обід

14.00-16.00
16.00-16.15

Комунікативна компетентність спеціаліста/ФСР. Візит в сім’ю
Кава-пауза
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16.15-17.30
17.30-18.00
09.00-09.30

Робота з випадком: мотивація до змін та визначення сильних сторін
Рефлексія
День 3
Рефлексія

10.30-10.45

Робота з випадком: використання діагностичного інструментарію (обговорення
домашнього завдання)
Кава-пауза

10.45-11.20

Вразливі групи населення ОТГ: потреби, проблеми, послуги

11.20-12.10

Результати оцінки потреб: визначення складності випадку

12.10-13.00

Результати оцінки потреб: планування, пріоритети, цілі

13.00-14.00

Обід

14.00-15.00

Соціальні послуги: організація та надання. Робота міждисциплінарної команди

15.00-16.00

Моніторинг якості надання послуг. Закриття випадку

16.00-16.30

Підведення підсумків тренінгу. Анкетування

16.30

Від’їзд учасників

9.30-10.30
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МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
№ 285

24.03.2016
Про затвердження кваліфікаційної характеристики
професії „Фахівець із соціальної роботи”

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423, з метою
вдосконалення надання соціальних послуг найвразливішим верствам населення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити кваліфікаційну характеристику професії „Фахівець із соціальної роботи”, що
додається.
2. Вважати такою, що втратила чинність, кваліфікаційну характеристику професії „Фахівець
із соціальної роботи”, що міститься у Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 14.10.2005 № 324, у
редакції, затвердженій наказом Мінсоцполітики від 25.05.2012 № 309.
Міністр

П. Розенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
24/03/2016 № 285

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання та обов’язки. Організовує виявлення в зоні соціального обслуговування (громаді,
організації, на підприємстві тощо) та веде облік сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують соціальної підтримки (надання соціальних послуг), у тому числі
постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми. Оцінює потреби сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах. Визначає перелік необхідних соціальних послуг,
форми та методи соціальної роботи. Готує пропозиції місцевому органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування, керівнику установи / закладу щодо необхідності надання
соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, для
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прийняття відповідного рішення; забезпечує соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків
сімейного типу. Надає соціальні послуги консультування та представництва інтересів. Інформує
з питань призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання
соціальних послуг тощо; надає допомогу в оформленні запитів до відповідних інстанцій, заяв,
документів для отримання усіх видів допомоги, приймає такі документи та забезпечує їх
передання у відповідний підрозділ соціального захисту населення. Залучає до надання
соціальних послуг заклади освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, громадські
організації, фонди та інші суб’єкти, що надають соціальні послуги, тощо. Встановлює причини
асоціальних явищ і розробляє комплекс заходів щодо їх усунення. Сприяє формуванню в громаді
сімейних, національно-патріотичних цінностей, засад відповідального батьківства. Виявляє
вразливі сім’ї з ознаками неналежного виконання батьками обов’язків щодо виховання та
розвитку дитини. Організовує залучення наявних фінансових, матеріальних та інших
можливостей громади для підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах. Проводить навчання соціальних працівників і соціальних робітників. Постійно
підвищує свій професійний і загальноосвітній рівень. Використовує в роботі комп’ютерну техніку
для створення, зберігання та обробки інформації.
Повинен знати: законодавство України з питань соціального захисту, соціальної роботи,
охорони дитинства, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми,
соціальних і реабілітаційних послуг, соціальної допомоги; основи сімейного, трудового,
житлового законодавства України; основи кримінального та цивільного права; нормативні,
методичні та інші розпорядчі документи й матеріали, які регламентують організацію надання
соціальних послуг; нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства та дитинства,
права дітей, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів та інших
вразливих верств населення; основи психології; форми та методи виховання дітей і підлітків,
сімейного виховання та культури людських відносин; норми, порядок та організацію юридичної
допомоги, піклування, опіки, позбавлення або поновлення батьківських прав; новітні підходи до
соціальної роботи, надання соціальних і реабілітаційних послуг; систему державних закладів
(освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення), громадських організацій з надання
допомоги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах; діловодство; норми
охорони праці та вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах; державну
мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець із соціальної роботи: вища освіта другого рівня за ступенем
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на
посаді фахівця із соціальної роботи І категорії – не менше ніж 2 роки.
Фахівець із соціальної роботи І категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра
та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на
посаді фахівця із соціальної роботи ІІ категорії – не менше ніж 2 роки.
Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії: вища освіта другого рівня за ступенем
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж
роботи на посаді фахівця із соціальної роботи – не менше ніж 1 рік.
Фахівець із соціальної роботи: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та
спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2018 № 1005
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 943/32395
Начальник Управління
профілактики соціального сирітства

І. Пінчук

Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які
перебувають у складних життєвих обставинах
Відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21
листопада 2013 року № 895, Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких
сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року
№ 896, та з метою вдосконалення системи обліку роботи з сім’ями/особами, які перебувають у
складних життєвих обставинах, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити такі, що додаються, форми обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які
перебувають у складних життєвих обставинах:
Повідомлення/інформація про сім’ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах;
Акт оцінки потреб сім’ї/особи;
Звіт за результатами соціального супроводу сім’ї/особи;
Соціальна картка сім’ї/особи;
План соціального супроводу сім’ї/особи;
Направлення сім’ї/особи до іншого суб’єкта для надання соціальних послуг.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики від 09 липня 2014
року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають
у складних життєвих обставинах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня
2014 року за № 1076/25853.
3. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І.М.) забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської
інтеграції Чуркіну О.І.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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Міністр

А. Рева

Від ______________ № ___________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Від _______________ № ________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(найменування організації/установи/закладу,
яка (який) направляє повідомлення,
поштова та електронна адреси, телефон)

(найменування організації/установи/закладу,
яка отримала (який отримав) повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ/ІНФОРМАЦІЯ*
про сім’ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах**
Надійшло:
Про особу/дитину/сім’ю, яка перебуває у СЖО ________________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, вік дитини, особи або прізвище сім’ї)

Місце проживання (адреса) __________________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________________________
Зміст повідомлення/інформації про факти, ознаки чи застереження щодо особи/дитини
(відмова від дитини)/сім’ї та дата їх виявлення __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Від _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає звернення, інша важлива інформація (ким працює, родинний зв’язок тощо))

За результатами _________________________________________________________________
(відвідування, обстеження, огляду, рейду тощо)

Вжиті заходи (що було зроблено, які дії вчинено суб’єктом звернення) __________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
До повідомлення/інформації додано документи ______________________________________
__________________________________________________________________________________
Повідомлення/інформацію прийнято_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада особи/спеціаліста, яка (який) прийняла (прийняв) повідомлення/інформацію)

Дата ________________ Час_____________________
_________________________
(посада керівника)
__________

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

*Може бути додатком до офіційного листа. Форму заповнює організація, або особа, яка звертається, або спеціаліст, який прийняв
усне чи телефонне повідомлення / інформацію (зі слів інформатора).
**Далі у формі використовується абревіатура СЖО (складні життєві обставини).
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№ повідомлення/інформації ____ від __ ___ ________
АКТ
оцінки потреб
сім’ї/особи

Організація ____________________________________
Фахівець, відповідальний за проведення оцінки потреб
______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Початок ______________ Завершення ____________

1. Загальна інформація про членів сім’ї/особу за місцем проживання (на момент оцінювання)
_________________________________________________________________
Місце проживання (адреса) _________________________________________________

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

Родинний
зв’язок

Інвалідність

Дієзда
тність

Місце
роботи/
навчання,
посада

Реєстрація за
місцем
проживання

так

Контакт
ний тел.

ні

2. Стан та потреби дитини* __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1) cамопочуття дитини, її зовнішній вигляд

Ознаки СЖО**:
відсутні, наявні,

невідомо

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,

невідомо

Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
2) харчування

Інформація
від дитини
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Інформація
від батьків
Інше
__________
*За наявності ознак жорстокого поводження з дитиною, її занедбаності спеціаліст має негайно повідомити службу у справах дітей.
** СЖО — складні життєві обставини.

3) навчання та досягнення
Відвідує
постійно; успішність

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,
пропускає заняття без поважних причин
займається в
наявні

невідомо

ній

Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
4) емоційний стан

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,

невідомо

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,

невідомо

Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
5) шкідливі звички та ознаки девіантної поведінки

(зазначити) _______________________________
Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
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6) сімейні та соціальні стосунки

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,

невідомо

Ознаки СЖО:
відсутні, наявні,

невідомо

Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
7) самообслуговування

собою (одягатися, митися, їсти),
Інформація
від дитини
Інформація
від батьків
Інше
8) інша важлива інформація

3. Стан дорослих членів сім’ї (батька, матері) / особи на момент оцінювання
1) здоров’я

Прізвище, ім’я, по
батькові

Прізвище, ім’я,
по батькові

-----------------------------

------------------------------

Коментарі

Здоровий(а)
Має:
інвалідність: з порушенням опорно-рухового апарату та
центральної і периферичної нервової системи, органів
слуху, органів зору, внутрішніх органів, з психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю, з
онкологічними захворюваннями (підкреслити);
тяжкі захворювання, у тому числі соціально небезпечні
хвороби (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит С);
інше ______________________________________
Висновок щодо стану здоров’я
задовільний;
незадовільний;
невідомо
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2) емоційний стан

Коментарі

Стабільний, урівноважений
Виявляє:
замкнутість;
страх, тривожність;
неконтрольованість поведінки;
агресію;
сплутаність думок, погану концентрацію.
Висловлюється про:
наміри суїциду;
загрозу життю та здоров’ю інших;
про те, що чує голоси;
інше ______________________________________
Висновок щодо емоційного стану
задовільний;
незадовільний;
невідомо
3) шкідливі звички, прояви ознак девіантної
поведінки

Коментарі

Відсутні
Має ознаки вживання:
алкоголю;
наркотичних засобів чи психотропних речовин.
Має надмірну схильність до:
азартних ігор;
комп’ютерних ігор.
Бродяжить.
Вчиняє правопорушення.
Має небезпечні захоплення, хобі.
Інше _______________________________________
Висновок щодо наявності ознак
девіантної поведінки
відсутні;
наявні;
невідомо
4) соціальні контакти

Коментарі

Має достатнє коло спілкування;
має підтримку рідних/близьких
5) соціальна історія
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Був/була (чи є):
одиноким(ою);
одруженим(ою);
вихованцем закладу інституційного догляду та
виховання;
позбавлений(а) батьківських прав;
засудженим(ою), перебував(ла) в місцях позбавлення
волі;
мігрантом, переселенцем;
жертвою насильства, торгівлі людьми;
жертвою стихійних лих, катастроф.
Перебуває під слідством.
Інше _______________________________________
Має дорослих дітей, які з ним/нею не проживають.
Має дорослих дітей, з якими втрачено зв’язки.
Висновок щодо впливу соціальної історії
позитивний;
негативний;
невідомо
6) зайнятість

Коментарі

Постійна робота у денний час;
позмінна робота, в тому числі нічна;
офіційно оформлена трудова зайнятість;
непостійна (сезонна) робота;
дистанційна робота;
робота на присадибній ділянці;
безробітний(а), нещодавно втратив(ла) роботу;
не бажає працювати;
перебуває на обліку в центрі зайнятості;
пенсіонер;
інше _______________________________________
Висновок щодо впливу зайнятості на
життєзабезпечення
позитивний;
негативний;
невідомо
7) самообслуговування/
здатність до незалежної життєдіяльності

___________
Чи не
перешкоджає
зайнятість
виконанню
батьківських
обов’язків

Коментарі

Має навички самообслуговування;
навички самообслуговування втрачено
(через вік, стан здоров’я);
має охайний вигляд;
може виконувати посильну роботу;
вміє планувати свій бюджет;
говорить про свої потреби;
вміє користуватися телефоном;
доглядає за житловим приміщенням;
самостійно готує їжу;
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самостійно придбаває продукти харчування;
вміє читати, писати, рахувати;
вміє користуватись громадським транспортом.
Висновок щодо здатності до самообслуговування
здатний(а);
частково здатний(а);
нездатний(а)
8) виконання батьківських обов’язків (не
заповнюється для одиноких громадян)

Коментарі

Фактично доглядає за дитиною;
щодня спілкується з дитиною;
хвалить дитину, заохочує до розвитку;
відводить дитину до школи/дитсадка;
допомагає виконувати домашні завдання/ контролює їх
виконання;
застосовує фізичні покарання до дитини;
примушує до найгірших форм дитячої праці;
забороняє спілкуватись з однолітками;
часто конфліктує з дитиною;
залишає дитину/дітей дошкільного віку саму/ самих
вдома, на вулиці чи на осіб у стані алкогольного
сп’яніння чи наркотично залежних, недієздатних.
Висновок щодо стану виконання батьком/ матір’ю
батьківських обов’язків
виконує;
частково виконує;
не виконує
4. Фактори сім’ї та середовища
1) мережа соціального супроводу сім’ї
(дитини, дорослої особи)

відсутня,

наявна,

невідомо

задовільні,

незадовільні,

невідомо

незадовільні,

невідомо

підтримку спеціалісти
Коментарі
2) соціальні стосунки сім’ї/особи в громаді

існують конфлікти

Коментарі
3) основні доходи сім’ї, в тому числі державна допомога,
компенсації, пільги

задовільні,
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Коментарі
4) борги

відсутні,

наявні,

невідомо

відсутні,

наявні,

невідомо

Коментарі
5) члени сім’ї, інші особи, які проживають разом із
сім’єю/особою і потребують підтримки, захисту,
соціального обслуговування

-, алкозалежністю,
соціально
Коментарі
6) помешкання та його стан
у помешканні

задовільний,

незадовільний,

невідомо

-

потреб дітей/осіб з інвалідністю; умови для дитини
в

Коментарі

5. Класифікація випадку:
Визначається згідно з Критеріями визначення типу складності випадку (таблиця 6.1 до Соціальної картки сім’ї/особи, затвердженої
наказом Міністерства соціальної політики України від 13 липня 2018 року № 1005).
За результатами оцінки потреб сім’ї/особи складається висновок за однією з форм відповідно до додатків 1, 2 до цього Акта.
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ВИСНОВОК
оцінки потреб сім’ї
Соціальна картка № ________
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Загальна інформація про членів сім’ї на час оцінювання, що проводилось
із ____ ____________ по ____ ____________ 20___ року
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

Родинни
й зв’язок

Інвалідніст
ь

Дієзда
тність

Місце
роботи/
навчання,
посада

Місце
проживання

Конт.
телефон

2. За результатами оцінювання потреб з’ясовано, що СЖО*
1) основними ознаками та чинниками, що спричиняють СЖО, є
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________
*СЖО - складні життєві обставини.

