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ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови 

________________  О.Левицький 

“___” ______________2016 р. 

 

 

Звіт про роботу Івано-Франківського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт» 

за І квартал  2016 року. 

 

 

 Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді  є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги.  

 З метою попередження складних життєвих обставин та, в першу 

чергу, раннього дитячого сирітства МЦСССДМ забезпечує діяльність 

консультативного пункту в міському пологовому будинку.  

 У першому  кварталі 2016р. з породіллями проведено ряд бесід  з  метою 

покращення психоемоційного стану жінок до та після пологів, формування 

навичок відповідального батьківства,  планування сімейного життя після 

народження дитини, планування особистого бюджету тощо. Не дивлячись на 

зусилля фахівця із соціальної роботи та монахинь Містечка Святого Миколая  

одна породілля відмовилась від новонародженої дитини. 

Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

ситуаціях,  здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної підтримки 

сімей». 

            Впродовж  І кварталу 2016р. соціальними послугами охоплено 1117 осіб  

та  сімей,  з яких 515 сімей  перебуває в складних життєвих обставинах.  

  Під соціальним супроводом перебувало 7 осіб та  30 сімей, де виховується 

59  дітей. У зв’язку із подоланням родинами складних життєвих обставин 

завершено соціальний супровід 8 сімей ( 13 дітей) та без досягнення 

позитивного результату – 1 сім'я.  

            В ході соціального супроводу покращено взаємостосунки у родинах; 

підвищено рівень виховного потенціалу батьків; сформовано навики розподілу 

власного бюджету та заощадження коштів; ведення господарства та 

покращення санітарно-гігієнгічних умов проживання; надано інформаційні 

послуги щодо працевлаштування членів родин, отриманні субсидій та пільг, 

оздоровленні дітей, отриманні медичної допомоги; покращено матеріальний 

стан родин. 

    З метою організації змістовного дозвілля  на базі МЦСССДМ відбулись 

майстер-класи з прикладного мистецтва для дітей із сімей, які перебувають в 
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складних життєвих обставинах. Завдяки співпраці  з дирекцією кінотеатру 

«Космос» 118 дітей пільгових категорій безкоштовно відвідали кінофільми та 

136 дітей - лялькові вистави  обласного  лялькового театру.   

    Фахівці із соціальної роботи надали соціальні послуги 25 сім'ям в яких 

виховується  46 дітей та 17 особам вимушених переселенців з АР Крим, 

східних  регіонів.  

  Соціальною роботою охоплено 472 особи та сім'ї ( в тому числі 183 сім'ї та 

особи у звітному періоді),  члени яких беруть участь в АТО; сім’ї, в яких 

поранені або  загиблі  учасники АТО.  В ході роботи із сім'ями покращено 

психо-емоційний стан, поінформовано про  санаторно-курортне  лікування, 

оформленні пільг на оплату житлово-комунальних послуг, залучено дітей до 

змістовного дозвілля. 

За звітний період фахівцями із соціальної роботи  здійснено 263 акти 

перевірки цільового використання коштів при народженні (усиновленні) 

дитини. 

З метою підвищення кваліфікації та налагодження взаємодії із суб’єктами 

соціальної роботи проведено  методичне навчання для фахівців із соціальної 

роботи щодо фінансової відповідальності та обміну досвідом. 

Окрім соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах, 

соціальна служба надає послуги для створення та супроводження прийомних 

сімей та будинків сімейного типу. 

МЦСССДМ забезпечено соціальне супроводження 11 прийомних сімей, в 

яких виховується 16 дітей (в т. ч. 2 сім'ї  вимушених переселенців) та  дитячого 

будинку сімейного типу з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Постійно проводиться робота із вдосконалення взаємодії прийомних дітей 

та прийомних батьків, підтримання взаємостосунків прийомних дітей  з 

біологічними родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, зустрічі 

з родичами), оздоровленні прийомних дітей в літній період. 

В рамках соціального супроводження новоствореної прийомної сім'ї 

надаються послуги щодо адаптації дитини до проживання в родині.  

Семеро осіб з інвалідністю навчаються за «Програмою заочного, 

дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 2014-2018 роки 

у ВМУРоЛ «Україна» на спеціальностях: «Правознавство», «Програмне 

забезпечення автоматизованих систем», «Видавнича справа та редагування». 

Отримати психологічну допомогу щоденно можна завдяки роботі 

спеціалізованої служби «Телефон довіри», яка працює з 16 до 21 год. У І 

кварталі 2016 року  «Телефоном довіри» зафіксовано 165 звернень. 

В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і молоді, 

яка повернулась з місць позбавлення волі або відбувають покарання без 

позбавлення волі» отримувачами послуг МЦСССДМ були:  

 молода особа, яка звільнились з місць позбавлення волі, та  особа з числа 

близького оточення.  В результаті роботи відновлено соціальні зв’язки, 

поінформовано про соціальні активності. 
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 6 осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі. 

