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Що таке центри денного  
перебування і чим вони корисні 
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Де отримати підтримку  
у вашій громаді 

с. 8

Наіра Аветісян, 
керівниця програми 
захисту дітей Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні:

«Протягом останніх 
кількох років постачаль-

ники соціальних послуг усе більше усві-
домлювали, що сім’ї з дітьми, які зверта-
ються по допомогу, часто стикаються з 
численними, комплексними потребами. 
Їм необхідна більш ніж одна програма 
підтримки.

Зокрема, працівники соціальної сфе-
ри розуміють, що, крім розв’язання 
проб лем із психічним здоров’ям чи до-
машнім насильством, їхнім клієнтам по-
трібна економічна підтримка та допомога, 
щоб ефективніше керувати своїм життям, 
забезпечити належний догляд та захист 
для своїх дітей. 

Тим часом, щоб отримати доступ до 
необхідних послуг, ці сім’ї повинні відві-
дувати кілька місць і взаємодіяти з низкою 

правил і норм і різними професіоналами. 
Крім того, органи влади стикаються з об-
меженнями щодо типу послуг, які вони 
можуть фінансувати. Фрагментарність та  
складність унеможливлює отримання 
необхідних послуг для багатьох сімей. 
На жаль, найуразливіші сім’ї мають най-
меншу ймовірність зорієнтуватися в такій 
складній «системі». 

Тому дуже важливо, щоб національні, 
регіональні та місцеві органи влади на-
вчилися розробляти, складати бюджет 
та планувати систему надання послуг, 
орієнтовану на сім’ю. Систему, яка про-
понує широкий спектр послуг й адаптує 
їх до сильних сторін і потреб окремої 
сім’ї, особливо з дітьми. Вона повинна 
зосереджуватися не тільки на не-
гайних кризових потребах 
сімей, а й профілактиці 
та ранньому втру-
чанні, які допо-
магають сім’ям 
уникнути кризи».
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ВАШІ ПОМІЧНИКИ
Чим вам можуть допомогти спеціалісти центрів соціальних послуг
Проєкт «Спільно. Соціальні послуги для 
сімей у громаді» на початку 2021 року 
розпочав другу фазу підтримки найбільш 
вмотивованих та зацікавлених громад 
Сходу України, допомагаючи у розвитку 
системи надання якісних соціальних 
послуг на місцевому рівні. 

Наразі проєкт працює у Троїцькій, Соле-
дарській, Білокуракинській, Дружківській, 
Чмирівській, Миколаївській, Новопсков-
ській, Сіверській, Марківській, Сватівській, 
Покровській, Костянтинівській, Мирно-
градській, Старобільській, Бахмутській та 
Лиманській громадах Луганщини й Донеч-
чини. Фахівців шукають по всьому регіо-
ну та надають професійну перепідготовку 
за потреби.

Марина Погорелова вже 11 років працює 
фахівчинею соціальної служби і майже рік — 
заступницею керівника Бахмутського центру 
надання соціальних послуг у громаді Бахму-
та. Працює переважно з родинами, що опи-
нилися у складних життєвих обставинах, та з 
прийомними сім’ями.

Фахівець із соціальної роботи допомагає 
сім’ям у складних життєвих обставинах подо-
лати проблеми або мінімізувати їхні негативні 
наслідки.

«Сім’ї не завжди сприймають нас, фахів-
ців, як помічників. Вони часом не розуміють, 
що можуть розраховувати на допомогу і що 
можна жити інакше. Але ми разом можемо 
створити комфортні умови для життя ро-
дини — потрібна тільки співпраця», — гово-
рить Марина Погорелова.

Іноді фахівцям складно достукатися до ро-
дин — і це найбільша проблема.

«Ми виявляємо або нам повідомляють 
про сім’ї у складних життєвих обставинах, 
допомагаємо соціалізуватися, направляємо, 
якщо необхідно оформити документи», — 
додає Марина.

Соціальні послуги може отримати кожен, 
хто їх потребує, за місцем фактичного прожи-
вання, навіть якщо людина офіційно не зареє-
стрована.

Щоб безкоштовно отримати соціальні по-
слуги, необхідно звернутися до управління со-
ціального захисту населення, яке проаналізує 
потреби та направить людину до центру надан-
ня соціальних послуг. Можуть бути залучені інші 
структури та організації, такі як інклюзивно-ре-
сурсний центр чи центр матері та дитини.

На всіх етапах з людиною будуть працюва-
ти фахівці із соціальної роботи, які відіграють 
ключову роль у процесі надання послуг.

Світлана Охрицька — заступниця селищ-
ного голови Троїцького, Луганська область, 
колишня директорка Троїцького районного 
центру соціальних служб, членкиня громад-
ської організації «Ла Страда-Україна», серти-
фікована медіаторка.

Медіатор допомагає людям розв’язати 
конфлікт і дійти згоди.

«Це як організатор зустрічі сторін прими-
рення, які хочуть домовитися про щось. Це 
не психолог, медіатор не дає порад і не стає 
на чийсь бік», — пояснює пані Світлана.

Таких зустрічей може бути від 1 до 12, три-
валістю до трьох годин кожна. За потреби 
кількість і тривалість зустрічей можна збіль-
шувати. Припиняють роботу з фахівцями тоді, 
коли конфлікт вичерпаний.

«Наприклад, був такий випадок. Чоловік 
і дружина розійшлися, він залишив собі дім, 
дітей, майно, а її виставив з грошима на до-
рогу до батьківської хати, скажімо так. Жінка 
до мене звернулася по медіацію, щоб розв’я-
зати конфлікт максимально без нервів та кри-
ків. У результаті перемовин вони дійшли згоди 
щодо опіки, але ще звертаються до медіації 
у питаннях виховання», — говорить медіаторка.

Коли є конфліктна ситуація, медіація необхід-
на. Утім, цією соціальною послугою не можна 
скористатися, якщо сталося правопорушення 
або злочин, випадок насильства у сім’ї, жорсто-
ке поводження з дітьми.

«Я тільки ставлю запитання і стежу, щоб 
обидві сторони виконували всі домовленості 
в перемовинах. На мій погляд, це найкращий 
спосіб урегулювати конфлікт мирним шля-
хом. До того ж ми надаємо цю послугу без-
коштовно, що важливо й актуально для сімей, 
які опинилися у складних життєвих обстави-
нах», — говорить Світлана Охрицька.

Оксана Дьячкова — молода практична 
психологиня Інклюзивно-ресурсного центру 
міської територіальної громади Сіверська.

Психолог допомагає виявити індивіду-
альні потреби дитини та впоратися із пси-
хологічними проблемами, якщо вони є.

Працює з дітьми 3–6 класів і виявляє 
індивідуальні особливості психічного, фі-
зичного, інтелектуального розвитку. Це 
може бути низька самооцінка, невпевне-
ність у собі, тривожність, стрес, наявність 
страхів, труднощі комунікації, нестабіль-

Оксана Оселедько — фахівчиня із 
фізичної реабілітації Центру надання 
соціальних послуг Білокуракинської 
громади, працює з дітьми понад 
10 років.