Наявність у дитини ознак психологічної травми
(якщо треба, заповнюється психологом, залученим до оцінювання потреб)

2) вплив СЖО на
стан задоволення потреб дитини (дітей) _______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
стан батьків / осіб, які їх замінюють, на їхню здатність долати СЖО, забезпечувати потреби дитини:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) вплив факторів сім’ї та середовища
ний
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) тривалість існування проблем
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) усвідомлення наявності проблем та готовність до співпраці з надавачами послуг
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Усвідомлюють
проблеми

Члени сім’ї

Готові до
співпраці

Примітка

батько/особа, яка його замінює
мати/особа, яка її замінює
дитина
Сім’я/особа потребує надання соціальних послуг (якщо так, вказати яких)
та реінтеграція,
-

Інші дії

________________________________________________________________________________
(найменування організації чи установи)

_____________________________
3. Відмітка про ознайомлення з результатами оцінки потреб
(у разі відмови членів сім’ї ставити підпис чи перебування їх у неадекватному стані робиться відповідний запис):

Я, __________________________________,

Я, _________________________________,

ознайомившись із результатами оцінки,

ознайомившись із результатами оцінки,

Відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»
даю згоду на оброблення персональних даних.

Відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»
даю згоду на оброблення персональних даних.

Підпис ___________________________

Підпис ______________________________

Коментарі (вказуються причини відсутності підписів) __________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Фахівець, який здійснює оцінку потреб
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)

_____________
(підпис)

___________________
(телефон)

Інші спеціалісти, задіяні в оцінці потреб:
_________________________________

_____________

___________________

_________________________________

_____________

___________________

_________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)

________________
(підпис)

___________________
(телефон)

Дата заповнення ____ ____________ 20___ року
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5. Відмітки про затвердження висновку керівником
Висновок затверджено

Випадок класифіковано як

Відповідальним за організацію соціального супроводу сім’ї призначено
_________________________________________________________________________________
Керівник

____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

________________
(дата)

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ:ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ: матеріали для учасників

19

ВИСНОВОК
оцінки потреб особи
Соціальна картка № ________
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Загальна інформація про особу на час оцінювання, що проводилось
із ____ ____________ по ____ ____________ 20___ року
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народжен
ня

Родинний
зв’язок

Інвалідність

Дієздатніст
ь

Місце
роботи/
навчання,
посада

Місце
проживан
ня

Конт.
телефон

2. За результатами оцінювання потреб з’ясовано, що СЖО*
наявні
1) основними ознаками СЖО та чинниками, що їх спричиняють, є
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наявність у особи ознак психологічної травми
(якщо треба, заповнюється психологом, залученим до оцінювання потреб)
2) вплив СЖО на:
стан задоволення первинних потреб особи
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
стан особи та її здатність долати СЖО, здатність до самообслуговування
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) вплив факторів родини та середовища
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4) тривалість існування проблем
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5) усвідомлення наявності проблем та готовність до співпраці з надавачами послуг
Усвідомлює

Готова до співпраці

Примітка

Особа потребує надання соціальних послуг (якщо так, вказати яких)
__________
* СЖО – складні життєві обставини.

-
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супровід осіб з інвалідністю з
інше ________________________
Інші дії

__________________________________________________________________________________
(найменування організації чи установи)
3. Відмітка про ознайомлення особи з результатами оцінки потреб (у разі відмови особи ставити
підпис чи перебування її в неадекватному стані робиться відповідний запис):
Я, _______________________________________________________________________________,
ознайомившись із результатами оцінки,
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на оброблення персональних
даних.
Підпис __________________________________________________________________________
Коментарі (вказуються причини відсутності підписів) _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Фахівець, який здійснює оцінку потреб
________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)

Інші спеціалісти, задіяні в оцінці потреб:
______________________________
______________________________
______________________________

___________________
(телефон)

______________
(підпис)

______________
______________
______________

___________________
___________________
___________________

(підпис)

(телефон)

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)

Дата заповнення ____ ____________ 20___ року
5. Відмітки про затвердження висновку керівником
Висновок затверджено

Випадок класифіковано як

Відповідальним за організацію соціального супроводу особи призначено
_____________________________________________________________________________

Керівник

__________________________________ _________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

(дата)
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Соціальна картка № ________
ЗВІТ
за результатами
соціального супроводу сім’ї/особи
_____________________________________________________________________________
(прізвище сім’ї/особи)

Початок ____ ___________ _______ року

Завершення ____ ____________ _______ року

1. Перелік наданих послуг:
паліативний/ хоспісний
-

________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Основні результати, визначені планом соціального супроводу, та рівні їх досягнення
№
з/п

Зміст результату
(відповідно до плану)

Рівень досягнення

Примітка

1

2

3

4
досягнуто
3. Стан сім’ї/особи та здатність долати СЖО*
(за результатами надання соціальних послуг)
№
з/п

1

22

Критерії

На етапі
оцінювання

На час
завершення
Рекомендації/
оцінювання
примітки
(подання
звіту)

Стан задоволення потреб дитини/особи:
задовільний;
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пограничний;
незадовільний;
існує загроза життю та здоров’ю дитини
2

Стан особи/батька, його здатність
долати СЖО, забезпечувати потреби дитини:
здатна/здатний;
потребує підтримки;
не здатна / не здатний

3

Стан особи/матері, її здатність долати СЖО,
забезпечувати потреби дитини:
здатна;
потребує підтримки;
не здатна

4

Вплив факторів сім’ї та середовища на
задоволення потреб дитини/особи:
позитивний;
нейтральний;
негативний

5

Участь у плануванні та виконанні заходів плану
соціального супроводу:
особи/батька:
так;
ні
особи/матері:
так;
ні
дитини:
так;
ні

__________
*СЖО – складні життєві обставини.

4. Організація ведення випадку

Було укладено д
Проводилось обстеження житловоДорослі чле

Для ведення випадку було створено міждисциплін
_________________________________________________________________.
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Сім’я/особа потребує подальшого надання послуг
_____________________________________________________________________________.

незадовільний.
отримувача соціальних послуг від їх надання,

кваліфікованих спеціалістів (вказати, яких) ___________________________________
______________________________________________________________________________;
__________________________________
______________________________________________________________________________
____ ________ 20___ року_______________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис фахівця, який здійснює соціальний супровід сім’ї/особи)

______________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис одного з батьків дитини/особи)

24

ПРОЕКТ «ГРОМАДА ДЛЯ ЛЮДИНИ»

СОЦІАЛЬНА КАРТКА СІМ’Ї/ОСОБИ № __________
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Місце проживання (адреса) _____________________________________________________
Контактний телефон ___________________________________________________________
Розпочато ____ _______________ 20___ року
Підстава ____________________________________________________________________
Завершено ____ _______________ 20___ року
Підстава ____________________________________________________________________
Інформація конфіденційна

1. Відомості про фахівців, відповідальних за організацію роботи із сім’єю/особою
№
з/п

Роботу розпочато (дата)

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон,
електронна адреса
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Підпис

Роботу завершено
(дата)

Підпис

Примітки
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2. Відомості про суб’єктів соціальної роботи, які працюють із сім’єю/особою (надають соціальні послуги)
№
з/п

Спеціаліст, відповідальний
за надання соціальних послуг
Дата

Найменування суб’єкта

прізвище, ім’я,
по батькові

телефон,
електронна адреса

З якою метою
був залучений/
які послуги надавав

Документи, видані
організацією/спеціалістом у
результаті надання послуги
(довідки, висновки,
рекомендації тощо)

Примітки

3. Відомості про членів сім’ї/особу

Дата
внесення
інформац
ії

26

Прізвище, ім’я,
по батькові

Стать
(ж/ч)

Дата
народження/
вік

Родинний зв’язок
(чоловік, дружина,
співмешканець/співмешк
анка, батько, мати,
мачуха, вітчим, опікун,
піклувальник,
прийомний батько,
прийомна мати, батькивихователі, прийомна
дитина, син, донька,
інше)

Примітки

Інвалідність

Дієздатніс
ть

Ким і де працює/
де навчається

Контактний
телефон

Місце
Місце
фактичного
реєстрації
проживання
дата
(адреса)
(адреса)
заповне
ння

зміст
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4. Відомості про інших осіб, які проживають разом із сім’єю/особою, чи інших членів родини, які проживають окремо
Дата
внесення
інформац
ії

Прізвище, ім’я, по
батькові

Вік

Родинний
чи інший зв’язок

Інвалідність

Дієздатність

Ким і де працює/
де навчається

Контактний
телефон

Місце реєстрації
(адреса)

Місце
фактичного
проживання
(адреса)

Примітки
дата
заповненн
я

зміст

5. Основні ознаки та чинники функціонування сім’ї/особи*
Дата внесення інформації

Перелік основних ознак
сім’ї/особи

Види державної допомоги та виплат, які
отримує сім’я /особа
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Житлові умови

Обставини, які необхідно подолати або
вплив яких потрібно мінімізувати
(необхідні заходи)
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Таблиця 5.1
Код

Основні ознаки
сім’ї/особи

1.1

Повна сім’я

1.2
1.3

Багатодітна сім’я
Неповна сім’я (одинока мати/
одинокий батько)

1.4
1.5

Сім’я внутрішньо переміщених
осіб

1.6
1.7

Сім’я учасника АТО / бойових дій
Прийомна сім’я

1.8
1.9
1.10

Дитячий будинок сімейного типу
Сім’я усиновителів
Сім’я опікунів/піклувальників
Сім’я, яка виховує дитину з
інвалідністю

Перелік та коди основних ознак і чинників сім’ї/особи
Основні види державних
Характеристики
Код
Код
допомог та виплат
житлових умов
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Види державної допомоги та
державних виплат

3.1

Допомога у зв’язку
з вагітністю та пологами
Допомога при народженні
дитини
Допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
Допомога при усиновленні
дитини
Допомога на дітей
одиноким матерям
Допомога малозабезпеченим
сім’ям

Наявність житла

3.1.1 Приватний будинок
3.1.2 Частина будинку
3.1.3 Квартира
3.1.4 Орендований будинок
3.1.5 Орендована квартира
3.1.6 Орендована кімната
3.1.7 Кімната в гуртожитку
3.1.8 Ліжко-місце в гуртожитку
3.1.9 Ліжко-місце в місцях
компактного поселення
внутрішньо переміщених
осіб

Код
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Необхідні заходи (сприяння,
забезпечення, спонукання)
Оформлення документів для
отримання державної
допомоги, пенсій, субсидій
тощо
Організація ремонту житла
Створення безпечних і
комфортних умов для дитини
(дітей)/ недієздатних осіб
Планування бюджету та
ведення домашнього
господарства
Працевлаштування
працездатних членів сім’ї
Юридичне консультування

Дані вносяться у вигляді кодів чи описів із числа варіантів, зазначених у відповідних графах таблиці
1.11 Особа з інвалідністю
1.12 Малозабезпечена сім’я/особа
1.13 Діти, відібрані без позбавлення
батьківських прав

2.1.7

Субсидія для відшкодування
витрат на оплату житловокомунальних послуг

2.1.8
2.1.9

Пенсія за віком
Допомога по безробіттю

1.14 Діти, які постраждали
внаслідок воєнних дій та збройних 2.1.10 Державна соціальна допомога
конфліктів
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з
1.15 Діти, які перебувають в
інтернатних закладах
2.1.11 інвалідністю
Державна соціальна допомога
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3.1.10 Кімната в місцях
компактного проживання
внутрішньо переміщених
3.1.11 осіб
Інше
3.2.1 Стан житла:
3.2.2 задовільний;
3.2.3 потребує капітального
ремонту;
3.2.4
3.2

4.7 Захист житлових, майнових прав
дитини, сім’ї, особи
4.8 Догляд вдома
4.9 Мінімізація ризиків для дитини,
батьки якої розлучаються
4.10 Реабілітація / лікування ВІЛ,
алко-, наркозалежності
4.11 Подолання наслідків соціально
небезпечних хвороб
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особам, які не мають права на
3.2.5 аварійний стан;
2.1.12 пенсію, та особам з інвалідністю 3.2.6 із водопостачанням;
Державна соціальна допомога
Батько/мати є трудовим мігрантом
3.3 із газоелектропостачанням;
2.1.13 на догляд
Один із батьків / особа має
3.3.1 інше
соціально небезпечну хворобу
2.2 Інше
3.3.2 У помешканні проживає:
Соціальні виплати, пільги та
Недієздатні особи / особи,
3.3.3 одна сім’я;
види допомоги особам, які
цивільна дієздатність яких
брали участь у проведенні чи 3.3.4 одна особа;
обмежена
забезпеченні проведення
3.3.5 сім’я з бабусею, дідусем;
Батьки чи один із них є
антитерористичної операції
декілька сімей;
неповнолітніми
(далі - АТО), сім’ям таких осіб,
інше
Батьки зловживають наркотичними
2.2.1 внутрішньо переміщеним
засобами і психотропними
особам
речовинами
Виплати внутрішньо
Місцезнаходження
переміщеним особам за місцем
одного з батьків невідоме
2.2.2 їх фактичного проживання/
Батьки перебувають
перебування
у процесі розлучення
Адресна допомога
Один із батьків / особа є
внутрішньо переміщеним
громадянином іншої держави
особам для покриття витрат на
Особи, які постраждали
2.2.3 проживання, у тому числі на
оплату житлово-комунальних
від домашнього насильства
послуг
Дитина, яка постраждала
Виплата у разі загибелі (смерті),
від жорстокого поводження та
інвалідності в зоні АТО членам
насильства
2.2.4 сім’ї, батькам, утриманцям
Особа, яка постраждала
загиблого (померлого), особам,
від торгівлі людьми
звільненим з військової служби
Особа, яка виявила намір
Одноразова допомога
відмовитися від новонародженої
2.2.5
учасникам АТО. Пенсія для осіб,
дитини
звільнених з військової служби

1.16 Діти, розлучені із сім’єю, які не є
громадянами України

4.12 Тимчасове влаштування дитини у
сім’ю патронатного вихователя

1.17
1.18

4.13 Поновлення батьківських прав
4.14 Інтеграція дитини - вихованця із
закладу інституційного догляду та
виховання в сімейне середовище

1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ:ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ: матеріали для учасників

4.15 Проходження тренінгів з набуття
батьківських навичок
4.16 Надання тимчасового притулку
4.17 Підбір наставника
4.18 Відновлення сімейних стосунків
4.19 Подолання комп’ютерної,
ігрової залежності
4.20 Проходження корекційних
4.21 програм
Реабілітація/підтримка
у зв’язку з поверненням
4.22 із місць позбавлення волі
Ізолювання у зв’язку з
неадекватною поведінкою/
4.23 проявами жорстокого
поводження
4.24 Формування навичок
відповідального батьківства
4.25 Подолання наслідків
пережитих втрат, травм
4.26 Налагодження емоційних
контактів між членами сім’ї
Підготовка дитини до
самостійного життя
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1.29 Особа з числа дітей-сиріт
1.30 Одинока особа
1.31 Особа похилого віку

2.2.6

1.32 Бездомна особа
1.33 Ветеран війни

2.2.7
2.3

1.34 Член сім’ї / особа, засуджений/
засуджена до покарання у виді
обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк

2.3.1

1.35 Член сім’ї / особа, який/яка
повернувся/повернулася
з місць позбавлення волі
1.36 Особа, яка перебуває у місцях
попереднього ув’язнення
1.37 Особа ромської
національної меншини
1.38 Особа без громадянства,
яка постійно проживає
на території України
1.39 Інше

2.3.2

2.3.3
2.4

Компенсація за піднайом
(найом) житлових приміщень
сім’ям учасників АТО
Інше
Виплати постраждалим
від природних, техногенних
катастроф і масових акцій
Допомога учасникам
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і
постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Державна допомога
постраждалим учасникам
масових акцій громадського
протесту та членам їхніх сімей
Інше
Недержавні виплати