Молодь даної категорії відвідано за місцем проживання, складено оцінку 

потреб, поінформовано про діяльність МЦСССДМ, надано інформаційні 

буклети щодо здорового способу життя та послуг МЦСССДМ.  

    В рамках реалізації Проекту «Реформування системи кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні» впродовж І кварталу 2016 року 

клієнтами Центру Відвідування було 5 неповнолітніх, які відбувають 

покарання без позбавлення волі та 4 дитини, які перебувають на обліку в Івано-

Франківському  відділі поліції  Головного Управління Національної Поліції. 

       Для неповнолітніх проведено 21 соціально-профілактичний груповий 

захід. З неповнолітніми та їх батьками проводилась індивідуальна робота. 

       Працівники Центру взяли участь у засіданні робочої  групи з реалізації 

пілотного проекту "Реформування системи кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх" в м. Івано-Франківськ. 

Основними завданнями «Служби соціально-профілактичної роботи» (ССПР) 

є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та запобігання 

поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

Впродовж І кварталу 2016 року до ССПР звернулось 18 клієнтів, із них 5 

осіб - ін’єкційні споживачі наркотиків та  6 осіб – члени їх родин. Надано 28 

послуг. 

Також клієнтами ССПР було 2 особи, яких торкнулась проблема ВІЛ-

інфекції ( надано 10 послуг). 

На ВЕБ-сторінку виконавчого комітету подано 9 інформаційних 

повідомлення про діяльність МЦСССДМ.  

МЦСССДМ проводилась робота щодо залучення добровольця Корпусу 

Миру для  підсилення роботи Центру. 

Згідно затвердженого кошторису на  І квартал 2016 року передбачено 

347.7,7тис. грн., станом на 22.03.2016 року фактично профінансовано 201,6 

тис. грн., в тому числі: 

- по КФК 091101 - на утримання центру передбачено –  308.7 тис.грн., 

станом на 22.03.2016 року профінансовано 196,9 тис.грн.; 

- по КФК 091102 - на програми центру передбачено – 39.0 тис.грн., 

профінансовано 4,7 тис.грн. 

        

Діяльність центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями "Дивосвіт" спрямована на 

надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, 

інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями і 

членах їх сімей. Відвідування закладу дозволяє дітям та молоді з 

функціональними обмеженнями  проживаючи в родинах, спілкуватись один з 

одним, знаходитись в позитивному середовищі прийняття та підтримки, 

реалізовувати свої творчі можливості та підтримувати набуті навички, брати 

участь у громадському житті.  Важливим елементом діяльності закладу є 

терапевтична робота з батьками відвідувачів центру.  
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Фахівцями Центру забезпечено виконання індивідуальних планів 

реабілітації для 47 молодих інвалідів згідно рекомендацій МСЕКу. 

В ході виконання реабілітаційних програм  проведено заняття:   

  - розвитку та підтримки набутих навичок: письма, читання та математики; 

  -  збереження та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

  -  розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

  -  лікувальної фізкультури;   

  - трудової реабілітації та естетичного виховання, що дають змогу   розширити 

творчі здібності.         

 З метою розвитку комунікативних та емпатійних  вмінь та навичок, 

правової самосвідомості, формуванню адекватної самооцінки, соціальними  

педагогами та психологом проведено розвиваючі заняття, бесіди, тренінги, 

майстер класи.  

Для загально-пізнавального розвитку, формування системи знань про 

навколишній світ, розвитку самосвідомості, профілактики агресивної 

поведінки, проводено тематичні  бесіди: «Обережно ожеледь»; «Небезпечні 

борульки»; «Традиційні свята новорічно – різдвяного періоду України»; 

«Правила вуличного руху»; «Настрій та його вплив на нас»; «Негативний 

вплив солодощів на організм людини»; «Гнів та його наслідки»; «Значення 

здорового харчування»; «Спорт це Життя»; «Профілактика вірусних інфекцій»; 

«Якщо сталася біда. Інформація про телефони першої допомоги»; «Правила 

поведінки»; «Користь спортивних занять на свіжому повітрі»; «Найбільша 

цінність – це родина!»; «Форми і предмети»; «Якого кольору мій настрій» 

тощо. 

Спільно з ВПУ №13 організовано «Веселі старти»для студентів училища 

та клієнтів центру «Дивосвіт». З ініціативи студентів іноземців проведено 

концерт етнічної музики у їх виконанні.  

       Дітей та молодь забезпечено щоденним одноразовим харчуванням.   

       Всього за перший квартал 2016 року відвідувачам та батькам Центру 

"Дивосвіт" надано 575 індивідуальних послуг, в т.ч. 252 соціально-

педагогічних, 80 психологічних, 157 соціально-медичних, 86  інформаційних. 

Проведено 94 групові заняття. 
 

 

 
 

Директор                                                                            Л.Дикун 
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