Реабілітолог працює з дітьми, які 
потребують реабілітації через пору-
шення розвитку.

Центр надає послуги дітям з ри-
зиком порушення розвитку, дітям з 
порушенням розвитку, дітям з інва-
лідністю. Тут працює команда фахів-
ців, до якої входять учитель-логопед, 
психолог, фахівець з фізичної реабі-
літації.

Робота команди орієнтована 
на розвиток дитини раннього віку, 
а також на супровід батьків.

«Я консультую батьків, опікунів ді-
тей, які потребують реабілітації через 
порушення розвитку та захворюван-
ня опорно-рухового апарату, і про-
воджу заняття», — розповідає Оксана.

План реабілітації призначається 
індивідуально залежно від потреб 
дитини та включає діагностику, втру-
чання (спеціальні заняття для дітей), 
надання консультацій батькам. При 
цьому робота реабілітолога мо-
рально та психологічно виснажлива, 
але фахівці люблять її. Послуга ре-
абілітолога краще спрацьовує тоді, 
коли вона надається разом з іншими 
соціальними послугами відповідно 
до потреб дитини та батьків.

«Не дає втомлюватися те, що 
в нас такі класні діти. Хочеться їм до-
помагати та підтримувати», — розпо-
відає пані Оксана.

Аліна Чередніченко — перша асистентка 
вчителя у Соледарі, пропрацювала три роки 
й зараз отримала фах учительки початкових 
класів.

Асистент вчителя допомагає викладачу 
організувати навчальний процес з ураху-
ванням потреб усіх дітей.

Асистент вчителя — це посередник між 
дитиною з особливими освітніми потреба-
ми та іншими дітьми й дорослими у шкіль-
ному середовищі. Його робота полягає 

у тому, щоб умови перебування дитини з 
особливими освітніми потребами у школі 
були по-справжньому комфортними та мо-
тивували її до розвитку.

«Важливо розуміти: асистент вчителя 
допомагає саме педагогу. Це означає, що 
він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, 
а працює з усім класом. Так, часом дитині з 
особливими освітніми потребами необхід-
но приділити більше часу, щоб, наприклад, 
пояснити завдання, але асистент учителя 
так само може пояснити щось й іншим уч-
ням», — говорить пані Чередніченко.

Також у випадку, коли дитину щось від-
волікло або засмутило, асистент учителя 
може допомогти їй заспокоїтися або поси-
діти поруч.

«У дітей в інклюзивних класах різні потре-
би. Буває, що деякі діти бояться різких звуків, з 
ними потрібно посидіти разом, дати зрозумі-
ти, що небезпеки немає. У багатьох випадках 
дітям, перш ніж іти до школи, треба попра-
цювати над соціалізацією — з фахівцями, у 
дошкільних закладах, у спеціалізованих цен-
трах», — зазначає Аліна Чередніченко.

ність психоемоційного стану, дезадаптація 
тощо. Загалом робота психолога покли-
кана посилити віру дитини в себе, допо-
могти побудувати коло підтримки.

«У мене був хлопчик, який потребував 
комплексної підтримки, він і намагався йти 
на контакт, і одночасно замикався в собі. 
Ми працюємо над тим, щоб розвивати його 
в різний спосіб, і результати говорять самі 
за себе — уже відчувається значний про-
грес», — каже Оксана Дьячкова.

Оксана працює в ІРЦ, школах та дитячих 
садочках, якщо там немає свого психолога. 
За місяць центр відвідує близько 30 дітей, 
там вони отримують індивідуальні заняття та 
підтримку.

«У дітей з порушенням мовлення зазви-
чай дуже хороші результати роботи. Го-
ловне — почати якнайраніше займатися та 
не обмежуватися роботою тільки з фахів-
цем, батькам важливо теж працювати над 
стимуляцією розвитку дитини. З дітьми ми 
займаємося вправами на розвиток уваги, 
сприйняття, мислення», — пояснює прак-
тична психологиня.

МАРИНА ПОГОРЕЛОВА
Фахівчиня із соціальної роботи 

СВІТЛАНА ОХРИЦЬКА 
Медіаторка 

ОКСАНА ДЬЯЧКОВА 
Психологиня 

ОКСАНА ОСЕЛЕДЬКО 
Реабілітологиня 

АЛІНА ЧЕРЕДНІЧЕНКО 
Асистентка вчителя

Наталія Датченко, 
керівниця 
проєктів захисту 
дітей Дитячого 
фонду ООН 
(ЮНІСЕФ):

«Якщо ми не 
реагуємо на певні виклики через 
кризу кадрів, поширену в кож-
ній громаді сьогодні, то потім 
розв’язувати проблему буде до-
рожче і важче для усіх. Тому ми 
говорили про потребу в спеціа-
лістах, здатних забезпечити ран-
нє виявлення вразливих сімей з 
дітьми, раннє втручання, — і бага-
то керівників нас почули. Майже 
у всіх громадах знайшли фінан-
сування для зарплат спеціаліс-
тів для запуску нових соціальних 
послуг. Поки що ми не можемо 
говорити, що спеціалістів до-
статньо, тому що послуги роз-
виваються. Але головне в цьому 
розуміння владою потреб людей 
і превентивна робота. Тому ми 
вважаємо появу нових спеціа-
лістів: соціальних працівників, 
логопедів, психологів, соціаль-
них педагогів — хорошим стар-
том і мудрою позицією місцевої 
влади».
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Як організувати супровід під час 
інклюзивного навчання чи денний догляд? 
Як створити максимально цікавий та 
розвиваючий простір навколо дитини з 
інвалідністю? Про все це батьки можуть 
дізнатися у центрах отримання соціальних 
послуг, які відкриваються у громадах 
Донеччини та Луганщини. У 2019 році 
в Україні стартував проєкт ЮНІСЕФ 
«Спільно. Соціальні послуги для сімей 
у громаді» за фінансової підтримки 
Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку через 
Німецький банк розвитку (KfW). Зокрема, 
проєкт допоміг організувати супровід під 
час інклюзивного навчання у Сіверську, 
послугу денного догляду у Бахмуті та 
Соледарі, реабілітацію у Білокуракиному. 
Розповідаємо, як це працює.

Клуб, який полегшив життя родин 
У Бахмуті працює «Кіндер-клаб» — це 

центр, де можна залишити дитину під наг-
лядом на дві-чотири години. Поки діти зай-
маються зі спеціалістами та відпочивають, 
батьки можуть оформити документи в інших 
службах, розв’язати побутові питання або 
просто перепочити. У групі «Кіндер-клабу» 
займаються одночасно до чотирьох дітей, з 
ними — два спеціалісти. Щодня сюди при-
ходять 8–10 дітей.

«До нас приходять різні діти з різними ви-
дами інвалідності, — пояснює спеціалістка 
центру Гюльшан Агаєва. — Мами заповнили 
анкети, чим діти люблять займатися. Ми вра-
ховуємо ці побажання, а також намагаємо-
ся зробити перебування у центрі якомога 
більш різноманітним. Діти всі творчі — люб-
лять ліпити, робити аплікації, збирати кон-
структори. Влаштовуємо перегляди мульт-
фільмів, які теж обирають наші діти».