2.4.1

Допомога за рахунок коштів
місцевого бюджету

2.4.2

Допомога за рахунок коштів,
наданих благодійними
організаціями

2.4.3
2.4.4

Аліменти
Інше

4.27 Інтеграція в громаду,
налагодження позитивних
стосунків з її членами
4.28 Інтеграція дитини
в дитячий колектив
4.29 Припинення цькувань і
переслідувань
4.30 Представництво інтересів
4.31 Обслуговування вдома
4.32 Денний догляд
4.33 Відновлення соціальних зв’язків,
спілкування
4.34 Навчання в університеті
третього віку
4.35 Реабілітація/лікування дітей/
осіб з інвалідністю
4.36 Організація інклюзивного
4.37 навчання
Створення доступних умов у
будівлі/приміщенні для дітей/ осіб
4.38 з інвалідністю
Оволодіння навичками
використання технічних
4.39 засобів пересування
4.40 Стаціонарний догляд
4.41 Паліативний догляд
4.42 Посередництво (медіація)
4.43 Фізичний супровід
Інше
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6. Класифікація випадку
Таблиця 6.1
Критерії визначення типу складності випадку
Ознаки складності випадку (ризики)
Критерії

перша група ознак
(0-2 бали)

друга група ознак
(3-5 балів)

третя група ознак
(6-8 балів)

четверта група ознак
(9-10 балів)

1. Характер впливу СЖО* на Наявні проблеми та
стан дитини/особи та
обставини певною мірою
задоволеність її потреб
порушують нормальну
життєдіяльність
дитини/особи, однак
несуттєво впливають на
стан дитини/особи та
задоволеність її потреб

СЖО негативно впливають
на стан дитини/особи.
Потреби дитини/особи
задовольняються частково

СЖО негативно впливають на
стан дитини/особи.
Потреби дитини/особи
переважно не задовольняються
У разі відсутності комплексного
втручання може виникнути
загроза здоров’ю та розвитку
дитини/особи

СЖО загрожують життю та
здоров’ю особи/дитини, у разі
відсутності екстреного втручання
матимуть суттєві негативні наслідки
для особи/дитини

2. Здатність батьків, осіб, що
їх замінюють, задовольняти
потреби дитини (їхній
батьківський потенціал)

Батьки, особи, що їх
замінюють,
здатні задовольняти
потреби дитини, їхній
батьківський потенціал належний

Батьки, особи, що їх
замінюють, здатні частково
задовольняти потреби
дитини, їхній батьківський
потенціал - недостатній (в
одного з батьків - слабкий)

Батьки, особи, що їх замінюють,
не здатні задовольняти
потреби дитини; батьківський
потенціал дуже слабкий в обох
батьків чи відсутній в одного з
них

Батьківський потенціал відсутній
в обох батьків. Батьки ведуть
аморальний спосіб життя,
зловживають алкоголем,
є залежними від наркотичних чи
психотропних препаратів,
перебувають у конфлікті з законом,
примушують дитину до жебрацтва,
втягують у протиправну діяльність

3. Здатність опікуна (опікунів)
недієздатної особи
задовольняти потреби
недієздатної особи
(його (їхній) потенціал)

Опікун(и) недієздатної
особи здатний(і)
задовольняти потреби
недієздатної особи

Опікун(и) недієздатної особи Опікун(и) недієздатної особи не
здатний(і) частково
здатний(і) задовольняти
задовольняти потреби
потреби недієздатної особи
недієздатної особи
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Опікун(и) веде(уть) аморальний
спосіб життя, зловживає(ють)
алкоголем, є залежним(и) від
наркотичних
чи психотропних препаратів,
перебуває(ють) у конфлікті з
законом, примушує(ють)
недієздатну особу до жебрацтва,
втягує(ють) її у протиправну
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діяльність
4. Вплив факторів сім’ї та
Фактори сім’ї сприяють
середовища на задоволення розв’язанню проблеми,
потреб дитини/особи
родина/опікун
готова/готовий підтримати
дитину/особу.
У громаді наявні та
доступні необхідні ресурси
для підтримання та
розв’язання проблеми

Фактори сім’ї та середовища
частково сприяють
розв’язанню проблеми, до
проблем дитини/особи/ сім’ї
члени сім’ї ставляться із
застереженням.
У громаді недостатньо
ресурсів, необхідних для
усунення наявних проблем

Фактори сім’ї та середовища не
сприяють розв’язанню
проблеми, контакти в сім’ї
слабкі або відсутні, стосунки
переважно конфліктні.
У громаді відсутні або
недоступні ресурси, необхідні
для усунення проблем дитини/
особи/сім’ї

Фактори сім’ї та середовища
посилюють наявні проблеми,
загрози для життя та здоров’я
дитини/особи

5. Тривалість СЖО

СЖО
виникли/загострились
нещодавно (протягом
останніх шести місяців)

СЖО тривають/
загострились за період
від трьох місяців до року

СЖО є затяжними та
посилюються (тривають понад
рік чи декілька років)

СЖО чи конкретна проблема
виникли(а) раптово чи раптово
загострились(ась) до критичного
стану.
Недавня(і) подія(ї) (до однієї доби)
негативно впливають на стан
здоров’я, розвиток дитини/особи та
загрожують її життю

6. Усвідомлення
дитиною/особою/її
опікуном/сім’єю наявності та
причин СЖО, готовність до
співпраці з надавачами
послуг

Отримувач(і)
усвідомлює(ють) наявність
проблем, розуміє(ють) їх
ризики і загрози.
Отримувач(і)
готовий(і) співпрацювати з
надавачами послуг
(психолог, медичний
працівник, педагог,
юрист, інші)

Отримувач(і) частково
усвідомлює(ють) наявність
проблем та можливі
ризики і загрози. Отримувач(і)
пасивний(і), займає(ють)
переважно вичікувальну
позицію, але серед членів
сім’ї, найближчого оточення є
особи, які усвідомлюють
проблеми, готові
співпрацювати з надавачами
послуг та сприяти подоланню
СЖО

Отримувач(і) та члени сім’ї,
найближче оточення не
усвідомлють наявності
проблем, не розуміють ризиків і
загроз, не бажають
щось змінювати.
Отримувач(і) та члени сім’ї,
найближче оточення є
пасивними, не виявляють
бажання співпрацювати з
надавачами послуг з метою
розв’язання своїх проблем

Отримувач(і) та члени сім’ї
не визнають існування проблеми,
перекладають відповідальність
та вину на інших;
вважають певну негативну
поведінку нормою, вороже
ставляться
до надавачів послуг
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______
*СЖО - складні життєві обставини.
Для підготовки висновку за результатами оцінки потреб сім’ї/особи та визначення типу складності випадку проводиться аналіз наявних фактів та
інформації, зібраних під час оцінювання потреб, за 5 критеріями.
За кожним із критеріїв визначено 4 групи ознак, що характеризують можливі варіанти СЖО та їх вплив на стан і потреби дитини/особи.
Кожна група ознак оцінюється певною кількістю балів. Перша група ознак характеризує простий випадок (0-2 бали); друга - випадок середньої складності
(4-5 балів); третя - складний випадок (6-8 балів), четверта - екстрений випадок (9-10 балів).
Випадок аналізується за кожним критерієм із використанням зазначених у таблиці ознак, які оцінюються відповідно до шкали.
За сумою балів визначається тип складності випадку: простий випадок - від 1 до 12 балів, середньої складності - 13-28 балів, складний - 2942 бали, екстрений - 43-50 балів.
7. Особливості ведення соціального випадку сімей з дітьми залежно від типу складності та наявних ризиків щодо задоволення потреб дитини
Таблиця 7.1
Тип випадку
Заходи та дії

Простий випадок
(1-12 балів)

Середньої складності
(13-28 балів)

Складний випадок
(29-42 бали)

Екстрений випадок
(43-50 балів)

Ступінь ризику
щодо задоволення
потреб дитини

Низький

Середній

Високий

Загрозливий для життя
та здоров’я дитини

Процедури
прийняття рішень про
надання послуг

Батьки дитини вибирають
послуги; надавач інформує
про наявні послуги,
види державних виплат і
допомоги, надавачів
послуг

Надавач пропонує батькам
(особам, які їх
замінюють)/особі укласти
договір про надання
необхідних послуг

Рішення міждисциплінарної
команди;
укладання договору із сім’єю

Рішення органу опіки та
піклування; рішення суду,
обов’язкові дії та заходи,
визначені цими органами та
установами

Ведення випадку

Визначений надавачем
спеціаліст, у тому числі
фахівець із соціальної
роботи*

Визначений надавачем
спеціаліст (у тому числі ФСР )
та супервізор

Визначений надавачем спеціаліст
чи ФСР та супервізор

Представник органу опіки та
піклування або/та спеціаліст
служби у справах дітей**

Формування
міждисциплінарної
команди ведення

Не формується

Формується за потреби;
підстава - наказ керівника
закладу, що надає соціальні

Обов’язково формується
міждисциплінарна команда,
склад якої визначається рішенням

Міждисциплінарна команда
екстреного втручання
(ФСР, медичний працівник,
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випадку

послуги отримувачу

консультативно-дорадчого органу
залежно від виявлених потреб
отримувача

дільничний офіцер поліції,
представник органу опіки та
піклування (спеціаліст ССД)
формується органом опіки та
піклування (ССД)

Забезпечення
конфіденційності

Зібрана інформація
використовується
лише в інтересах дитини з
письмового дозволу
батьків/осіб, що їх
замінюють

Зібрана інформація
використовується
лише в інтересах дитини з
письмового дозволу
батьків/осіб, що їх замінюють

Зібрана інформація
використовується лише в
інтересах дитини з письмового
дозволу батьків/осіб, що їх
замінюють, або за рішенням комісії
з питань захисту прав дитини,
органу опіки та піклування

Зібрана інформація
використовується лише в
інтересах дитини з письмового
дозволу батьків/осіб, що їх
замінюють, або за рішенням
комісії з питань захисту прав
дитини, органу опіки та
піклування, суду

Участь дитини та
врахування її думки,
якщо вона має
відповідний вік
і рівень розвитку

Батьки/особи, що їх
замінюють, забезпечують
врахування думки дитини

Фахівець, який здійснює
ведення випадку, з дозволу
батьків/осіб, що їх замінюють,
спілкується з дитиною та
враховує її думку чи залучає
для такого спілкування
психолога

Фахівець, який здійснює ведення
випадку, забезпечує врахування
думки дитини шляхом погодження
її з батьками/особами, що їх
замінюють, а в разі потреби шляхом ініціювання відповідного
рішення з питань захисту прав
дитини.
Під час кожного візиту у сім’ю
відповідальний фахівець або
члени міждисциплінарної команди
контактують з дитиною

Представник органу опіки та
піклування (спеціаліст ССД)
забезпечує врахування думки
дитини та донесення її до комісії
з питань захисту прав дитини,
органу опіки та піклування, суду

Планування послуг та
підтримки

За потреби

За результатами оцінки потреб
разом із отримувачами послуг
розробляється план
соціального супроводу, що
узгоджується та підписується
фахівцем, який здійснює

За результатами оцінки потреб
разом із отримувачами послуг
розробляється план соціальної
підтримки, що узгоджується та
підписується фахівцем, який
здійснює ведення випадку,

Короткий план негайних дій
щодо захисту прав дитини,
розроблений за результатами
оцінки рівня безпеки дитини
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ведення випадку, і членами
сім’ї

членами сім’ї та членами
міждисциплінарної команди

Можливі заходи
та види послуг

Інформування,
консультування,
посередництво (медіація),
представництво інтересів,
працевлаштування,
надання гуманітарної,
матеріальної допомоги,
підвищення рівня
батьківських знань і
навичок тощо

Забезпечення широкого
доступу до послуг; підвищення
рівня батьківських знань і
навичок, психологічне
консультування, мотивування
членів сім’ї до спільного
пошуку ресурсів і
можливостей, сімейні групові
наради, планування бюджету,
контроль надання послуг і
використання ресурсів тощо

Комплексне втручання
(соціальний супровід, соціальнопсихологічна реабілітація дитини,
навчання відповідальному
батьківству; лікування,
реабілітація батьків;
групи взаємодопомоги, мобілізація
родинного оточення на підтримку
сім’ї, сімейні групові наради,
послуги патронату над дитиною
тощо).
Ізолювання насильника/кривдника

Екстрені дії щодо захисту
дитини; реабілітація чи
притягнення до відповідальності
батьків, осіб, що їх замінюють;
ізолювання
насильника/кривдника;
вилучення дитини/особи; виклик
і надання послуг лікаря,
дільничного офіцера поліції,
пожежника та фахівців інших
служб; інформування,
консультування; посередництво,
представництво; допомога в
усвідомленні проблеми та
шляхів її розв’язання.
Альтернативний догляд за
дитиною (родичі, знайомі, з
якими у дитини склалися добрі
відносини, сім’я патронатного
вихователя, притулок, центр
соціально-психологічної
реабілітації дитини тощо)

Оптимальні терміни
ведення випадку та
інтенсивність послуг
(контактів)

До 2 місяців, контакти за
ініціативи отримувача

Від 1 до 6 місяців.
Протягом першого місяця - не
менше ніж 5 візитів до сім’ї;
протягом наступних - залежно
від потреб, але не менше
ніж 1 контакт протягом 2
тижнів

До 1 року і більше (за потребою,
після перегляду випадку).
Протягом першого місяця - не
менше ніж 2 рази на тиждень;
протягом наступних 3 - не менше
ніж 1 раз на тиждень, далі - за
потреби,
але не менше ніж 2 рази на місяць

Від 3 годин до 3 днів.
У перші години - інтенсивне
вжиття заходів щодо
забезпечення безпеки дитини,
далі - документування,
інформування та щоденний
моніторинг ситуації

___________
* Далі у формі використовується абревіатура ФСР (фахівець із соціальної роботи).
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** Далі у формі використовується абревіатура ССД (служба у справах дітей).

8. Облік надання послуг

№ з/п

Основні етапи:
оцінювання, обстеження,
екстрене втручання,
розгляд питань
на засіданнях комісій,
надання послуг,
перенаправлення тощо

Дата

початок завершення

Послуги,
заходи, дії

Залучені
члени сім’ї / особи
(прізвище, ім’я, по
батькові)

Фахівець,
який надає послуги
(прізвище, ім’я, по
батькові, посада)

Результати
роботи

Примітки

9. Облік іншої інформації, що стосується сім’ї/особи
№ з/п
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Дата внесення

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові,
посада фахівця, який зробив
запис

Підпис

Примітки
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Соціальна картка № ____________
ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї/ОСОБИ

Прізвище сім’ї/особи ____________________________________________________________________________________

Випадок
Види послуг, які будуть надані
посередництво (медіаці
Основні цілі соціального супроводу сім’ї/особи, спрямованої на подолання СЖО*
Необхідні заходи (зі сприяння, спонукання, забезпечення)
субсидій тощо
/
недієздатних осіб

ження позитивних стосунків з її
членами

зиків для дитини, батьки якої розлучаються
-, наркозалежності
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прав
-вихованця із закладу інституційного догляду та
виховання в сімейне середовище

інвалідністю
ками використання технічних засобів
пересування

стосунків

волі
жорстокого поводження
__________
*СЖО – складні життєві обставини.