Гюльшан Агаєва каже, що тут виникла 
справжня дитяча спільнота. Батьки теж при-
водять сюди дітей, щоб їх соціалізувати та 
розв’язати інші нагальні питання, поки діти 
зі спеціалістами в центрі. Вона стверджує, 
що головне завдання зараз — розказати про 
послугу ще ширшому колу батьків, щоб під-
тримати їх і допомогти дітям з інвалідністю 
чи порушенням розвитку.

Зруйнувати бар’єри 
Діти з особливими освітніми потребами 

дуже часто перебувають на індивідуальній 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

«Кіндер-клаб» у Бахмуті — новий центр денного догляду

У Соледарській громаді тепер можна отримати послугу раннього втручання

Інклюзивне навчання впроваджується 
в школах і дитсадках, що дуже важливо.

«Дошкільну інклюзивну освіту часто уни-
кають, а дарма. Бо потім до школи дитина 
йде з певними складнощами. Насамперед 
ми впроваджували інклюзивне навчання 
в школах, а згодом уже три дитсадки в Сі-
верську відкрили чотири групи, де навча-
ється дев’ять дошкільнят з особ ливими 
освітніми потребами», — говорить пані Ко-
леснікова.

Інклюзивна освіта покликана зруйнува-
ти бар’єри між дітьми: психологічні, фізич-
ні, соціальні. Насамперед робота вчителя і 
асистента вчителя, вихователя і асистента 
вихователя полягає в тому, щоб запобігти 
упередженому ставленню батьків і дітей.

Щоб організувати відкриття інклюзивно-
го клаcу, треба, щоб батьки дитини з особ-
ливими освітніми потребами звернулися 
до директора закладу освіти.

«Зараз спостерігається тенденція, коли 
«доброзичливі» лікарі, учителі, сусіди чи 
інші люди рекомендують батькам залишати 
дитину на індивідуальній формі навчання. 
А ми пояснюємо батькам, що тільки вони 
обирають, як буде навчатися їхня дитина, і 
пояснюємо переваги інклюзії, підтримуємо 
тих, хто хоче навчати дітей саме у школі», — 
пояснює директорка.

Алгоритм такий: спочатку батьки звер-
таються до директора закладу освіти з 
висновком інклюзивного ресурсного цен-
тру про те, що дитині потрібне навчання 
у закладі освіти. Батьки пишуть заяву до від-
ділу освіти. Директор закладу створює ко-
манду психолого-педагогічного супроводу, 
виділяються відповідні бюджетні кошти — і 
відкривається інклюзивний клас або група.

Раннє втручання підтримує 
батьків з малюками 

В інклюзивно-ресурсному центрі в Со-
ледарі, що на Донеччині, тепер працює 
послуга раннього втручання. Вона потріб-
на, щоб на ранніх етапах розвитку виявити 
можливість затримки розвитку дитини та 
допомогти родині стимулювати її розвиток. 
Після звернення до центру відбувається 
перша зустріч з фахівцями, знайомство з 
дитиною і сім’єю. Батьки озвучують очіку-
вання від послуги, проговорюють пробле-
ми чи питання.

«На наступному етапі відбувається об-
говорення ситуації у більш широкому 
колі. Фактично під кожну окрему родину 
формують команду зі спеціалістів, які до-
поможуть. До неї можуть увійти фізичний 
терапевт, психолог, соціальний працівник, 
логопед, лікар, вихователі дитячого садка 
чи інші. Усе залежить від конкретної потре-
би родини», — каже вчителька-дефектоло-
гиня Катерина Чеботенко.

«Нам порадили звернутися до Інклю-
зивно-ресурсного центру, бо тут саме за-
пустили послугу для зовсім маленьких ді-
тей (від 0 до 4 років), таких, як мій син. Він 
нещодавно почав відвідувати садочок, і ми 
хотіли, щоб його адаптація пройшла лег-
ше», — розповідає Ксенія Пахомова, мама 
однорічного Вови.

Родина Пахомових стала першими клі-
єнтами нової послуги центру, адже раніше 
з малюками тут не працювали. Ксенія каже, 
що зараз отримує консультації від спеціа-
лісток центру, які допомагають «гасити по-
жежі»: у складних моментах пояснюють, як 
заспокоїти дитину під час сильного крику. 
Мама помічає, що ці поради справді пра-
цюють. Але вони тільки почали свій шлях, 
щоб допомогти Вові.

«Центр — це перше місце, куди ми 
звернулися. До педіатра конкретно з цими 
проблемами не йшли: з пандемією ко-
ронавірусу візити до лікарні обмежили. 
Я переживаю, як змінюватиметься Вова, 
його поведінка. Добре, якщо ми зможемо 
допомогти дитині в такому малому віці», — 
каже Ксенія.

формі навчання. Інклюзивний ресурсний 
центр у Сіверську працює, щоб це зміни-
ти й захистити права дитини вчитися у ко-
лективі.

«Інклюзивне навчання наші педагоги 
оминають. Тому всю свою роботу ми спря-
мували на те, щоб наші діти не навчалися 
в домашніх умовах. Наша мета — навчання 
дитини в інклюзивному класі з однолітками. 
Батьки хочуть, щоб їхні діти навчалися та 
зростали в колективі, для них є адаптована 
програма», — пояснює Світлана Колесні-
кова, директорка Інклюзивно-ресурсного 
центру Сіверської міської ради Бахмут-
ського району.

«Усі батьки, які приводять до нас дітей, відчувають 
полегшення. Вони знають, що можуть кілька годин 
не переживати, розв’язувати інші питання. Тоді ми розуміємо, 
що робимо корисну справу: легше стає і дітям, і батькам».

Гюльшан Агаєва, спеціалістка центру «Кіндер-клаб»
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У великій кімнаті у квартирі родини 
Салфєтнікових гамірно. Зараз тут 
десять дітей та дорослих, які за пів року 
стали одне одному як рідні. Нині вони 
переглядають архівні фото і згадують цікаві 
моменти зі спільних подорожей Україною. 
Євген та Олена стали патронатними 
вихователями для шести дітей з однієї 
дружківської родини, яка опинилася 
у складних життєвих обставинах. 

Підтримка виявилася вчасною: бать-
ки зрештою змогли розв’язати проблеми 
з роботою та житлом — і діти повернулися 
додому. Тепер дві родини спілкуються, а 
Євген та Олена завжди раді дітям, які при-
ходять у гості.

Патронат як можливість 
допомогти 

У Євгена та Олени на двох п’ять власних 
дорослих дітей. Подружжя вирішило, що 
хоче стати прийомною родиною, і зверну-
лося до соціальних служб у своєму місті. 
Але їм запропонували створити саме пат-
ронатну родину — першу у Дружківці.

«Раніше ми не знали про таку можливість. 
Нам пояснили всі плюси, мінуси, процеду-
ри. І ми пройшли навчання. З кожним занят-
тям упевнювалися, що зможемо допомагати 
родинам і дітям саме так. Не було страху», — 
каже Євген.

Уперше Салфєтнікові прийняли дити-
ну під патронат рік тому, на три місяці. Але 
другий досвід зовсім відрізнявся, адже їм 
запропонували опікуватися одразу шістьма 
дітьми з однієї родини.

«Нам подзвонили зі служби у справах ді-
тей і пояснили, що родина з шістьма дітьми 
потребує підтримки. І спитали, чи готові ми 
взяти їх до себе. Коли я почув цю цифру — 
це мене не злякало, навпаки, я відчув натх-
нення», — говорить Євген.

Родина живе в переобладнаному дитя-
чому садку, його давно викупила місцева 
церква. Їхня світла й простора кварти-
ра була чудовим варіантом для того, щоб 
прий няти одразу шістьох дітей.

«Наша родина — віруюча. Ми молилися, 
щоб Бог послав нам дітей, яким дійсно буде 
потрібна наша любов, добро і тепло. Так і 
сталося, ми не могли відмовитися», — додає 
Олена.

Дім підтримки для дітей і батьків 
Через складні житлові умови і відсут-

ність роботи Вікторія та її співмешканець 
Михайло опинилися у скрутному становищі. 
У жінки п’ятеро дітей від 5 до 15 років, у Ми-
хайла також 15-річна донька.

«Дім, у якому ми раніше мешкали, зовсім 
змарнів. Там не було опалення, скрізь з’яви-
лася пліснява. Умови були непридатними, 
щоб там жити. А ще були великі борги за ко-
мунальні послуги. Я була в декреті — молод-
ший син тоді ще був маленьким. Мій чоло-
вік зрідка працював, але більше був удома. 
А потім я овдовіла. Ми були у дуже скрутній 
ситуації», — пояснює жінка.

У службі у справах дітей Вікторії запро-
понували допомогу: поки родина розв’яже 

побутові складнощі, оформить виплати, ді-
тей влаштувати в патронатну родину Сал-
фєтнікових.

«Спочатку я думала, як вони взагалі бу-
дуть без мене, чи будуть плакати. Але коли 
Олену побачила, то зрозуміла, що все буде 
добре. Що за дітьми будуть наглядати», — 
каже Вікторія.

Для дітей переїзд у новий дім і нову ро-
дину, звісно, був стресом. Але родина зро-
била все, щоб їм було комфортно.

«Наймолодший першим ділом розпла-
кався. Але досить швидко заспокоївся», — 
каже Євген.

Юлія Євсєєва, головна 
спеціалістка Служби 
у справах дітей 
Дружківської міської 
ради:

«Ми запропонували Юлії 
влаштувати дітей в патронат-

ну родину на час, поки вона зможе розв’язати 
свої проблеми. Пів року діти пробули в родині 
Салфєтнікових. Це був час, щоб Вікторія і Ми-
хайло влаштувалися на роботу, знайшли житло 
і створили нормальні умови для дітей.

Євген та Олена — єдина патронатна ро-
дина у Дружківці. Але до кінця року їх має 
стати вже три: одна родина, яка вже має 
досвід патронату, переїжджає в нашу гро-
маду, а інша — проходить навчання».

Час для адаптації 
П’ятирічний Олексій майже не розмов-

ляв, семирічна Лада боялася засинати 
сама і плакала через це. Але найскладніше 
для родини виявилося постійно готувати 
їжу на дев’ятьох людей, зізнається Олена.

«Перший день для мене був шоком. 
Я реально не уявляла собі, що таке шість 
дітей, бо виховала тільки одну. Спочат-
ку ми розгубилися, але чоловік та донька 
дуже допомагали мені — і з другого дня ми 
вже виставили пріоритети, у нас був план 
дій», — каже жінка.

Діти швидко призвичаїлися жити за пра-
вилами цієї родини.

«Це було сюрпризом, ми не очікували, 
що так станеться і ми житимемо в іншій 
родині. Ми боялися невідомості. Потім ми 
зрозуміли, що все буде добре. Ми суму-
вали за батьками, коли були тут, але зараз 
часто повертаємося сюди — приходимо 
в гості», — розповідає 15-річна Катя.

Раніше діти могли пропускати школу або 
не виконували домашні завдання. Дово-
дилося знаходити підхід до кожного і мо-
тивувати їх навчатися. Під час карантину 
допомагали чотирьом школярам у дистан-
ційному форматі.

«За характером вони спокійні, але їм 
потрібен був час адаптуватися», — зазна-
чає Євген.

Улітку патронатна родина їздила на 
Азовське море, у Святогірськ та Щуро-
ве, у мотузковий парк та дитячі центри. Це 
дійсно зблизило всіх і допомогло порозу-
мітися.

«Але я мріяла, щоб ми повернулися 
до папи [Михайла] та Віки», — зізнається 
15-річна Діана.

СТАЛИ ПЕРШОЮ ПАТРОНАТНОЮ РОДИНОЮ 
У ГРОМАДІ — І ПРИЙНЯЛИ 6 ДІТЕЙ

Повернення в сім’ю 
«Ми з Михайлом почали шукати роботу, 

щоб орендувати квартиру, — каже Вікто-
рія. — Нам потрібна була досить велика, 
щоб ми всі помістилися. Було кілька спроб 
працювати — я влаштовувалася і потім звіль-
нялася. Довго шукала роботу: через те, що 
в мене багато дітей і є маленькі, роботодавці 
не хотіли мене брати. Бо вважали, що я по-
стійно буду на лікарняних і нормально пра-
цювати не буду. Дехто відмовляв, бо я закін-
чила тільки 10 класів».

Були проблеми у Вікторії і з документами, 
щоб оформити виплати на дітей. Розв’язати 
їх допомогли фахівці Дружківського місько-
го центру соціальних служб.

«Добре, що ці пів року я могла спілкува-
тися зі своїми дітьми. Коли була можливість, 
ми бачилися», — каже мама.

Зараз Вікторія знайшла постійну роботу. 
Діти повернулися до своїх мами і тата.

«Я дуже скучила за дітьми. Ми тепер 
живемо в трикімнатній квартирі: у дівчат 
своя кімната, у хлопців — своя. Усі ходять 
до школи. Одним словом, усе нормалізува-
лося, і ми знову звикаємо до того, що все 
добре», — говорить Вікторія.

Зараз з допомогою фахівців вона 
оформлює довідки, щоб діти могли отри-
мувати безкоштовне харчування в школі та 
садочку, а також виплати на молодшу дитину 
для багатодітної родини.

Юлія Бикова, провідна 
фахівчиня із соціальної 
роботи Дружківського 
міського центру 
соціальних служб:

«Коли ми дізналися, що 
родина зараз у складних 

життєвих обставинах, то запропонували їй 
нашу підтримку. Ми оцінили ситуацію. Скла-
ли план, щоб Вікторія розуміла, як крок 
за кроком змінити своє життя і повернути ді-
тей. Ми активно допомагали їй з оформлен-
ням документів для отримання допомоги 
для дітей у зв’язку з втратою годувальника. 
Патронатна родина її дуже підтримала тим, 
що займалася в цей час з дітьми».