1. Назва послуги ________________________________________Суб’єкт надання послуги ________________________________________
№ з/п
1

Очікувані результати
щодо подолання чи
мінімізації СЖО

Основні заходи,
необхідні для досягнення результату

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Примітки

1.
2.
3.

2

1.
2.
3.
3.

Назва послуги ________________________________________Суб’єкт надання послуги ________________________________________
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№ з/п

Очікувані результати
щодо подолання чи мінімізації СЖО

1

Основні заходи,
необхідні для досягнення результату

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Примітки

1.
2.
3.

2

1.
2.
3.

3

1.
2.
3.

2. Спеціалісти, залучені до реалізації плану
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Контактний телефон

Я отримав(ла) план соціального супроводу сім’ї/особи, погоджуюся з його змістом і сприятиму його виконанню
батько∕особа, яка його замінює _____________________________
____________________
мати∕особа, яка її замінює _________________________________
____________________
дитина/особа ___________________________________________
____________________
(підпис)

Примітки

___________________
___________________
___________________
(дата)

Коментарі ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
_________________________________
Фахівець, який здійснює соціальний супровід сім’ї/особи

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____ ____________ 20___ року
(дата)
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____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(найменування суб’єкта, який видає направлення,
місцезнаходження, індекс, телефон)

(найменування суб’єкта, до якого направляється
сім’я/особа, місцезнаходження, індекс, телефон)

НАПРАВЛЕННЯ
сім`ї/особи до іншого суб’єкта для надання соціальних послуг
№ _______ від ____ ____________ 20___ року

Сім’я/особа __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

дата народження ____ ____________ 20___ року, соціальна картка № _______________________
У зв’язку зі складною життєвою ситуацією, а саме _________________________________________
(суть проблеми)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
просимо вжити відповідних заходів щодо надання необхідних послуг для розв’язання проблеми
згідно з компетенцією та проінформувати
___________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта, який направляє)

Додаткова інформація про сім’ю/особу __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Додаткова інформація про послуги/виплати, які надавались сім’ї/особі до направлення
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________

_______________

______________________

(посада керівника)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дата _________________ 20___ року
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1. ПОТРЕБИ

ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ ЗА МАСЛОУ

Рис. 1.1 Ієрархія потреб за Маслоу

Самореалізація
Самооцінка
(шанування)
Любов/належність
Безпека
Фізіологічні потреби

Моральність, креативність, спонтанність, вирішення проблем,
відсутність упереджень, прийняття фактів
Самооцінка, впевненість у своїх силах, успішність, повага до
інших, шанування іншими
Дружба, родина, статеве інтимне життя
Безпека праці, ресурсів, майна, тіла, здоровя, моральних
принципів сімї
Потреба жити/дихати, їсти, в статевому житті, спати, в
гомеостазесі (постійності внутрішнього середовища організму,
його сталої рівноваги із зовнішнім світом), екскреції.

Ієрархія потреб за Маслоу складається з п’яти рівнів (рис. 1.1): чотири нижчі рівні
класифікуються як дефіцитні потреби, які пов’язані з фізіологічними потребами, тоді як
верхній рівень називається потребами росту, пов’язаними з психологічними потребами. Тоді
як дефіцитні потреби повинні задовольнятися, то потреби буття безперервно формують
поведінку. Основна концепція полягає в тому, що потреби на вищих щаблях цієї піраміди лише
тоді потрапляють у фокус, коли всі потреби нижчого рівня піраміди здебільшого або цілком
задоволені. Сили росту утворюють рух угору в ієрархії, тоді як регресивні сили штовхають
домінуючі потреби ще більше на нижні щаблі ієрархії.
Дефіцитні потреби. До потреб, пов’язаних із дефіцитом чогось (які Маслоу також називав «Дпотребами»), належать:
Фізіологічні потреби
Фізіологічні потреби організму є такими, що забезпечують гомеостаз – постійність
внутрішнього середовища організму, його сталу рівновагу із зовнішнім світом, і займають
перші позиції. Загалом, вони включають:

потребу жити/дихати;

потребу регулювати гомеостаз;
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ:ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ: матеріали для учасників
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потребу їсти;

потребу в екскреції – виведенні з організму відходів життєдіяльності;

потребу в статевому житті.
Фізіологічні потреби можуть управляти думками й поведінкою, і можуть спричиняти у людини
відчуття захворювання, болі та дискомфорту. Маслоу також відносить до цієї категорії статеве
життя, тілесний комфорт, фізичну активність та тренування тощо. Незважаючи на важливість
деяких видів діяльності, частина з них не є істотно важливими для виживання.
Потреби в безпеці
Коли фізіологічні потреби задоволені, то зявляється потреба в безпеці. Безпека і захищеність
знаходяться вище всіх інших бажань. До них належать:
 фізична безпека – захищеність від насильства, злочинності та агресії;
 безпека праці;
 захищеність доходів і ресурсів;
 моральна і фізіологічна безпека;
 безпека сімї;
 безпека здоровя;
 захищеність особистого майна від злочинників.
Суспільство, яке функціонує належним чином, має тенденцію до забезпечення його членів
відповідним рівнем безпеки та захищеності. Інколи бажання бути захищеним може бути
вагомішим від задоволення фізіологічних потреб.
Потреби в любові/належності
Соціальні потреби людини знаходяться на третьому рівні ієрархії. Загалом, вони включають
взаємини на емоційній основі, а саме:
 дружба;
 статеве інтимне життя;
 сімя, яка надає підтримку та забезпечує спілкування.
Загалом, люди потребують відчуття прийняття та належності або до великої соціальної групи
(клуби, офісна культура, релігійні групи, професійні організації, спортивні команди,
угрупування) або невеликих соціальних зв’язків (члени сімї, інтимні партнери, наставники,
близькі колеги, довірені особи). Їм потрібно любити, і щоб їх любили інші. За відсутності цих
складових багато людей стають чутливими до самотності, соціальної занепокоєності та
депресії. Брак любові та належності також починає асоціюватися з фізичними хворобами,
такими як серцеві захворювання тощо.
Самооцінка (потреби в шануванні)
Відповідно до досліджень Маслоу всі люди потребують шанування, самоповаги та поваги до
інших. Люди повинні докладати зусиль з тим, щоб завоювати визнання та займатися якоюсь
справою, щоб відчути зроблений внесок, почуття самоповаги та власної гідності чи то в
професійній діяльності чи хобі. Відсутність рівноваги на цьому рівні може призвести до низької
самооцінки, комплексу неповноцінності, завищеного почуття самолюбства/зарозумілості чи
снобізму. Існують два рівні потреб у шануванні. Нижчий рівень має відношення до таких
понять як популярність, повага та слава. Вищий рівень залежить від таких понять як
впевненість, компетентність, успішність. Задоволення таких потреб залежить від інших людей.
Люди з низькою самооцінкою потребують поваги з боку інших. Вони можуть прагнути до
популярності або слави, що, знову ж таки, залежить від інших людей. Проте, впевненість,
компетентність та досягнення успіхів потребують лише однієї людини, а всі інші не мають
значення для власного успіху.
Самореалізація
Самореалізація (термін увів Курт Гольдштайн) є інстинктивною потребою людей, яка дозволяє
максимально використовувати більшість їхніх унікальних здібностей та намагань стати
якомога кращими. Ось як Маслоу описує самореалізацію: «Самореалізація є природжений
розвиток того, що вже є в організмі, або точніше, розвиток того, чим є організм»/
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Маслоу описує самореалізованих людей наступним чином: «Вони приймають факти і реалії
світу (у тому числі, самих себе), а не відкидають чи уникають їх. Вони спонтанні в своїх ідеях
і діях. Вони креативні. Вони зацікавлені в розв’язанні проблем, часто, проблем інших людей.
Вирішення цих проблем, часто, є основним фокусом їхнього життя. Вони відчувають тісний
контакт із іншими людьми, і, зазвичай, цінують життя. Вони мають систему моральних
принципів, які повністю не залежать від зовнішнього впливу. Вони оцінюють/складають думку
про інших людей без упереджень, у спосіб, який можна назвати об’єктивним».
ПОТРЕБИ1
Все, що ми робимо – ми робимо для наших потреб. Якщо цей один принцип ми будемо
застосовувати й до інших, ми побачимо, що у нас немає реальних ворогів, і все те, що інші
роблять стосовно нас - це найкраще, що вони знають, намагаючись задовольнити свої
потреби.
Маршалл Розенберг
Потреба – внутрішнє психологічне або функціональне відчуття недостачі чого-небудь, що
проявляється залежно від ситуаційних факторів.
Фізіологічні потреби

Потреби, зав’язані на мені
(тільки я можу їх задовольнити)

Дихання/
Повітря

Самостійність/
Самовизначення/
Автономія
Впевненість в собі

Сон/Відпочинок/
Відновлення
Харчування – їсти і
пити
Захищеність/
Тепло/
Безпека
Дотик/Контакт
Рух
Ходити в туалет
(мочитися/
випорожнюватися)
Світло
Сексуальне вираження

1

Творчість, креативність
Чесність/Справжність/
Автентичність
Відчувати рівновагу/
бути в гармонії з собою
Діяти, робити свій внесок у життя,
бачити сенс
Цілісність (мої дії/
вчинки відповідають моїм цінностям)

Соціальні потреби
(я та інші люди можуть їх
задовольнити)
Приналежність
Визнання/Прийняття (того,
що я такий)
Повага (до того, що я
роблю)
Підтримка
Довіра
Освіта (Пізнання/Ріст
(розвиток))
Розуміння (великий
взаємозв’язок)
Спільнота
Зв’язок
Любов
Інтимність: близькість,
ніжність, захищеність
Мир
Краса
Натхнення/Радість
Радіти/Горювати, тужити
Порядок/Звичай
Духовність
Емпатія

Маршалл Розенберг «Мова життя: ненасильницьке спілкування»
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СПИСОК ПОЧУТТІВ
Всі почуття корисні, немає хороших чи поганих почуттів. Є почуття, що свідчать про те,
задоволені чи незадоволені наші потреби. Почуття є дороговказом до наших потреб. Коли
потреби задоволені, ми почуваємося добре, коли незадоволені, то навпаки.
Наприклад, такі приємні емоції як радість, піднесення і натхнення можуть свідчити про те, що
ми усвідомлюємо власну значимість і свій вклад у благополуччя оточуючих. Так, коли учень
організовує в школі власну виставку картин, то відчуває позитивні емоційні переживання
(задоволення, піднесення, радість). Ці емоції виникають у результаті задоволення потреб
(визнання, прийняття та поваги до того, що він робить, творчість).
Неприємні емоції сигналізують нам про те, що наші потреби незадоволені. Уявімо, що
виставку картин учня заборонили організовувати в школі. Що б тоді відчував він? Адже його
потреби у визнанні, прийнятті та повазі до того, що він робить, не будуть задоволені. Так, його
будуть переповнювати розчарування, пригнічення, сум.
За Маршаллом Розенбергом
… коли наші потреби задоволені
• Гордий
• Динамічний (повний енергії)
• Охочий
• Розслаблений (почуття полегшення)
• Оптимістичний
• Сповнений надії
• Певний (впевнений)
• Збуджений
• Схвильований
• Радісний
• Здійснений (виконаний)
• Вільний
• Довірливий
• Вдячний
• Зворушений
• Задоволений
• Натхненний
• Заінтригований
• Вражений
• Здивований
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…коли наші потреби незадоволені
• Безпомічний
• Неохочий
• Озлоблений
• Позбавлений надії
• Пригнічений
• Розчарований
• Роздратований
• Розгніваний
• Самотній
• Наляканий
• Збентежений (зніяковілий)
• Сумний
• Розгублений
• Заклопотаний
• Знервований
• Дезорієнтований
• Схвильований
• Знеохочений
• Нетерплячий
• Зневірений
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2. ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ (КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ)
Основною технологією професійної соціальної роботи, яка спрямована на подолання чи
мінімізації СЖО клієнта в найбільш оптимальний спосіб є ведення випадку (або інша назва
– кейс-менеджмент). Товариство кейс-менеджменту Америки визначає “кейс-менеджмент
як процес оцінки, планування та забезпечення послугами, що відповідають потребам
клієнта, який здійснюється шляхом комунікацій та пошуку доступних ресурсів для
досягнення якісних та ефективних результатів”.
Іншими словами кейс-менеджмент – це метод організації надання індивідуальних послуг
клієнту, при якому відповідальний за ведення випадку спеціаліст оцінює потреби клієнта,
планує, організовує та координує процес їх надання з іншими надавачами, здійснює
моніторинг та оцінку впливу наданих послуг, залучає та наснажує отримувача, його
соціальне оточення до взаємодії. Як тільки повідомлення про особу, сім’ю з ознаками СЖО
потрапили
через фронт-офіс або напряму до ФСР, розпочинається застосування технології
ведення випадку.
Процес ведення випадку має міждисциплінарний характер і передбачає відповідний
алгоритм дій. Умовно реалізація цього алгоритму приведено на Рис. 2.1.

Рис. 2.1 Виявлення та організація надання соціальних послуг особам, сім’ям в СЖО

Пропонується застосовувати в якості базових (основних) технології: «єдиного вікна», «оцінки
потреб» та «ведення випадку», «кризового втручання». Ці технології досить пов’язані між
собою і забезпечують цілісний процес та реалізацію основних завдань системи захисту
населення і ключових параметрів соціальної роботи, які зосереджені на профілактиці СЖО,
підтримці отримувача в подоланні складних життєвих обставин чи мінімізації їх впливу,
захисті дитини чи особи, в стані небезпеки (таб. 2.2).
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Таблиця 2.2

ЗМІСТ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання
Зміст

Цільові
групи
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Профілактика,
попередження СЖО
Інформування населення;
виявлення та облік осіб
сімей в СЖО; їх
консультування;
реалізація соціальних
програм, проектів;
організація діяльності
клубів, об’єднань; заходи
з активізації життєвого
потенціалу
Мешканці громади та
особливо вразливі груп и

Суб’єкти
соціальної
роботи

Працівники освіти, охорони
здоров’я, культури,
соціального захисту, ССД,
ГО, релігійні осередки
ФСР, молодіжні
працівники, ЦНАП, центрів
зайнятості тощо

Інтегровані
технології
соціальної
роботи
Послуги та
форми
роботи

Єдине вікно; оцінка потреб

Різноманітні форми
профілактичної та
виховної роботи
соціального спрямування,
що здійснюється в процесі
своєї професійної
діяльності; інтеграція
зусиль у рамках програм,
проектів, спільних
соціальних, освітніх,
культурних заходів

Мінімізація, подолання
СЖО
Організація надання
соціальної підтримки
(соціальні виплати,
допомоги, пенсії,
компенсації, пільги, інші
соціальні гарантії);
надання соціальних
послуг

Особи, сім’ї, які
потрапили в СЖО;
особи/діти з інвалідністю;
одинокі пристарілі,

ФСР, міждисциплінарна
команда (соціальний
педагог, медичний
працівник, учитель,
психолог, соціальний
робітник, представник
поліції, представник
НГО, інші спеціалісти)
Ведення випадку

Надання послуг (денний
догляд, соціальний
супровід, реабілітації,
консультування, догляд
на дому.. тощо), групи
взаємопідтримки,

Захист дитини/особи
Здійснення комплексу
заходів з: відновлення
порушених соціальних
прав дитини/людини;
прийняття рішень,
встановлення
відповідальності за
порушення цих прав
(санкції); надання послуг
Діти/особи, соціальні
права яких порушено
(діти-сироти, діти,
залишені без
батьківського піклування,
недієздатні особи, жертви
насильства, торгівлі
людьми, постраждалих
внаслідок катастроф,
стихійного лиха, інших
обставин)
ССД, ФСР, представники
органу опіки та піклування,
поліції, служби
надзвичайних ситуацій,
адвокати, НГ

Кризове втручання;
ведення випадку

Надання послуг; кризове
втручання; вилучення
жертви/ агресора
(кривдника); послуги
догляду, виховання та
реабілітації дитини у
патронатній ; опіка та
піклування; сімейні форми
влаштування дітей;
представництво інтересів;
корекційні програми тощо
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ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ РОБОТИ
СПЕЦІАЛІСТА/ФСР З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ, МОЛОДДЮ














































спостереження;
анкетування;
тестування;
інформування;
інтерв’ювання;
бесіда;
лекція;
дискусія;
диспут;
тренінг;
консультація;
заохочення;
метод прикладу;
метод активного слухання;
метод проблемних запитань;
метод незакінчених речень;
мережеві зустрічі;
сімейна групова нарада;
рольова гра;
заохочення;
метод стимулювання діяльності;
групи за інтересами;
порівняння (себе сьогоднішнього з собою вчорашнім);
навіювання;
аналіз документів;
обговорення проблемних ситуацій;
спільне оцінювання;
аналіз життєвих ситуацій;
доручення;
арт-терапія;
казкотерапія;
спільний перегляд відеороликів, фільмів з подальшим обговоренням;
екскурсії;
конкурси;
вечорниці;
святкування різних свят;
зустрічі з цікавими людьми;
виставки продуктів творчості;
психологічна вітальна;
волонтерство;
соціально значимі проекти;
профорієнтаційний марафон;
подорож, похід;
…
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3. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Поняття “соціальні послуги” у сфері соціального захисту, на сьогодні як в Україні так і за
кордоном, вживається неоднозначно і трактується по-різному. В країнах Європейського
Союзу соціальні послуги визначаються в широкому сенсі цього слова. Під соціальними
послугами розуміються будь-які дії спрямовані на підтримку соціальної, економічної та
територіальної єдності, високого рівня зайнятості, соціального включення та
економічного зростання2. Важливими функціями соціальних послуг є профілактика та
соціально-інтеграція, найчастіше охоплюють все населення, незалежно від їх
забезпеченості та доходів і спрямовані на поліпшення якості життя та забезпечення
соціального захисту населення. Як правило до соціальних послуг відносяться: система
соціального страхування, зайнятості та перепідготовки, соціальне житло, система догляду
за дітьми, забезпечення довгострокової допомоги, соціальні виплати. Таким чином, в
країнах ЄС соціальні послуги розглядаються в широкому розумінні, їх основна роль сприяти
людям в повній мірі брати участь у житті суспільства, створювати рівні можливості, сприяти
не дискримінації, гендерної рівності, охороні здоров'я, поліпшенню стандартів та якості життя
громадян.
У вузькому значенні термін “соціальні послуги” часто асоціюється з поняттям персональні
соціальні послуги, які призначені для задоволення потреб індивідуального користувача
(наприклад, догляд на дому особи з інвалідністю, розміщення в прийомних сім’ях дитинисироти) у порівнянні з соціальними послугами для категорій громадян (наприклад, грошові
допомоги для безробітних тощо)3. Схоже, але більш розширене визначення міститься й
в інших документах ЄС. Персональні соціальні послуги – орієнтовані на індивідуума,
спроектовані для задоволення життєво-важливих потреб, зокрема потреб вразливих
категорій громадян; такі послуги забезпечують захист від загальних та специфічних
ризиків та допомагають подолати складні особисті кризові ситуації та виклики; вони також
надаються сім'ям у контексті підтримки їхньої ролі у піклуванні за дітьми та літніми членами
сім'ї, а також людьми з інвалідністю та компенсацію можливих відмов у функціонуванні
сім’ї; вони є ключовими інструментами захисту основних прав та гідності людини4.
Законодавством України визначено, що соціальні послуги - це комплекс заходів з надання
допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих
проблем5. До категорій, які мають право на безоплатні соціальні послуги віднесено:
 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю,
стихійним лихом, катастрофами, особам, яких визнано біженцями або особами, які
потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж
встановлений прожитковий мінімум;
 дітей та молодь, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю,
хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким
ставленням у сім’ї.
Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537 «Про
затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно
їх подолати» визначено види послуг, які можуть надаватися в ОТГ
(таблиця 3.1).
Communication of General Interest [COM(2007)725], 2007 – p.3.
Brian Munday (2004). European social services: A map of characteristics and trends. Council of Europe.
4
European Commission Biennial Report on social services of general interest, 2008
5
Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами)
2
3
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Таблиця 3.1

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ/СІМЕЙ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ В СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ6
№

Назва послуги

Стандартизація

Зміст послуги

Отримувачі послуги

БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6

1.

Соціальна
профілактика

Наказ
Мінсоцполітики
від 10.09.2015
№ 912

2.

Консультування

Наказ
Мінсоцполітики
від 02.07.2015
№ 678

3.

Посередництво
(медіація)

Наказ
Мінсоцполітики
від 17.08.2016
№ 892

4.

Представництво
інтересів

Наказ
Мінсоцполітики
від 30.12.2015
№ 1261

5.

Кризове та
екстрене
втручання

Наказ
Мінсоцполітики
від 01.07.2016
№ 716

6.

Соціальний
супровід/
патронаж

Наказ
Мінсоцполітики
від 31.03.2016
№ 318

організація навчання та просвіти;
довідкові послуги; розроблення та
розповсюдження
рекламноінформаційних
матеріалів
щодо
надання соціальних послуг
допомога в аналізі життєвої ситуації,
визначенні основних проблем, шляхів
їх вирішення, складання плану виходу
із
складної
життєвої
ситуації;
психологічне
консультування;
сприяння в отриманні
правової
допомоги
допомога у врегулюванні конфліктів;
ведення переговорів; опрацювання
шляхів та умов розв’язання конфлікту

ведення
переговорів
від
імені
отримувача
соціальних
послуг;
допомога
в
оформленні
або
відновленні документів; сприяння в
реєстрації місця проживання або
перебування; допомога у розшуку
рідних та
близьких, відновленні
родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до
ресурсів і
послуг за місцем
проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими
фахівцями, службами, організаціями,
підприємствами,
органами,
закладами, установами тощо
психологічна
допомога;
надання
інформації з питань соціального
захисту населення; допомога в
організації взаємодії з іншими
фахівцями
та
службами;
представництво інтересів, корекція
сімейних стосунків; допомога в
отриманні безоплатної
правової
допомоги;
організація
надання
невідкладної
медичної допомоги;
організація надання притулку
обстеження,
оцінка
потреб,
визначення
шляхів
вирішення
основних
проблем;
складання
індивідуального плану соціального
супроводу; залучення отримувача
послуги до виконання індивідуального
плану; оцінка результатів виконання
індивідуального плану; регулярні
зустрічі чи відвідування отримувача
послуги
з
метою
моніторингу
виконання поставлених завдань;

Особи/сім’ї в СЖО; люди,
які мають
алко/наркозалежність або
соціально небезпечні
хвороби
Особи/сім’ї в СЖО

Особи та неповнолітні, які
перебувають у конфлікті
із законом; постраждалі
від конфлікту; звільнені з
місць позбавлення волі;
сім’ї, члени яких
перебувають у конфлікті
із законом
Випускники інтернатних
закладів, особи/сім’ї в
СЖО; люди з інвалідністю

Сім’ї, особи в період
загострення
СЖО,
виникнення обставин, що
загрожують
життю,
здоров’ю

Особи/сім’ї в СЖО

Наказ Мінсоцполітики України від 03.09.2012 № 537

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ:ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ: матеріали для учасників

49

7.

Надання притулку

Наказ
Мінсоцполітики
від 13.08.2013
№ 495

8.

Догляд вдома

Наказ
Мінсоцполітики
від 13.11.2013
№ 760

9.

Денний догляд

Наказ
Мінсоцполітики
від 30.07.2013
№ 452
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сприяння у отриманні інших послуг;
допомога в усвідомленні значення дій
та/або розвиток вміння керувати
ними; навчання і розвиток навичок;
психологічне
консультування;
психологічна підтримка
надання ліжко-місця з комунальнопобутовими послугами; забезпечення
твердим, м’яким інвентарем, одягом,
взуттям, харчуванням; сприяння у
створенні умов для здобуття дітьми
освіти;
організація
збереження
особистих
речей;
допомога
в
отриманні
безоплатної
правової
допомоги; представництво інтересів;
розвиток, формування та підтримка
соціальних
навичок;
організація
отримання
медичних
послуг,
медичного обстеження; психологічне
консультування;
допомога
в
організації
взаємодії з іншими
фахівцями, службами
допомога
в
самообслуговуванні
(дотримання
особистої
гігієни,
рухового
режиму,
годування),
пересуванні в побутових умовах,
веденні домашнього господарства
(закупівля і доставка продуктів
харчування, ліків та інших товарів,
приготування
їжі,
косметичне
прибирання
житла,
оплата
комунальних
платежів,
прання
білизни, дрібний ремонт одягу), в
організації взаємодії з іншими
фахівцями та службами (виклик
лікаря,
працівників
комунальних
служб, транспортних служб тощо);
навчання
навичок
самообслуговування; допомога в
забезпеченні технічними засобами
реабілітації,
навчання
навичок
користування ними; психологічна
підтримка; надання інформації з
питань
соціального
захисту
населення; допомога в отриманні
безоплатної
правової
допомоги;
допомога в оформленні документів
забезпечення умов для денного
перебування;
забезпечення
харчуванням;
допомога
у
самообслуговуванні; спостереження
за
станом
здоров'я,
надання
реабілітаційних послуг, психологічна
підтримка

Люди без певного місця
проживання; жінки, які
зазнали насильства в
сім’ї; сім’ї в СЖО

Люди з інвалідністю;
люди похилого віку;
одинокі, які не мають
родичів

Люди з інвалідністю;
люди похилого віку;
одинокі люди, які не
мають родичів
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10.

Підтримане
проживання

Наказ
Мінсоцполітики
від 29.01.2016
№ 58

бездомних осіб

Наказ
Мінсоцполітики
від 03.04.2015
№ 372

осіб похилого
віку та осіб з
інвалідністю

надання місця для проживання;
навчання, розвиток та підтримка
навичок самостійного проживання;
організація медичного патронажу;
допомога у веденні домашнього
господарства;
представництво
інтересів; допомога в організації
взаємодії з іншими фахівцями та
службами; допомога в отриманні
безоплатної правової допомоги

Випускники інтернатних
закладів; люди з
інвалідністю, особи
похилого віку; бездомні

допомога в аналізі життєвої ситуації,
визначенні основних проблем, шляхів
їх вирішення, складання плану виходу
із
складної
життєвої
ситуації;
формування та розвиток соціальних
навичок,
умінь,
соціальної
компетенції;
представництво
інтересів; корекція психологічного
стану та поведінки в повсякденному
житті; допомога в оформленні
документів;
сприяння
працевлаштуванню;
допомога
у
зміцненні/відновленні родинних і
суспільно корисних зв’язків
розвиток, формування та підтримка
соціальних навичок; представництво
інтересів; допомога в отриманні
безоплатної
правової
допомоги;
допомога в оформленні документів;
допомога в отриманні реєстрації
місця проживання/
перебування;
сприяння в
отриманні
житла,
працевлаштуванні тощо; допомога у
зміцненні/ відновленні родинних та
суспільно корисних зв’язків

Звільнені
з
місць
позбавлення воді; люди з
інвалідністю;
люди
похилого віку; вимушено
переміщені особи, сім’ї;
мігранти, жертви торгівлі
людьми

надання допомоги при переміщенні у
громадських місцях і транспорті для
відвідування органів державної влади
та
місцевого
самоврядування,
установ, організацій та закладів,
купівлі товарів, робіт і послуг, у тому
числі заповнення бланків, написання
заяв, читання інформації під час
такого відвідування та інше
переклад жестовою мовою (у тому
числі з використанням знакових
систем) та словесною мовою під час
відвідування особами з інвалідністю із
порушеннями слуху органів державної
влади та місцевого самоврядування,
установ, організацій і закладів, при
купівлі товарів, робіт і послуг

Люди з інвалідністю

надання
натуральної
допомоги
(пошиття одягу, ремонт одягу, ремонт
взуття, перукарські послуги, прання

Особи/сім’ї в СЖО

Наказ
Мінсоцполітики
від 07.06.2017
№ 956
11.

Послуга
соціальної
адаптації

12.

Послуга
соціальної
інтеграції та
реінтеграції
випускників
інтернатних
закладів
бездомних осіб
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

13.

14.

15.

Послуга
фізичного
супроводу осіб з
інвалідністю із
порушенням зору

Послуга
перекладу
жестовою мовою

Наказ
Мінсоцполітики
від 18.05.2015
№ 514

Наказ
Мінсоцполітики
від 29.06.2016
№ 10
Наказ
Мінсоцполітики
від 19.09.2013
№ 596

Вимушено переміщені
особи, сім’ї; мігранти,
жертви торгівлі людьми, в
т.ч. діти; звільнені з місць
позбавлення волі;
випускники інтернатних
закладів; люди з
інвалідністю; повнолітні
особи, які перебувають у
соціальному становищі
бездомності

Наказ
Мінсоцполітики
від 30.07.2013
№ 458

-------

-------

Натуральна
допомога
-------

Люди з інвалідністю
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16.

17.

Догляд і
виховання дітей
в умовах,
наближених до
сімейних

Супровід під час
інклюзивного
навчання

-------

-------

18.

Соціальний
супровід сімей, у
яких
виховуються
діти-сироти і діти,
позбавлені
батьківського
піклування

Наказ
Мінсоцполітики
від 11.08.2017
№ 1307

19.

Соціальний
супровід при
працевлаштуванні
та на робочому
місці

Наказ
Мінсоцполітики
від 21.09.2016
№ 1044

20.