Острівець безпеки 
Поки діти були в патронатній родині Сал-

фєтнікових, Вікторія побачила у них суттєві 
зміни.

«Вони стали більш відповідальними та 
слухняними. Старші діти стали справді са-
мостійними. Катя вчиться в іншому місті, але 
встигає допомагати мені з меншими, догля-
дати за братами та сестрою, коли ті хворі-
ють», — каже мама.

Євген і Олена завжди раді бачити дітей 
у своєму домі.

«Звісно, ми раді, що вони стали части-
ною нашої родини. Ми зустрічаємо їх з 
відкритим серцем. Складність у тому, що 
до дітей прикипаєш душею, і коли вони 
повертаються до родини — ти місця собі 
не знаходиш», — каже Євген.

Олена підтверджує: діти завжди можуть 
розраховувати на їхню підтримку, і для них 
більше не буде таких безвихідних ситуацій, 
як раніше. Зараз у родині Салфєтнікових під 
патронатом ще одна дитина, яка потребує 
підтримки.

«Олена та Євген дуже нас підтримали 
у скруті. Я дуже їм вдячна. Ми продовжу-
ємо спілкуватися, діти приходять сюди 
в гості постійно, тож я досі відчуваю під-
тримку і допомогу від цієї родини», — каже 
мама Вікторія.

Патронатна родина тимчасово (до 6 місяців) доглядає та виховує дітей 
у період, поки їхні батьки долають складні життєві обставини. Патронат дає 
можливість дітям залишатися в громаді, відвідувати свою школу чи садок, 
продовжувати спілкуватися з рідними та друзями, поки фахівці докладають 
максимальних зусиль, щоб допомогти біологічній родині і повернути дітей. 

Це реальна альтернатива перебуванню в інтернатних закладах.

Майбутні патронатні вихователі 
проходять обов’язкове навчання, 

у Донецькій області його 
проводить Обласний центр 

соціальних служб, термін — два 
місяці. Патронат — це робота 

24/7, тому вихователі отримують 
за неї щомісячну оплату. Крім 

того, виплачуються кошти 
на утримання дітей.
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Проєкт «Спільно. Соціальні послуги для 
сімей у громаді» на початку 2021 року 
розпочав другу фазу підтримки найбільш 
вмотивованих та зацікавлених громад Сходу 
України. У межах першого етапу відібрано 
12 громад. До другого етапу вийшло 9 
громад з попереднього етапу та  ще 7 нових 
громад у Луганській і Донецькій областях.

«Обираючи нові громади, ми звертали 
увагу на так звану спроможність громад, 
тобто вихідні дані. Чи є у них певні напра-
цювання в системі захисту дитини, які мають 
соціальні послуги. Тобто чи громада взагалі 
спроможна надалі розвивати систему со-
ціальних послуг. Також ми дивилися, а чи є 
ті люди, ті вразливі сім’ї з дітьми, які потре-
бують цих послуг, скільки їх. Важливою для 
нас була політична воля місцевого керів-
ництва інвестувати власні ресурси в роз-
виток соціальних послуг у своїх громадах», 
— розповідає Наталія Датченко, коорди-
наторка проєктів захисту дитини Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Проєкт націлений на сім’ї з дітьми з інва-
лідністю, сім’ї, що перебувають у складних 
життєвих обставинах, родини переселенців 
з маленькими дітьми.

Центри надання соціальних послуг, що 
створювалися в першій фазі проєкту, тільки 
запускаються — зараз завершуються ре-
монтно-будівельні роботи та оснащення. 
З 12 громад, які брали участь у проєкті, за-
вершено роботу в десяти центрах, решту 
планують завершити до наступного року.

У другій фазі проєкту в нових громадах 
також ремонтуватимуть та оснащуватимуть 
центри.

«У громадах, які приєдналися до про-
єкту першими, ми будемо йти далі, у відда-
лені населені пункти громади, і допомага-
ти створювати віддалені робочі місця для 
фахівців із соціальної роботи. Ми хочемо, 
щоб ці послуги були максимально наб-
лиженими для родин з дітьми. А в нових 
громадах плануємо створювати так звані 
«хаби», або багатофункціональні центри 
надання соціальних послуг для сімей з 
дітьми», — розповідає Наталія Датченко.

СТВОРЮЄМО НОВІ СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ СПІЛЬНО
Як проєкт ЮНІСЕФ впливає на життя родин у громадах 

Що дала участь 
у проєкті «Спільно» 

громадам

Найзатребуванішою послугою у ново-
створених центрах є соціальний супровід. 
Це комплексна послуга, яку надають про-
фесійні фахівці із соціальної роботи. Її суть 
полягає в тому, щоб фахівець «зайшов» 
у родину у складних життєвих обставинах, 
разом з нею оцінив становище. Потрібно 
зрозуміти, у якій кризі перебуває сім’я, і ра-
зом напрацювати план індивідуального су-
проводу, щоб підтримати родину у виході з 
кризи та зменшити її негативні наслідки.

«Ця логіка спільної роботи, виходу сім’ї 
з кризи, повернення її до повноцінного 
життя в громаді або зменшення негативних 
соціальних наслідків — це і є соціальний 
супровід. Експерти проєкту вчать громаду 
виявляти родини, які потребують соціаль-
них послуг. Це важливо зробити якнайра-
ніше, тоді послуга буде більш ефективною і 
дешевшою для бюджету громади», — пояс-
нює пані Наталя.

Соціальний супровід з використанням 
технології «ведення випадку», раннє вияв-
лення — це те, що активно просувається 
у проєкті та вже має певні успішні приклади 
у громадах.

«Додатковою вартістю проєкту є те, 
що він не підміняє собою місцеву владу. 

Це відповідальність влади — подумати про 
своїх людей і забезпечити їхні потреби, 
у тому числі через надання соціальних по-
слуг. Завдання проєкту — підтримати владу 
в цьому, напрацювати необхідні інструмен-
ти, навчити фахівців», — коментує Датченко.

Дуже часто на початку впровадження 
проєкту самі керівники громад уже розумі-
ють, які соціальні послуги мають втілюватися 
першочергово та яких спеціалістів бракує.

Над реалізацією проєкту в громадах 
працювали п’ять громадських організацій 
на чолі з Українською мережею за права 
дитини: БО «СОС Дитяче містечко», МБО 
«Партнерство «Кожній дитині», ГО «Со-
ціальна синергія», БО «Надія і житло для 
дітей» і ГО «Маріупольська спілка молоді».

«У Бахмуті з’явилася послуга денного 
догляду, на яку постійно зростає попит. Бо 
прийшли сім’ї з дітьми і побачили, як це пра-
цює. І люди починають просити більшого, 
бо більше сімей приходить і говорить: «Нам 
також це потрібно». Перед владою стоїть 
питання про розширення послуги. Тобто 
проєкт показав певну модель, як має бути. 
А далі вже влада бере на себе відповідаль-
ність за те, щоб послуга була стійкою і щоб 
вона покривала ту потребу, яка є в грома-
ді», — розповідає Наталія Датченко.