Послуга з
влаштування до
сімейних форм
виховання

52

-------

білизни та одягу, ремонтні роботи,
обробіток
присадибної
ділянки,
косіння трави біля будинку, рубання
та розпилювання дрів, косметичне,
вологе, генеральне прибирання)
забезпечення умов для проживання,
наближених
до
сімейних
(забезпечення харчуванням, одягом,
взуттям, твердим і м’яким інвентарем,
ведення домашнього господарства,
організація
дозвілля
тощо),
формування і підтримка навичок
самообслуговування,
побутових
навичок, необхідних для організації
самостійного життя; виховання та
розвиток індивідуальних здібностей,
сприяння в
отриманні освітніх,
медичних,
реабілітаційних
і
соціальних послуг у відповідних
закладах
надання допомоги дітям з особливими
освітніми
потребами
під
час
перебування в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти
відвідування
сім’ї
за
місцем
проживання (перебування), у тому
числі без попередження заздалегідь;
збір
додаткової
інформації;
проведення оцінки потреб; складання,
коригування
плану
соціального
супроводу;
консультування;
організацію
та
проведення
індивідуальної,
групової
роботи;
надання допомоги в отриманні та
організації виконання індивідуальної
програми реабілітації; психологічна
підтримка; надання допомоги з питань
захисту майнових, житлових та інших
прав
дитини;
перенаправлення;
розвиток вмінь та навичок щодо
підготовки дитини до самостійного
життя;
інформування;
ведення
документації
регулярні зустрічі з отримувачем
послуги; відвідування на робочому
місці; сприяння в адаптації особи до
виконання
робочих
функцій,
пристосуванні робочого місця для
осіб з інвалідністю; сприяння у
отриманні інших послуг, організації
взаємодії з іншими
суб’єктами
соціального супроводу; навчання та
розвиток трудових і соціальних
навичок;
психологічне
консультування;
психологічна
підтримка
підбір та навчання прийомних батьків,
батьківвихователів,
опікунів/піклувальників;
підготовка
дитини
до
влаштування;
консультування сімей;
соціальна
підтримка сімей; захист майнових,
житлових та інших прав дитини;
сприяння навчанню та розвитку

Діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського
піклування; діти, які
перебувають у складних
життєвих обставинах

Діти з інвалідністю

Прийомні сім’ї, ДБСТ,
сім’ї
опікунів/піклувальників,
прийомні діти, дітивихованці, діти під
опікою, піклуванням,
біологічні діти ПС, ДБСТ

Люди з інвалідністю,
особи в СЖО; люди, які
були звільнені з місць
позбавлення волі

Діти, позбавлені
батьківського піклування,
діти- сироти; сім’ї
опікунів/піклувальників,
біологічні сім’ї дітей,
влаштованих до сімейних
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21.

22.

Послуга
соціальної
реабілітації

Послуга
соціальнопсихологічної
реабілітації

-------

-------

23.

Догляд
стаціонарний

Наказ
Мінсоцполітики
від 29.02.2016
№ 198

24.

Паліативний/
хоспісний догляд

Наказ
Мінсоцполітики
від 29.01.2016
№ 58

25.

Послуга абілітації
-------

26.

Тимчасовий
відпочинок для
батьків або осіб,
які їх замінюють,
що здійснюють

-------

дитини; робота, спрямована на
повернення дитини до біологічної
родини; корекція психологічного стану
та поведінки в повсякденному житті
навчання, формування, розвиток та
підтримка
соціально-побутових
навичок; допомога у забезпеченні
технічними засобами реабілітації,
навчання навичок користування ними;
психологічна підтримка; спортивнооздоровча, технічна та художня
діяльність, працетерапія; арт-терапія
надання ліжко-місця з комунальнопобутовими послугами; забезпечення
твердим, м’яким інвентарем, одягом,
взуттям, харчуванням; організація
збереження
особистих
речей;
проведення
психологічного
консультування
та
психологопедагогічної корекції з урахуванням
індивідуальних потреб кожної дитини;
створення умов для здобуття дітьми
освіти з урахуванням рівня їх
підготовки;
здійснення
трудової
адаптації дітей з урахуванням їх
інтересів та можливостей; надання
безоплатної
правової допомоги;
представництво інтересів; розвиток,
формування і підтримка соціальних
навичок;
організація
отримання
медичних послуг, робота, спрямована
на повернення дитини до біологічної
родини
створення умов для проживання;
забезпечення харчуванням, твердим,
м’яким інвентарем; допомога у
самообслуговуванні,
організація
надання реабілітаційних та медичних
послуг; допомога у забезпеченні
технічними засобами реабілітації,
навчання
навичок
самообслуговування
допомога
у
самообслуговуванні;
спостереження за станом здоров’я;
допомога у забезпеченні технічними
засобами
реабілітації,
навчання
членів сім’ї догляду; представництво
інтересів; психологічна підтримка
особи та членів сім’ї; допомога в
отриманні
безоплатної правової
допомоги; організація та підтримка
груп самодопомоги
сприяння
наданню
медичної
допомоги; психологічна підтримка;
консультування;
допомога
у
забезпеченні технічними засобами
реабілітації,
навчання
навичок
користування ними; представництво
інтересів;
допомога
у
самообслуговуванні
забезпечення тимчасового догляду та
виховання дитини з інвалідністю за
місцем
її
проживання
або
перебування в сім’ї патронатного
вихователя, в закладі на період

люди з інвалідністю;
люди похилого віку; діти,
які мають інвалідність

Діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського
піклування; діти, які
перебувають у складних
життєвих обставинах;
люди, які були звільнені з
місць позбавлення волі

Люди з інвалідністю;
люди похилого віку;
одинокі люди, які не
мають родичів

Люди з інвалідністю;
люди похилого віку;
одинокі тяжко хворі, які не
мають родичів

Люди з інвалідністю

Сім’ї/особи, які виховують
дитину/дітей з
інвалідністю

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ:ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ: матеріали для учасників

53

догляд за дітьми
з інвалідністю
27.

Патронат над
дитиною
-------
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відсутності батьків або осіб, які їх
замінюють, що здійснюють догляд за
дітьми з інвалідністю
тимчасовий догляд, виховання та
реабілітація
дитини
в
сім’ї
патронатного вихователя на період
подолання дитиною, батьками СЖО.
Під час перебування дитини у сім’ї
патронатного
вихователя
ФСР
здійснює кризове втручання/супровід
з метою подолання/мінімізації СЖО,
відновлення
здатності
батьків
виховувати дитину

Діти, які потрапили в
складні
життєві
обставини, сім’ї з дітьми,
які потрапили в СЖО і
тимчасово не можуть або
не
незадовільно
виконують обов’язки по
догляду і
вихованню
дитини/дітей
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4. ІНТЕГРОВАНІ ПОСЛУГИ
Інтегрований підхід вимагає переходу від вузького погляду: «Ми робимо для отримувача
тільки те, що входить в наші обов'язки і можливості» до широкого: «Ми прагнемо досягти
цілей, і для цього шукаємо можливості і залучаємо ресурси з усіх доступних джерел, в тому
числі, отримувача та його найближчого оточення».
Забезпечення надання соціальних послуг на рівні ОТГ передбачає формування та
функціонування мережі надавачів соціальних послуг, що здійснюють соціальну роботу та
надають соціальні послуги в громаді.
Базовим рівнем входження в систему соціального захисту для жителів ОТГ, має бути
старостинський округ, на рівні якого забезпечується доступ до:

адміністративних послуг соціального спрямування всіх жителів (прийом документів на
оформлення соціальних виплат, допомог, субсидій, пенсій, тощо) за рахунок функціонування
фронт-офісу (старостату) та взаємодії із ФСР;

соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, осіб, які потрапили в складні життєві
обставини, що забезпечується шляхом виконання ФСР своїх професійних (функціональних)
обов’язків, в тому числі, надання ним послуг у процесі ведення випадку; скеруванням,
замовленням необхідних для отримувача послуг, координації їх надання іншими надавачами,
моніторингу впливу на отримувача;

послуг догляду на дому, персонального помічника, персонального співбесідника для
осіб поважного віку, тяжко хворих, людей з інвалідністю, що забезпечується скеруванням ФСР
і створенням віддалених робочих місць надавачем послуг (заклад, установа, ГО, фізична
особа-підприємець);

послуг екстреного втручання та захисту, що передбачають послуги для дітей, сімей,
осіб, які потерпають від насильства, жорстокого поводження, загострення психічних розладів,
переживань у зв’язку з трагічними подіями, втратою близьких тощо. Такі послуги
забезпечуються ФСР , ССД, за підтримки старости, поліції, інших суб’єктів соціальної роботи.
Основний пакет послуг зосереджений на рівні громади, де соціальні послуги можуть
надаватися комунальними та недержавними суб’єктами, фізичними особами-підприємцями,
громадськими та релігійними організаціями тощо. Послуги на рівні громади потребують
залучення кваліфікованих спеціалістів більш вузького профілю (психолог, логопед,
фізіотерапевт, ерготерапевт, юрист, реабілітолог, ігротерапевт тощо), що безперечно є
проблемним.
На рівні громади має бути забезпечено доступність до таких послуг:

для сімей з дітьми (соціальний супровід, послуга з патронату, працевлаштування,
послуги психолога, логопеда, соціальне житло). У великих громадах може бути створений
Центр соціальної підтримки сімей і дітей7 тощо.

до альтернативного догляду дітей, які залишились без батьківської опіки (прийомна
сім’я, ДБСТ). У разі наявності в громаді великої кількості (8 і більше) дітей середнього,
старшого шкільного віку, які виховуються в інтернатному закладі, і яких не має можливості
повернути у сім’ю – може бути створений груповий дитячий будиночок.

для дітей, осіб з інвалідністю – послуги інклюзивного навчання, підтриманого
проживання, перепочинку (спеціалізований патронат), допомога в забезпеченні технічними
засобами реабілітації (ТЗР), мобільні групи соціального обслуговування (послуги масажиста,
перукаря, соціальне таксі тощо).
Нові обставини та ризики будуть спонукати соціальних менеджерів, бізнесові структури,
надавачів соціальних послуг конструювати нові послуги та форми соціальної роботи. Головне
щоб вони відповідали потребам, спонукали отримувача до зростання самостійності, та були
економічно обґрунтованими.
Постанова КМУ від 16.11.2016 № 834 «Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та
сімей»
7
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У таблиці 4.1, що розташована на наступній сторінці запропоновано підхід «послуги у
відповідь на потреби», утворивши систему за певними категоріями (видами) послуг, а саме:

Послуги з підтримки дітей та сімей з дітьми/молоді;

Послуги альтернативного догляду дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування;

Послуги з підтримки та обслуговування осіб похилого віку;

Послуги з інтеграції та реабілітації осіб з інвалідністю;

Послуги з адаптації, інтеграції (реінтеграції);

Послуги екстреного та кризового втручання.
Кожна категорія (вид) послуг має передбачати певний спектр послуг та перелік видів
діяльності в їх рамках, основні вимоги до їх надання, перелік осіб, які можуть ними
скористатись. Це дозволить надавачу послуг максимально враховувати потреби отримувача,
спільно з ним обирати ті види діяльності, які найбільш необхідні, та конструювати послугу.
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Таблиця 4.1

ПОСЛУГИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ТА ОСІБ/СІМЕЙ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ В СЖО
Пакет (категорія)
послуги

Потенційні отримувачі

Основні потреби
потенційних отримувачів

Універсальні
послуги для цільової групи

Спеціалізовані послуги
(індивідуальні, адресні,
комплексні)

Соціальні послуги з
підтримки дітей та
сімей з
дітьми/молоді

Молоді сім’ї, багатодітні, сім’ї,
жінки які очікують на
народження дитини; неповні
сім’ї, сім’ї з дітьми в стадії
розлучення; малозабезпечені
сім’ї з дітьми

Побудова сімейних стосунків,
розвиток батьківського потенціалу
(розуміння потреб та
особливостей вікового розвитку
дитини, допомога у догляді за
дитиною, у плануванні та
веденні домашнього
господарства, працевлаштуванні,
налагодженні стосунків з
родичами, соціумі тощо),
захищеність, тепло, безпека
(матеріальні, фінансові труднощі,
відсутність, непридатність житла
тощо)

Школа, дитячий садок в тому числі групи
5-денки, послуги сімейних лікарів, ФАП,
клуби вихідного дня; батьківські клуби,
курси-школи для майбутніх батьків,
шкільний автобус, групи раннього
розвитку; психологічне консультування,
послуги логопеда, працевлаштування,
клуби за місцем проживання, молодіжні
клуби; клініки дружні до молоді;
прийом документів на оформлення
субсидій, соціальних виплат, допомог

Соціальний супровід, денний догляд
дітей, представлення інтересів,
супровід при працевлаштуванні,
послуга сімейного патронату, послуги
сімейного психолога, цільова грошова,
( матеріальна ) допомога;
Послуги з планування сім’ї, скринінг на
інвалідність дитини при народжені,
послуги раннього втручання,
Послуги Центру соціальної підтримки
дітей та сімей;
Послуги з комплексної підтримки
вагітних та одиноких матерів з
новонародженими (центри матері та
дитини)

Соціальні послуги
альтернативного
догляду дітей,
дітей-сиріт та дітей
позбавлених
батьківського
піклування

Діти, які залишились без
батьківського піклування, діти
-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, діти,
які перебувають в СЖО і
тимчасово не можуть
проживати зі своєю сім’єю

Безпека, розвиток, любов,
приналежність,
сімейний догляд, спілкування,
емоційний розвиток,
самоусвідомлення, відновлення
зв’язків, стосунків з батьками,
родичами

Школа, дитячий садок, спортивні секції,
гуртки за інтересами, сімейні лікарі,
групи взаємо- підтримки,
прийом документів на оформлення
субсидій, соціальних виплат, допомог

Догляд і виховання дітей в умовах,
наближених до сімейних (в сім’ї
патронатного вихователя, ПС, ДБСТ,
МГБ); послуги з влаштування та
супроводження дітей в сімейних
формах виховання; наставництво.
Комплексні послуги термінового
влаштування та реабілітації на базі
Центру соціальної підтримки дітей та
сімей, ЦСПР, інтернату, притулку
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Соціальні послуги
з підтримки та
обслуговування
осіб похилого віку

Особи похилого віку, одинокі
пристарілі особи, тяжко хворі

Визнання та повага, спілкування,
потреба діяти, робити свій внесок
у життя, бачити сенс;
самообслуговування, ведення
домашнього господарства,
доставка продуктів,
захищеність, тепло, безпека
(доступ до соціальних об’єктів,
медичне обслуговуванні,
полегшення страждань) тощо

університет 3-го покоління , безоплатна
правова допомога,
прийом документів на оформлення
субсидій, соціальних виплат, допомог,
доставка пенсій та соціальних виплат,
безоплатна правова допомога

Послуги з
інтеграції та
реабілітації осіб з
інвалідністю

Дорослі особи з інвалідністю,
діти з інвалідністю та їхні сім’ї

Автономія, відновлення життєвих
функцій, спілкування, потреба в
освіті, розвитку
самообслуговування,
пристосування до життя в соціумі,
доступ до інфраструктури,
підтримка, визнання, потреба
діяти, робити свій внесок у життя,
бачити сенс

Інформування, консультування,
інклюзивна освіта (дошкільна, шкільна,
вища, в тому числі професійна),
корекційно-розвивальні групи,
безбар’єрне середовище; створення
простору для спілкування та обміну
досвідом (очне, онлайн)
прийом документів на оформлення
субсидій, соціальних виплат, допомог,
доставка пенсій

Персональний помічник; персональний
співбесідник; догляд на дому, денний
догляд, підтримане проживання,
соціальне таксі, мобільні групи
соціального обслуговування, цільова
грошова допомога.
Паліативний/хоспісний догляд, догляд
стаціонарний (територіальний центр
соціального обслуговування);
догляд стаціонарний (будинок-інтернат
для людей похилого віку та осіб з
інвалідністю, пансіонат ветеранів війни
та праці, психоневрологічний інтернат)
.
Раннє виявлення ознак інвалідності,
послуги реабілітації, психологічної
підтримки, соціальної адаптації;
соціальної інтеграції, послуги
спеціального педагога, персональний
помічник, догляд на дому, денний
догляд, підтримане проживання,
послуга «перепочинку» для батьків
дітей з інвалідністю; соціальне таксі,
послуги мобільної групи соціального
обслуговування, послуга фізичного
супроводу особи з інвалідністю.
Раннє втручання, інклюзивний
ресурсний центр, стаціонарний догляд,
послуги реабілітації, абілітації за
видами інвалідності;
хоспісний, паліативний догляд.
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Послуги для осіб,
які потребують
адаптації, інтеграції
(реінтеграції)

Особи, що повернулись з місць
позбавлення волі; особи із
числа
дітей-сиріт
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування;
випускники
інтернатних закладів; особи,
які постраждали від торгівлі
людьми;
внутрішньо
переміщені особи; учасники
АТО; особи з алко-нарко
залежностями; безхатченки,
жебраки;
сім’ї
ромської
національної меншини;

Спілкування, потреба в
самореалізації, освіті, їжі, одязі,
житлі, безпеці, інформації,
пристосування до життя в соціумі,
підтримка, визнання, захист,
безпека, відновлення зв’язків,
стосунків з батьками, дітьми,
родичами, бачити сенс життя,
матеріальні та фінансові потреби

Інформування, консультування,
безоплатна правова допомога,
працевлаштування, тимчасовий
притулок (кімната), соціальний супровід,
групи взаємопідтримки/взаємодопомоги
прийом документів на оформлення
субсидій, соціальних виплат, допомог.