Учасники проєкту «Спільно. Соціальні 
послуги для сімей у громаді» хочуть змінити 
ставлення до людей з інвалідністю, відійти від 
медичної моделі та досягти соціальної — усу-
нути усі бар’єри, які є в громаді, для того, щоб 
людина з інвалідністю мала вільний доступ 
до будь-яких послуг у громаді та повноцін-
ного життя і розвитку. Це саме стосується й 
інших вразливих категорій сімей, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах.

«І от в цьому напрямку, на мою думку, нам 
вдається ефективно працювати. Громади 
стають більш інклюзивними для всіх своїх 
мешканців», — говорить керівниця.

«Спільно» — це навчання для спеціалістів, які створюють нові соціальні 
послуги в громадах

ЮНІСЕФ створює новий соціальний центр у Чмирівці та в інших громадах на Сході

Наталія Датченко, 
керівниця проєктів 
захисту дітей Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ):

«Соціальні послуги 
в цих центрах вже нада-
ються. Працює послуга 

соціального супроводу для вразливих сі-

мей з дітьми. Стартувала послуга раннього 
втручання для дітей з інвалідністю або по-
рушеннями розвитку від 0 до 4 років, по-
слуга денного догляду для дітей з інвалід-
ністю та дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. У більшості громад 
проєкту центри вже функціонують, завер-
шені роботи і надаються послуги».

Місто Дружківка готується найняти 
18 нових фахівців із соціальної 
роботи. Це стало можливим 
завдяки аналітичним даним, 

отриманим в результаті оцінювання 
потреб, і якісному діалогу з 

місцевою владою, адвокації, 
підтримці, інформуванню про 
вразливі сім’ї та їхні потреби.

Міський голова Бахмута  
Олексій Рева:

«Завдяки участі в проєкті «Спільно. 
Соціальні послуги для сімей у громаді» 
Бахмутська міська об’єднана територі-
альна громада визначила пріоритетні 

соціальні послуги, необхідні вразливим 
верствам населення, особливо вну-

трішньо переміщеним особам і 388-ми 
сім’ям, які виховують дітей з інвалідні-
стю. Уперше в громаді впроваджено 

послугу патронату над дитиною, і відтак 
з’явилася одна патронатна родина».

Селищний голова Біловодська 
Олег Мирошник:

«У межах проєкту нам вдалося 
відремонтувати та обладнати 

віддалені робочі місця для фахівців 
соціальної служби. Ми переконалися, 
що злагоджена взаємодія всередині 

мультидисциплінарної команди — 
важлива умова розвитку соціальних 

послуг у громаді та запорука вчасного 
втручання».

Міський голова Дружківки 
Володимир Григоренко:

«Ми впровадили дві нові соціальні 
послуги на базі Східного центру реа-

білітації, які отримуватимуть 200 дітей з 
інвалідністю. Створено ще один дитя-
чий будинок сімейного типу, який при-
хистив чотирьох дітей. Зросла кількість 
фахівців із соціальної роботи, тож со-
ціальним супроводом додатково буде 

охоплено близько 100 сімей у складних 
життєвих обставинах. Розроблені та 

ухвалені порядки взаємодії, що дасть 
змогу надавати більш якісні та своєчасні 

послуги вразливим родинам».

Міський голова Сіверська 
Андрій Черняєв:

«З’ясувалося, що раніше потребам 
вразливих груп приділялося недостат-
ньо уваги. Сьогодні в громаді збільшена 
кількість фахівців із соціальної роботи, 
які супроводжують родини у складних 
життєвих обставинах, впроваджуються 
послуги раннього втручання та відкри-
вається відділення денного перебуван-
ня дітей з інвалідністю. Також створено 
центр надання соціальних послуг, який 
у співпраці з інклюзивно-ресурсним 

центром надаватиме інтегровані послу-
ги мешканцям громади».

Селищний голова Чмирівки 
Сергій Яришев:

«Фахівці із соціальної роботи Центру 
для сім’ї, дітей та молоді пройшли нав-
чання та отримали сертифікати. Вони 

отримували консультації експертів. Ми 
створили службу у справах дітей, яка 
покликана захищати законні права та 

інтереси дітей».
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Міжвідомча взаємодія та створення 
мультидисциплінарних команд значно 
посилює ефективність соціальних 
послуг у громадах. А значить, ще більше 
родин отримують допомогу і підтримку 
в складних життєвих обставинах.

Спеціалісти у школах, лікарнях та ін-
ших закладах іноді першими помічають, 
що дитині і її родині потрібна допомога. 
Їхня небайдужість може підтримати сім’ї, 
які не завжди розуміють, куди звернутися 
у скрутній ситуації. Вони можуть перена-
правити їх до фахівців або повідомити со-
ціальним службам про вразливу родину. Це 
підтверджують реальні історії, які нам роз-
повіли фахівці.

Через заклад освіти 
«Деякий час тому до нас 
звернулася завідувачка 
дитячого садочку, де в од-
ній з груп виникла про-
блемна ситуація. Там серед 
вихованців з’явилася дити-
на, що не контактувала з 

однолітками і почала виявляти агресію 
щодо них», — розповідає Марина Каплина, 
директорка Лівобережного інклюзивно- 
ресурсного центру міста Маріуполь. Уста-
нова підпорядковується міському депар-
таменту освіти.

За її словами, ситуація між батьками са-
дочку досить швидко стала напруженою.

«Перше, що ми зробили, це надали заві-
дувачці консультативну підтримку, тобто 
розповіли про те, які служби можуть впли-
нути на розв’язання проблеми. Потім за-
просили родину в наш ресурсний центр 
і провели комплексне оцінювання рівня 
розвитку дитини. Для цього в нас працюють 
різні фахівці: логопед, дефектолог, психо-
лог, реабілітолог», — пояснює директорка.

Оцінювання здійснюється за спеціаль-
ними міжнародними методиками, які адап-
товані в Україні і дозволяють оцінювати рі-
вень розвитку будь-якої людини віком від 
0 до 70 років.

«Ми проходили навчання з «кейс-ме-
неджменту» і використовуємо цей інстру-
мент, тобто паралельно з оцінюванням рів-
ня розвитку дитини оцінюємо за окремими 
маркерами соціальний статус родини. По-
тім складаємо акт потреб родини», — про-
довжує Марина Каплина.

Ця практика, стверджує вона, застосо-
вується не тільки в галузі освіти. Наприклад, 

ЯК ПРАЦЮЮТЬ 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Реальні історії громад

працівники дитячої поліклініки, що розта-
шована поруч з центром, також уже працю-
ють за цією програмою і перенаправляють 
родини до соціальних фахівців.

Залучення фахівців 
«У нашому місті затверджений порядок 

взаємодії міжвідомчих структур, що дає ро-
динам можливість не ходити різними інстан-
ціями, а отримувати допомогу в одному міс-
ці — на базі нашого центру. Завдяки проєкту 
ЮНІСЕФ «Спільно» у нас є спеціальний об-
ладнаний кабінет для роботи соціального 
фахівця з родинами. Залучення фахівців з 
інших галузей ми обов’язково погоджуємо 
із сім’ями. Родині, про яку йдеться, ми за-
пропонували запросити соціального пра-
цівника, і після того, як мати погодилася, ми 
зв’язалися з центром надання соціальних 
послуг. Зараз батьки отримують послугу від 
соціальних служб, і дитина відвідує корек-
ційно-розвиваючі заняття у нашому цен-
трі», — розповідає Марина Каплина.