Представництво інтересів, негрошова
натуральна допомога (їжа, одяг,
засоби гігієни, талони на харчування,
тощо) або грошова допомога;
Соціальне кафе, послуги мобільної
групи соціального обслуговування;
притулок, соціальне житло, соціальний
гуртожиток (готель); послуга соціальної
інтеграції випускників інтернатних
закладів, медіація, послуги кризового
центру, центру ресоціалізації
наркозалежних, соціальнопсихологічна реабілітація наркоалкозалежних.

Послуги для осіб,
які потребують
екстреного та
кризового
втручання

Особи, які постраждали від
насильства в сім’ї;
діти, які постраждали від
жорстокого поводження та
насильства;
особи, які вчинили
насильство;
сім’ї, які потерпіли від
стихійного лиха;

Безпеки, захист, підтримка,
довіра, (відновлення життєвих
функцій, статусу, подолання
залежностей, пережитих втрат,
травм), соціалізація, адаптація до
нових умов, визнання, прийняття
нового статусу.

Інформування, консультування,
телефон «гарячої лінії»; безоплатна
правова допомога; тимчасовий притулок
(кімната)
прийом документів на оформлення
соціальних виплат, допомог.

Мобільна група екстреного реагування,
представництво інтересів,
посередництво, захист житлових,
майнових прав, вилучення, ізоляція
кривдника, тимчасовий притулок для
дорослих.
Медіація, підтримане проживання,
послуга соціально-психологічної
реабілітації, послуги кризового центру
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ПОСЛУГА ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ
ЩО ТАКЕ ПАТРОНАТ?
Переважна більшість соціально розвинених країн для дитини, яка зазнає недогляду,
недбалого ставлення чи жорстокого поводження від батьків, пропонують не лікарні, притулки
чи інтернати, а тимчасову «фостерну» сім’ю (foster care).

Січень 2016 року: в Україні офіційно визнано спішність досвіду МБО «Партнерства «Кожній
дитині» щодо апробації нової, унікальної для України послуги: ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ,
визначеної ст. 252-256 Сімейного кодексу України. процедури її запровадження та
фінансування, алгоритми влаштування дітей до патронатних сімей та їх вибуття з патронату
затверджено Постановою КМУ №148, від 16 березня 2017р.
Оскільки ПАТРОНАТ - зовсім нова і не достатньо відома в суспільстві послуга, у потенційних
кандидатів можуть бути певні побоювання, або не довіра. Людина може побачити листівку,
повідомлення в інтернет-виданні і не зовсім зрозуміти суть послуги.
Патронат над дитиною - це послуга «з тимчасового догляду, виховання та реабілітації
дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або
іншими законними представниками складних життєвих обставин».
(пп.1 ст.252 Сімейного кодексу України)
В Україні перша патронатна сім’я з’явилася на Київщині ще в 2009 р., і діє до нині. На сьогодні
в 20-ти областях України (95 громад (35 районів, 33 міста та 27 ОТГ) вже діють 100
патронатних сімей, які врятували від інституційного розміщення понад 400 дітей.
На відміну від прийомної сім’ї, куди влаштовуються вже «посиротілі» або позбавлені
батьківського піклування діти, МЕТОЮ ПАТРОНАТУ є: збереження дитині її біологічної
родини, створення умов для подолання батьками обставин, що спонукали до їх розлучення
з дитиною, в той період коли тимчасовий догляд за дитиною, належні умови для її виховання
та розвитку забезпечує патронатний вихователь у своїй сім’ї.
ПОСЛУГА ПАТРОНАТУ - це швидка екстрена допомога дитині та комплексна підтримка її
батьків командою спеціалістів за підтримки яких у родини є шанс змінити своє життя та
повернути своїх дітей.
ХТО ПОТРЕБУЄ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ?
ПОСЛУГА ПАТРОНАТу орієнтована на ДІТЕЙ, які потрапили в складні життєві обставини
та, за різних причин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї (родині) або їхні
батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них.
Зокрема це можуть бути:
 новонароджені діти, від яких відмовились батьки в пологовому
будинку/медичному закладі;
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підкинуті, безпритульні діти;
діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;
діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали безвісті;
діти, батьки/законні представники яких потребують реабілітації, лікування в
стаціонарі, подолання інших складних життєвих обставин, які впливають на їх
спроможність піклуватися про дітей;
 інші випадки, в яких не можливо забезпечити належний догляд та виховання
дитини в безпечному сімейному середовищі.
На жаль, не завжди повернення дитини до батьків можливе, оскільки в них бракує сил на
подолання життєвих труднощів, алко- чи нарко- залежностей, або відсутні батьківські навики
належного догляду та виховання власної дитини. В таких випадках, дитина, перебуваючи під
патронатом, набуде статусу позбавленої батьківського піклування та буде влаштованою до
нової постійної сім’ї усиновителів, опікунів до прийомної сім’ї, або ДБСТ.
«Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом
опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин,
що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного
вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.
Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може
перевищувати шість місяців.»
(пп.6 ст.252 Сімейний кодекс України)
ЯК ДИТИНА ВЛАШТОВУЄТЬСЯ В ПАТРОНАТ?
 за згодою її батьків/законних представників;
 за письмової заяви:
- дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її
висловити;
- батьків про тимчасові обставини, які перешкоджають спільному проживанню;
 без згоди її батьків/законних представників за наявності:
 рішення про негайне відібрання дитини;
 акту про покинуту чи знайдену дитину, дитину, яку батьки відмовилися забрати
з пологового будинку, іншого медичного закладу;
 у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних
представників;
 за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини що
підтверджено актом проведення оцінки рівня безпеки дитини.
Одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки діти, які є
між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.
(пп.6 ст.252 Сімейний кодекс України)
ХТО ТАКИЙ ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ?
Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною
програмою та на договірній основі здійснює догляд, виховання, забезпечує реабілітацію
тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в
період надання цим дітям послуги патронату, допомагає дитині та її сім’ї у подоланні
складних життєвих обставин.
Патронатний вихователь є тією особою, яка є безпосередньо відповідальною за життя та
здоров’я влаштованої дитини, а також за якість надання послуги:
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 допоможе дитині подолати стрес, зумовлений
відсутністю чи втратою прихильності у біологічній
сім’ї
 створить позитивний емоційний контакт із
дитиною, правильно реагуватиме на її потреби
 представлятиме інтереси дитини перед іншими
фахівцями соціальної сфери
 стане посередником між дитиною та її
біологічними батьками / особами, які їх заміняють
чи усиновителями / прийомними батьками.
ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНІ:
особистий простір для проживання, відпочинку та розвитку;
одяг відповідно до віку, сезону та статі;
харчування, яке враховує потреби дитини та її смаки, а також:
 організувати процес та створити дитині умови для навчання, фізичного та
духовного розвитку,
 співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля
подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом
опіки та піклування,
 забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над
дитиною,
 сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками,
родичами, якщо це відповідає інтересам дитини та не порушує її права.
У зв’язку з такою високою відповідальністю, патронатний вихователь не може вести іншої
трудової діяльності, на відміну від ДОБРОВІЛЬНОГО ПОМІЧНИКа, який не отримує
заробітної плати та може за сумісництвом вести трудову/економічну діяльність.
ДОБРОВІЛЬНИЙ ПОМІЧНИК – це особа, яка на добровільних засадах, тобто безоплатно,
зголошується допомагати патронатному вихователю виконувати його/її обов'язки. Зазвичай
у ролі такого помічника виступає друга особа з подружжя (чоловік або дружина патронатного
вихователя), однак це може бути інший повнолітній представник сім’ї, який спільно проживає
разом з патронатним вихователем.
Добровільний помічник, на відміну від патронатного вихователя, має право
продовжувати працювати на звичних засадах. Роль добровільного помічника є дуже
важливою, оскільки він забезпечує підтримку у здійсненні роботи патронатного вихователя;
може залишитися з влаштованою до патронатної сім’ї дитиною під час відвідин патронатним
вихователем лікаря чи вирішення інших термінових/обов’язкових справ. Саме тому
добровільний помічник, разом із самим патронатним вихователем, також проходить
спеціальне навчання.
КОГО ВІДБИРАЮТЬ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ?
Чим більше інформації – тим більше шансів, що знайдеться саме та родина, якій можна
довірити виховання дітей. Однак, тим, хто поширює інформацію, потрібно, в першу чергу,
звернутися до себе: чи переконаний я у потрібності цієї послуги. Оскільки кандидати будуть
задавати вам питання – і вам потрібно буде на них відповідати. Якщо ви переконані, ви
зможете переконати. Запитань буде багато і побоювань багато.
Звертаємо увагу, що головною мотивацією кандидатів має бути любов до дітей, прагнення
надавати допомогу дітям та підтримку їхнім сім’ям, визнання сімейних цінностей, вміння
організувати розвиваючий простір для дитини та налагодити безпечний виховний процес
тощо.
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В свою чергу, Постановою КМУ №148 від 16.03.2017р. «Деякі питання здійснення
патронту над дитиною» закріплено ряд вимог, яким повинен відповідати майбутній
патронатний вихователь.
Професія патронатного вихователя – для тих хто ..
 є громадянином України
 маєте позитивний досвід виховання дітей (власних, або влаштованих дітей/
практична педагогічна робота)
 готові прийти на допомогу «чужій» дитині та підтримати її сім’ю, яка
перебуває в складних життєвих обставинах,
 маєте задовільний стан здоров’я, який дозволяє дбати про тимчасово
влаштованих дітей
 не були засудженими, або позбавленими батьківських прав
 маєте житло (власне, або в користуванні), де можна тимчасово розмістити
патронатну дитину
 разом з добровільним помічником – дорослим членом своєї сім’ї готові пройти
навчання за тренінговою програмою
 підтримуєте сімейні цінності та готові працювати в команді професіоналів
за ради змін, щоб жодна дитина не зазнала страждань та виховувалася в
безпечній, люблячій сім’ї.
Вимоги щодо загальної житлової площі помешкання, у якому надається послуга патронату
над дитиною відсутні. На етапі пошуку та первинного відбору основною вимогою є
можливість виділити принаймні одну окрему кімнату для проживання дітей, яким надається
послуга патронату. Важливо, що ця кімната не може водночас бути помешканням жодного
іншого члена сім’ї.
Кандидат у патронатні вихователі повинен бути готовий залишити попереднє місце роботи,
однак ЛИШЕ З МОМЕНТУ укладання з головою районної державної адміністрації/сільським,
селищним або міським головою ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ та
влаштування ПЕРШОГО ВИПАДКУ.
Бажаючим спробувати себе в патронаті варто ЗВЕРНУТИСЯ до місцевого ЦЕНТРУ
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ для сім’ї, дітей та молоді, або СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА (ФСР),
отримати додаткові консультації та вивіривши своє бажання, зібрати та ПОДАТИ до цього ж
ЦЕНТРУ/ЗАКЛАДУ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
 заяву;
 копію паспорта громадянина України;
 копію трудової книжки (у разі наявності);
 висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають
разом з ним;
 довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли
чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 копію документа, що підтверджує право користування житловим приміщенням;
 письмову згоду усіх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають
разом з ним, на влаштування дитини під патронат, в тому числі дітей, які досягли
такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.
Кандидат у патронатні вихователі разом із своїм помічником, які пройшли первинний відбір,
зобов’язані пройти НАВЧАННЯ за ПРОГРАМОЮ підготовки кандидатів у патронатні
вихователі.
ЯК НАВЧАЮТЬ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ ТА ЇХНІХ ПОМІЧНИКІВ?
Навчання для кандидатів не складне і надзвичайно корисне. За групою сімей-кандидатів
закріплюється місцевий сертифікований тренер та психолог, до яких можна звертатися з усіх
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питань щодо патронату. За звичай, навчання відбувається в обласному центрі у вихідні дні,
що є досить зручним для працюючих учасників.
Процес підготовки до надання послуги з патронату повністю розкриває особливості
виконання обов’язків патронатного вихователя та інших спеціалістів, дотичних до ведення
випадку влаштованої дитини та допоможе кандидатам сформувати необхідні навики.
Цю ПРОГРАМУ розроблено та апробовано МБО «Партнерство «Кожній дитині» та
затверджено НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ №1349 від 19.08.2017р. :
Перелік
занять
Заняття 1
Заняття 2

Кількість
годин
7 год.
7 год.

Назви тем, винесених на вивчення та обговорення

Заняття 3

7 год.

Заняття 4

7 год.

Організація процесу переміщення при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного
вихователя

Заняття 5

7 год.

Підтримка зв’язків дитини з її біологічною родиною

Заняття 6

7 год.

Основні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах

Заняття 7

7 год.

Травма та її наслідки

Заняття 8

7 год.

Тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного
вихователя

Заняття 9

7 год.

Особливості процесу переміщення при вибутті дитини із сім’ї патронатного
вихователя. Попередження стресових ситуацій. Усвідомлений вибір

Заняття 10

4-5 год.

Заняття 11

8 год

Кандидати в патронатні вихователі зобов’язані пройти навчання з домедичної
підготовки та отримати сертифікат

Заняття 12

14 год.
(2 дні)

Алгоритм роботи міждисциплінарної команди в процесі надання послуги
патронату (семінар-практикум зі спеціалістами соціальної сфери громади, де
проживають кандидати в патронатні вихователі)

Сім'я як система: особливості, характеристики та цінності
Сім’я з дітьми: фактори ризику та пошук рішень в найкращих інтересах дитини.
Задоволення потреб дитини та формування прив’язаності
Послуга патронату в системі підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав
дітей

Виїзний практикум у помешканні сім’ї кандидатів у патронатні вихователі

Під час навчання кандидатам проводять КОНСУЛЬТУВАННЯ з психологом та радять
поспілкуватися з діючими сім’ями, що є також додатковою підтримкою. Обов’язково процес
підготовки включає ВИЇЗДНЕ ЗАНЯТТЯ, яке відбувається в оселі кандидата та його
добровільного помічника, куди планується влаштування дітей. Наступними кроками є
СПІВБЕСІДА за участі представників органу опіки та піклування та також ТРЕНІНГ ДЛЯ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ спеціалістів, включно з кандидатом та його добровільним
помічником, які будуть долучені до роботи з випадком влаштованої під патронат дитиною.
За результатами навчання кандидат у патронатні вихователі та його помічник отримує
ДОВІДКУ про проходження навчання та, у разі його успішного проходження –
РЕКОМЕНДАЦІЮ ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ з патронату над дитиною. За
наявності такої рекомендації між органом опіки і піклування укладається ДОГОВІР ПРО
НАДАННЯ ПОСЛУГИ.
ЯК ФІНАНСУВАЄТЬСЯ ПОСЛУГА ПАТРОНАТУ?
2017 – 2018 рр. – патронат фінансувався з державного бюджету як субвенція місцевим
бюджетам через мережу районних/міських управлінь соціального захисту
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2019 – до 2027 рр. – Бюджетним кодексом України виплату субвенції місцевим бюджетам
Фінансовий період:
січень – червень 2019 р.
липень – листопад 2019 р.
з 1 грудня 2019р.

Діти від 0 до 6 років
1626 грн. х 2 = 3252 грн.
1699 грн. х 2 = 3398 грн.
1779 грн. х 2 = 3558 грн.

Діти віком від 6 до 18 років
2027 грн. х 2 = 4054 грн.
2118 грн. х 2 = 4236 грн.
2218 грн. х 2 = 4436 грн.

на розвиток патронату продовжено: на 2019 рік для розвитку патронату передбачено 23,6
млн. грн.



ОПЛАТА ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ СКЛАДАЄТЬСЯ З:
соціальної допомоги на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом у
два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку на місяць:
грошового забезпечення за надану патронатним вихователем послугу в розмірі 5ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:
з 01 січня 2019 р.
1921 грн. х 5 = 9 605 грн.
з 01 липня 2019 р. 2007 грн. х 5 = 10 035 грн.
з 01 грудня 2019 р. 2102 грн. х 5 = 10 510 грн.

Однак, при влаштуванні 2-х і більше дітей, дітей віком до 1 року, неповнолітньої вагітної,
дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію,
але сумарно не перевищує 50%.
 сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
патронатного вихователя.
Закони та нормативно-правові акти про патронат над дитиною:
 Сімейний Кодекс України № 2947-14 від 06.02.2018, (ст. 252, 253,254, 255,256).
 Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 23) від 20.01.2018 № 2402-14.
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із
запровадженням патронату над дитиною» (питання щодо врегулювання питань
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) від 19.10.2016 №1692-VIII.
 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати
послуг патронатних вихователів» від 20.12.2016 №1794-VIII, «Про Держаний бюджет
України».
 Постанова КМУ №148 від 16.03.2017 «Деякі питання здійснення патронату над
дитиною».
 Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Програми
підготовки патронатних вихователів» від 19.08.2017 № 1349.
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ГЛОСАРІЙ
1. Активізація громади – дії, спрямовані на об’єднання людей для обміну

досвідом, а також для вирішення проблем за допомогою спільних ресурсів і
вмінь.
2. Адміністративні послуги соціального характеру – комплекс заходів з надання
допомоги особам у призначенні різних видів соціальної допомоги, пенсій, компенсацій та
пільг8;
3. Альтернативний догляд – це форма неформального та формального догляду усіх дітей, які
з будь яких причин і за будь-яких обставин не перебувають під цілодобовою опікою принаймні
одного із батьків9.
4. Безпека – стан захищеності особи чи групи; наявність способів задоволення потреб
особистості, захисту її прав. Стан безпеки дорослого члена сім’ї залежатиме від поведінки,
стану здоров’я інших членів сім’ї і, своєю чергою, впливатиме на безпеку дитини. З іншого
боку – дитина лише тоді відчуватиме себе у безпеці, коли за нею доглядатиме безпечний
дорослий, коли вона житиме в безпечних стабільних умовах.
5. Визначення
потреб
населення
адміністративно-територіальної
одиниці/територіальної громади у соціальних послугах – процес збору, узагальнення та
аналізу уповноваженими органами у сфері надання соціальних послуг інформації про
вразливі групи населення, осіб, сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть самостійно їх подолати та проживають у межах однієї адміністративнотериторіальної одиниці/територіальної громади, про їх потреби у соціальних послугах з
метою прийняття управлінських рішень щодо організації та надання таких послуг.
6. Ведення випадку (кейс-менеджмент) - спосіб організації надання соціальних послуг
отримувачу, за якого визначений спеціаліст оцінює потреби, планує, організовує та
координує процес надання соціальних послуг, у тому числі з іншими надавачами, проводить
моніторинг та оцінює результативність наданих послуг, залучає отримувача та його
соціальне оточення до взаємодії та стимулює до самостійності.
7. Вразливість – це стан незахищеності сім’ї, зумовлений наявністю внутрішніх чи/та
зовнішніх факторів ризику або появою нових, які порушують баланс і негативно впливають
на стан задоволення потреб дитини. Барометром вразливості сім’ї є стан задоволення
потреб дитини.
8. Дитина – особа від народження до 18 років, якщо згідно із законом, застосованим до неї,
вона не набуває прав повнолітньої раніше10. Малолітньою вважається дитина від народження до 14 років та
неповнолітньою від 14 до 18 років11. Вікові межі неповнолітньої дитини накладаються на вікові межі молоді, що, за законом,
визначено як особи віком від 14 до 35 років 12.
9. Дитина, яка постраждала від домашнього насильства (далі - постраждала дитина) особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або
стала свідком (очевидцем) такого насильства13.
10. Деінституалізація – це процес, альтернативний тривалому утриманню людей, в т. ч.
дітей у стаціонарних закладах різного типу. Головний принцип – надати людині право
знаходитися не в таких обмежених умовах існування, як стаціонари, а вести нормальний
спосіб життя і жити настільки незалежно, наскільки вона здатна.
11. Державний стандарт соціальної послуги - визначені нормативно-правовим актом
нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості.
Наказ Мінсоцполітики від 14.06.2018 № 890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної
підтримки населення та захисту прав дітей»
9
Керівні принципи ООН щодо альтернативного догляду за дітьми (2010)
10
Закон України «Про охорону дитинства» (ст.1)
11
Сімейний Кодекс України (ст.6)
12
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (ст.1)
13
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (ст.1)
8
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12. Доступність до послуг – забезпечується шляхом інтеграції процедур (скорочення

дистанцій, переліку документів; часу на прийняття рішення) та територіальної наближеності
послуг (внаслідок організації робочих місць надавачів послуг у старостівських округах
громади).
13. Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця
проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не
перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й
постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь14.
14. Екстрене втручання – послуга що включає термінові професійні дії та заходи на отриману
інформацію про підозру або факт насилля в сім’ї, або реальну загрозу його вчинення, жорстоке
поводження з дітьми, залишення дитини без піклування батьків , виникнення іншої ситуації, яка
загрожує життю та здоров’ю члена сім’ї, з метою попередження, негайного усунення або мінімізації
наслідків такої ситуації.
15. Жорстоке поводження з дитиною - будь-які форми фізичного, психологічного,
сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема домашнього насильства,
а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема вербування, переміщення,
переховування, передача або одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з
використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини15.
16. Забезпечення найкращих інтересів дитини – це дії та рішення, спрямованні на
задоволення індивідуальних потреб дитини, у відповідності до її віку, статі, стану здоров’я,
особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної й етнічної приналежності, які
враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити16.
17. Інтегрована система надання соціальних послуг об’єднаної територіальної
громади – умовне об’єднання й інтеграція кадрових, матеріальних, фінансових,
технологічних ресурсів громади задля забезпечення доступності вразливих груп населення
до соціальних послуг, покращення їх якості та зниження собівартості.
18. Карта громади – це умовно зменшене загальне зображення громади чи дільниці в
ракурсі суб’єктів і об’єктів соціальної роботи, соціальних інституцій, що функціонують в
громаді чи дільниці; складник соціального паспорта громади.
19. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та
особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування17.
20. Оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу надавачами соціальних послуг
інформації про індивідуальні потреби жінок/чоловіків, дівчат/хлопців, сім’ї та їх складні життєві
обставини з метою визначення переліку та обсягів соціальних послуг, яких вони потребують,
впливу цих послуг на процес подолання складних життєвих обставин.
21. Оцінка безпеки дитини - дії та заходи визначених (CCД/органом опіки та
піклування/виконавчим органом сільської, селищної ради ) спеціалістів щодо перевірки інформації
або підозри, що дитині завдана шкода, з’ясування причин залишення дитини без батьківського
піклування, визначення рівня здатності батьків, законних представників гарантувати їй безпеку та
вжиття невідкладних заходів щодо захисту дитини.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (ст.1)
Закон України „Про охорону дитинства» (ст.1)
16
Закон України „Про охорону дитинства» (ст.1)
17
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» (ст.1)
14
15
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22. Патронат над дитиною – це комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд,

виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання
дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.18
23. Показники якості соціальних послуг - сукупність показників, які використовуються для
оцінювання діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, які ґрунтуються на
позитивній результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня
задоволення їх потреби в цих послугах19.
24. Потреби дитини – це певні умови, які забезпечують життя і розвиток людини. Потреби
дитини порівняно з потребами дорослих мають свою специфіку. Зокрема, дитина не може
повноцінно розвиватися без любові, емоційного тепла, значущого дорослого, котрий
створює для неї безпечне й стабільне середовище. Потреби – рушій життя дитини й
водночас засіб впливу на неї.
25. Права людини – це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних
можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. Право
виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі
свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності.
26. Права дитини – це гарантовані державою можливості задоволення потреб дитини, що
дозволяють їй розвиватися відповідно до віку та індивідуальних задатків. Права дитини
визначені та унормовані Конвенцією ООН про права дитини.
27. Програмно-цільовий метод (ПЦМ) бюджетування – це метод макрофінансового
бюджетування, спрямоване на управління бюджетними ресурсами в коротко-та
середньостроковій перспективі та передбачає розроблення та реалізацію бюджетних
програм, орієнтованих на кінцевий результат (згідно зі стратегічними цілями), із
застосуванням критерії оцінки їх результативності й ефективності використання бюджетних
коштів.
28. Професійна компетентність – спроможність кваліфіковано виконувати професійну
діяльність, певні завдання і обов’язки. Професійна компетентність об’єднує знання,
переконання, цінності, вміння, навички, досвід людини, готовність та здатність реалізувати
коло повноважень, що визначають її відповідальність у виконанні поставлених завдань.
29. Раннє виявлення – це ідентифікація фахівцями, які працюють із сім’ями з дітьми на
етапі вразливості, виникнення проблеми, яка може погіршити рівень задоволення потреб
дитини; інформування батьків дитини про наявні в громаді послуги, державні виплати та
допомоги; мотивування їх до співпраці зі спеціалістами, консультування та сприяння
доступності підтримувальних послуг.
30. Соціальний захист – це система управління соціальними ризиками з метою зниження
їх ймовірності або компенсації втрат від настання складної життєвої ситуації у зв’язку з
безробіттям, малозабезпеченістю, втратою працездатності (з різних причин), хворобою,
інвалідністю, старістю, материнством, втратою годувальника, втратою батьків або опікуна
для дітей тощо20.
31. Соціальні виплати і допомоги – це кошти, які отримують громадяни України, якщо вони
належать до певної соціальної групи чи мають особливі, визначені у законодавстві , підстави для
цього. Зокрема, є такі види соціальних виплат: по інвалідності, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, соціальні стипендії, житлова компенсація за житло
військовослужбовцям тощо. Відповідно до законодавства призначаються такі види державної
допомоги сім'ям з дітьми: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; допомога при

Постанова КМУ від 16.03.2017 № 148 «Про деякі питання здійснення патронату над дитиною»
Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами)
20
Міжнародні акти: Конвенція та Рекомендації МОП (№ 102 про мінімальні норми соціального забезпечення – 1952 р.; №117
про основні цілі і норми соціальної політики – 1962 р., № 128 про допомогу по інвалідності, по старості і в разі втрати
годувальника – 1967 р. та інших), а також Європейська соціальна хартія. Перелік соціальних ризиків закріплені в ст. 46
Конституції України
18
19
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народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям21.
32. Соціальна робота – вид професійної діяльності, спрямований на практичну реалізацію
соціальної політики, попередження, мінімізацію складних життєвих обставин, захист особи,
посилення її здатності реалізовувати свій життєвий потенціал.
33. Соціальна послуга - цілеспрямовані та спроектовані дії суб’єктів соціальної роботи для
задоволення життєво-важливих потреб конкретної особи, сім’ї, що забезпечують її соціальні
права та самостійність життєдіяльності
34. Соціальний паспорт – це зведена та узагальнена інформація всього дослідження, яка
містить як статистичну так і загальну інформацію щодо громади.
35. Соціальне замовлення - засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних
послуг шляхом залучення на договірній основі суб'єктів господарювання для задоволення
потреб у соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.
36. Складні життєві обставини – обставини, внаслідок яких особа, сім’я не можуть
самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та брати участь у суспільному житті,
виявлені за результатами оцінки потреб.
37. Суб’єкти, що надають соціальні послуги - підприємства, установи, організації та
заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які
відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні
особи, які надають соціальні послуги22.
38. Стратегічне планування - ефективний інструмент системного менеджменту, процес,
який має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт планування, постійно
змінюються. Це спосіб руху до абсолютного бачення, упродовж якого досягається сталий
розвиток.
39. SWOT-аналіз - це своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації для
прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї
наявної інформації з використанням власних думок та оцінок.
40. Фахівець із соціальної роботи – професійно підготовлений спеціаліст, який здійснює
соціальну роботу та веде випадки сімей, осіб, які потрапили в складні життєві обставини,
представляє їх інтереси, забезпечує доступ до необхідних послуг, оцінює їх ефективність.
41. Форми влаштування
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених батьківського
піклування - усиновлення; встановлення опіки, піклування; передача до прийомної сім'ї,
дитячих
будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
42. Фронт-офіс об’єднаної територіальної громади – підрозділ (посадова особа), до
компетенції якого (якої) віднесено розгляд звернень громадян з питань соціального захисту
населення безпосередньо в спеціально облаштованому приміщенні або через Центр
надання адміністративних послуг (ЦНАП).

21
22

Закон України «Про Державний бюджет»
Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами)
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МОЇ ВИСНОВКИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕНІНГУ

Я переконаний/а що:
 у центрі уваги фахівців має бути дитина;
 сім’я є оптимальним середовищем для гармонійного розвитку дитини;
 у найкращих інтересах дитини- виховуватися у біологічній сім’ї;
 найкращий спосіб допомогти дитині – підтримати її сім’ю;

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Мені було корисно дізнатися про:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Я обов’язково зроблю наступні кроки, а саме:
Кроки

Термін
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