Щодо подальшого перебування дитини 
в тому ж дитячому садочку, то це питання 
також розв’язалося позитивно.

«І з батьками, і з дітьми довелося про-
вести колосальну роботу. Ми пояснювали 
їм, чому ця дитина поводиться саме так і 
як на це треба реагувати. Разом із завіду-
вачами шукали різні варіанти порозуміння 
з батьками. Зараз дитина відвідує садочок. 
Не можна сказати, що напруження вже зов-
сім спало, але його рівень помітно знизив-
ся», — констатує керівниця.

Нещодавно працівники установи про-
йшли навчання за програмою «Раннє 
втручання», спрямованою на запобігання 
інвалідизації дітей віком до 4 років та їх по-
траплянню в інтернати.

Раннє втручання 
Досвід роботи за цією програмою вже 

мають працівники комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Трої-
цької селищної ради». Одну з історій нам 
розповіла завідувачка відділення денного 
стаціонару Ірина Калашник.

«На родину нашу увагу звернув педіатр. 
Він повідомив, що у своїй медичній практиці 
зіткнувся із сім’єю, у якій виховується дити-
на ймовірно із затримкою розвитку. Ми піш-
ли в цю родину і справді побачили дівчинку 
з певними порушеннями розвитку. Їй було 
менше ніж пів року», — каже співробітниця 
центру.

Дитиною, крім мами, опікувалися бабусі. 
Але коли працівники центру відвідали ро-
дину вдруге, виявилося, що життєві обста-
вини змінилися.

«Коли ми прийшли туди за тиждень, з’я-
сувалося, що мати поїхала. Дівчинка по-
требувала медичного огляду та допомоги, 
її відвезли на лікування до стаціонару. Це 
було дуже вчасно, ми піклувалися про здо-
ров’я дитини», — каже Калашник.

Подальший супровід 
Працівники центру надання соціальних 

послуг зв’язалися з матір’ю. Паралельно з 
цим разом з представниками служби у спра-
вах дітей відвідали родину, щоб визначити, 
чи спроможні бабусі самостійно надалі ви-
ховувати дитину. Результати моніторингу були 

позитивними, і дівчинку залишили в родині.
«Ми продовжуємо підтримувати цю ро-

дину. Наш спеціаліст обов’язково відвідує 
її щотижня і разом з бабусями займається 
з дитиною, виконує розвиваючі вправи, 
пояснює, як це робити самостійно тощо. 
Дічинці зараз уже 8 місяців, її стан покра-
щився», — каже соціальний працівник.

Патронатна родина 
До програми тимчасової соціальної під-

тримки дітей, які опинилися у складних об-
ставинах, мешканка Слов’янська Людмила 
долучилася майже рік тому. Жінка має чоти-
рьох власних дорослих дітей.

«Про можливість стати патронатною 
родиною ми дізналися через оголошення, 
яке в нашій церкві робила керівниця міської 
служби у справах дітей. Ми підійшли до неї, 
поспілкувалися, довідалися деталі. Вияви-
лося, що для участі висувалися досить м’які 
умови — наявність зручного житла і благо-
получна родина. Вимогам стосовно того, 
що один член родини має не працювати, 
а цілеспрямовано опікуватися дітьми, наша 
родина також відповідала. Бо мій чоловік 
працює, а я займаюся вихованням», — роз-
повідає слов̀янка.

Комісія це підтвердила, тож Людмила 
пройшла навчання у Покровську, а також 
відвідала декілька ознайомчих зустрічей з 
місцевими соціальними працівниками. Ви-
хователькою за цією програмою вона стала 
свідомо, адже вважає, що справжню, нехай 
і тимчасову, допомогу дитина може отрима-
ти лише в сімейному оточенні.

«Тимчасовий догляд за дитиною патро-
натною родиною — це справа не однієї 
людини, а великої міжвідомчої структури, 
у якій кожний відповідає за свій напрямок. 
Наприклад, я — вихователька, є психоло-
ги, є медики, поліція, соціальні служби і 
так далі. Щоб допомогти дитині та її родині 
вийти зі складної життєвої ситуації, працює 
дуже багато людей», — каже Людмила.

Наразі її родина піклується про двох 
немовлят. До цього в патронатній родині 
було ще троє малюків до року. Двох з них 
за сприяння соціальних служб всинови-
ли, один повернувся до своєї біологічної 
родини.

Ви медичний працівник і помітили 
порушення розвитку у дитини або 
родину у скрутній ситуації? Ваш 
обов’язок — підтримати родину, 

перенаправити її до фахівців 
реабілітаційного чи соціального 
центрів, повідомити служби про 
сім’ю, яка потребує соціальної 

допомоги.

Працюєте в дитячому садочку чи 
школі? Не залишайте без уваги 
дітей з вразливих родин. Разом 
з іншими фахівцями ви можете 

допомогти їм подолати складні 
життєві обставини.

Ви небайдужі до проблем дітей 
у складних життєвих обставинах? 
Дізнайтеся більше про створення 

патронатної родини в центрі 
надання соціальних послуг 
чи службі у справах дітей 

вашої громади.
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Послуги може отримати 
кожен, хто потребує до-
помоги. Кожен з нас опи-
нявся у ситуації, коли 
звертався за підтримкою 
чи по допомогу до батьків 

та друзів, але часом такої підтримки недо-
статньо. Якщо людина опинилася у скрут-
ній ситуації, вона може звернутися за 
професійною підтримкою — соціальними 
послугами. Їх можна отримати безкоштов-
но у центрі надання соціальних послуг ва-
шої громади.

Безбар’єрність потрібна 
кожному. Форма інклю-
зивного навчання для ді-
тей з інвалідністю спрямо-
вана не лише на те, щоб 
включити їх до загального 

суспільного життя і реалізувати їхні права 
на освіту. Вона вкрай корисна для дітей, 
які не мають інвалідності, адже за такої 
форми вони отримують важливі життєві 
навички — здатність до поваги та підтрим-
ки інших. Діти усвідомлюють, якими різни-
ми можуть бути люди навколо. Отже, вони 
можуть бути собою — і їх приймуть так 
само, як і вони приймають інших. Такий 
підхід формує комфортне безбар’єрне 
середовище для усіх та всюди. У крамни-
цях, куди легко заходить людина на візку і 
мама з дитячим візком, на зручних тротуа-
рах без перешкод для підлітків на само-
катах та літніх людей. Такий простір зруч-
ний для кожного, а не тільки для людей з 
інвалідністю.

У кризових ситуаціях соці-
альну послугу можна отри-
мати протягом 24 годин. 
Скористатися нею можуть 
люди, які мають або пере-
жили загрозу життю і здо-

ров’ю; втратили сімейні чи родинні контакти 
чи не можуть самостійно розв’язувати 
проб леми. У таких випадках людям протя-
гом доби надається психологічна, а в разі 
необхідності — медична допомога й тимча-
совий притулок.

Трансформація системи 
інтернатного виховання — 
це нові кадри для соціаль-
ної сфери. Це чудова мож-
ливість поповнити високо - 
професійними фахівцями 

штати органів місцевого самоврядування, 
шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів, цент-
рів надання соціальних послуг тощо. По-
требу у кваліфікованих кадрах насправді 
відчувають усі ці установи.

Система соціальних по-
слуг постійно трансфор-
мується. Наразі, як і в ме-
дицині, кожна соціальна 
послуга є частиною «ви-
падку», у центрі якого 

опинилася родина. Кількість та обсяг та-
ких послуг у межах одного випадку ви-
значають спільно фахівці різних галузей. 
Якість цієї роботи залежить від рівня 
міжвідомчої взаємодії, посилення якої є 
одним з головних завдань проєкту 
«Спільно».

10 ФАКТІВ ПРО СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИ НЕ ЗНАЛИ

Кожен може стати підтрим-
кою. В офіційному полі ви-
значено, що надавати соці-
альні послуги можуть лише 
державні профільні інститу-
ції, громадські / неурядові 

організації, локальні бізнес-структури та 
релігійні установи. Та насправді надавачами 
соціальних послуг є більшість з людей. До-
помагаючи своїм знайомим з розв’язанням 
побутових питань, виказуючи їм підтримку 
в складні моменти життя, ми вже стаємо 
учасниками сфери соціальної підтримки.

Громади можуть закупову-
вати соціальні послуги в ін-
ших громад. І навіть у недер-
жавних надавачів соціальних 
послуг, використовуючи для 
цього механізм соціального 

замовлення та між муніципального партнер-
ства. Соціальне замовлення давно вико-
ристовується у різних країнах, тому що воно 
економічно вигідне і сприяє підвищенню 
якості соціальних послуг.

Виховання дітей в інтер-
натах — дороге, застаріле 
і не відповідає справжнім 
інтересам дитини. Так 
вважають усі розвинені 
країни світу і відмовля-

ються від інтернатів. Україна також руха-
ється в цьому напрямку: наразі в державі 
відбувається перехід від інтернатної сис-
теми до виховання дитини в сімейних 
умовах. Якщо ви відчуваєте в собі сили 
взяти дитину в родину, є кілька варіантів, 
як це можна зробити. Звертайтеся 
до служб у справах дітей, щоб дізнатися 
більше.

Маленькі громади можуть 
надавати якісні соціальні 
послуги. Соціальні послу-
ги мають бути максималь-
но наближеними до ро-
дин — це не залежить від 

кількості жителів громади. Для цього 
в проєкті «Спільно» здійснюють оціню-
вання потреб у соціальних послугах, нав-
чання спеціалістів, ремонтуються запро-
поновані громадами приміщення, 
закуповується обладнання, створюються 
нові послуги та розвиваються вже наявні. 
Пріоритетними в межах проєкту є послу-
ги для сімей з дітьми.

Роль фахівця із соціальної 
роботи — підтримувати та 
наснажувати сім’ю. Це по-
трібно в ситуації, коли ро-
дина опинилася у складній 
ситуації і не може подолати 

її самостійно. Цей фахівець не має контро-
лювати та повчати родину. Соціальний 
працівник може оцінити потреби родини, 
надати першу допомогу, порадити, куди 
необхідно звернутися для розв’язання 
певного питання. У межах проєкту 
«Спільно» готують таких фахівців та на-
вчають їх найновіших методів  ведення 
випадку.

Навіщо потрібні  
соціальні послуги?

Допомогти, підтримати та 
наснажити людину у скрутній 

ситуації, щоб вона за 
допомогою власних і залучених 

ресурсів могла подолати 
труднощі та жити  

повноцінним життям.  
Ніхто з нас не застрахований 

від життєвих складнощів. 
Взаємопідтримка — це те, що 

робить соціальну послугу 
успішною.

Соціальна послуга — 
це професійна підтримка 

у складній ситуації, з якою людина 
не може впоратися сама.

Якщо в нас щось болить, ми 
звертаємося до лікаря. 

Якщо прорвало трубу в будинку, 
ми звертаємося до сантехніка. 
А якщо опинилися в скрутній 

ситуації — до соціального 
працівника.

Дізнайся більше про 
соціальні послуги та 

слідкуй за UNICEF Ukraine 
на сторінці у Facebook
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Бахмутська міська 
об’єднана територіальна 
громада

Бахмут, вул. Сибірцева, 190
Тел. 066-209-20-03

Миколаївська міська 
об’єднана територіальна 
громада

Миколаївка, вул. Січових 
стрільців, 11

Сіверська міська 
об’єднана територіальна 
громада

Сіверськ, пров. Заводський, 8

Соледарська міська 
об’єднана територіальна 
громада

Соледар,  
вул. Карпинського, 5-А
Тел. 066-806-97-16

Дружківка вул. Тверська, 6

Маріуполь
вул. Пашковського, 13
Тел. 097-76-86-991

Сартана Сартана,  
вул. Челюскінців, 34-А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Білокуракинська селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Білокуракине, вул. Базарна, 22

Біловодська селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Біловодськ, вул. Центральна, 103
село Городище,  
вул. Покровська, 10
село Кононівка,  
вул. Центральна, 2
село Євсуг, вул. Широка, 215
Тел. 066-191-00-71

Новопсковська селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Новопсков,  
вул. Магістральна, 307-Б
Тел. 066-370-02-62

Троїцька селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Троїцьке,  
пров. Шкільний, буд. 17-А
Тел. 050-571-12-62

Чмирівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада

Старобільський район,  
Чмирівка, вул. Колгоспна, 48

ДЕ ОТРИМАТИ СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ У МОЇЙ ГРОМАДІ
Якщо вашій родині потрібна підтримка, звертайтеся до центрів 
соціальних послуг у своїй громаді. Тут вас вислухають і допоможуть 
розв’язати складну ситуацію

Запитайте в соціального фахівця про такі послуги:
 � Денний догляд
 � Кризове втручання
 � Догляд вдома
 � Соціальна адаптація
 � Посередництво (медіація)
 � Переклад жестовою мовою
 � Фізичний супровід людей 

з інвалідністю
 � Консультування

 � Догляд та виховання дітей в умовах, 
наближених до сімейних

 � Представництво інтересів
 � Підтримане проживання
 � Натуральна допомога
 � Супровід під час інклюзивного 

навчання
 � Соціальна профілактика
 � Соціальний супровід 

Коли варто звернутися за 
консультацією та підтримкою 
соціального працівника?
У складних ситуаціях:

 � Інвалідність
 � Важке захворювання
 � Залежність
 � Наслідки збройного конфлікту
 � Насильство в родині
 � Скрутне фінансове становище

Цю публікацію виготовлено в межах проєкту «СПІЛЬНО», який впроваджується Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку 

через Німецький банк розвитку (KfW). 
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