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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 ІІ 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 другому   кварталі 2016р. з породіллями проведено ряд 3 бесіди  з  

метою покращення психоемоційного стану жінок до та після пологів, 

формування навичок відповідального батьківства,  планування сімейного життя 

після народження дитини, планування особистого бюджету тощо.  

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  ІІ кварталу 2016р. соціальними послугами охоплено 947 осіб  

та  сімей,  з яких 483 сім'ї  перебуває в складних життєвих обставинах.  

  Під соціальним супроводом перебувало 7 осіб та  55 сімей, де виховується 

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

завершено соціальний супровід 24 сімей (45 дітей).  

            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. 

Завдяки співпраці  з дирекцією кінотеатру «Космос» 97 дітей пільгових 

категорій безкоштовно відвідали кінофільми та 183 дітей - лялькові вистави  

обласного  лялькового театру.  У травні та червні 2016 р. 220 дітей із сімей, які 

опинились в СЖО залучено до перегляду циркової вистави, а також 160 дітей – 
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до перегляду благодійного концерту, організованого БФ "Вефіль", після якого 

кожна дитина отримала подарунок. 

    Фахівці із соціальної роботи надали соціальні послуги 23 сім'ям в яких 

виховується  42 дітей та 13 особами вимушених переселенців з АР Крим, 

східних  регіонів.  

  Соціальною роботою охоплено  154 сім'ї та особи,  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. 

З нагоди Дня міста 06.05.2016 року та Дня захисту дітей 01.06.2016 року  

фахівцями із соціальної роботи Івано-Франківського міського центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді проведено ігротеки, конкурси, 

змагання, естафети та фейс-арт для 102 дітей мікрорайону „Каскад”. Завдання 

полягало у залученні дітей мікрорайону до цікавого та творчого проведення 

вільного часу на вулиці. Учасники отримали солодкі подарунки та багато 

приємних вражень. Дітей  координатором  Громадянської мережі ОПОРА 

залучено до перегляду відео з енергоефективності "Енергоефективність – крок 

до економії. 

До дня матері проведено майстер-клас з виготовлення квітів для 25 

дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

  В рамках "Тижня сім'ї" із сім'ями, які опинились в складних життєвих 

обставинах проведено ряд   бесід щодо  збереження сімейних цінностей, 

пропаганди сімейних традицій, формування позитивного мікроклімату в сім’ях. 

Оглядову екскурсію історичним центром міста до Дня захисту дітей  

проведено спільно із школою юних екскурсоводів міського центру дитячої та 

юнацької творчості для дітей із сімей, які перебувають у СЖО.  

 До Дня батька в МЦСССДМ проведено майстер-клас для 16 дітей із 

сімей учасників АТО з виготовлення вітальної листівки для батька, а з 

батьками проведено міні-тренінг на тему "Збереження сімейних цінностей. 

Патріотичне виховання дітей". Також фахівці із соціальної роботи провели 

конкурс малюнків на тему "Мій тато – найкращий" у пришкільному таборі      

ЗШ №12. 

МЦСССДМ спільно з соціальним педагогом ЗШ №10 організував для 

дитини-інваліда, яка  через хворобу, навчається вдома за індивідуальним 

графіком незабутнє свято Дня народження з подарунками, новими 

знайомствами та сюрпризами. Для іменинника та дітей, які прийшли його 

привітати, проведено екскурсійну поїздку в пожежну частину та розважальну 

програму з казковими героями. 

В пришкільних оздоровчих таборах фахівцями із соціальної роботи 

проведено 26 інформаційно-просвітницьких заходів, в яких взяло участь 584 

дітей. 
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За звітний період фахівцями із соціальної роботи  здійснено 297 актів 

перевірки цільового використання коштів при народженні (усиновленні) 

дитини. 

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. 

Проведено роботу з однією сім'єю – кандидатами в прийомні батьки з числа 

вимушених переселенців. 

     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». 

 П'ятеро дітей з функціональними обмеженнями  в червні 2016 року взяли 

участь в обласному фестивалі творчості дітей та молоді з особливими 

потребами "Повір у себе". 

Волонтерами Центру провели для вихованців центру соціально –

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Дивосвіт» інсценізацію казок  «Ріпка» та «Старе добро не забувається»  

присвячену 160 річниці від дня народження І. Франка. .Крім того студенти 

ознайомили відвідувачів центру з з життєвим і творчим шляхом українського 

письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і 

політичного діяча.   

Отримати психологічну допомогу щоденно можна завдяки роботі 

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

кварталі 2016 року  «Телефоном довіри» зафіксовано 156 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:  

 2 молоді особи, які звільнились з місць позбавлення волі, та 2 особи з 

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

поінформовано про соціальні активності. 

 10 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.  
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    В рамках реалізації Проекту «Реформування системи кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні» впродовж ІІ кварталу 2016 року 

клієнтами Центру Відвідування було 5 неповнолітніх, які відбувають 

покарання без позбавлення волі та 5 дітей, які перебувають на обліку в Івано-

Франківському  відділі поліції  Головного Управління Національної Поліції. 

       Для неповнолітніх проведено 8 соціально-профілактичних групових 

заходів, а також проведено просвітницько-профілактичну програму з семи 

занять "Вибір до змін". 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, також у тренінгу на тему: 

"Просвітницько-профілактичні заняття з підлітками  за програмою "Вибір до 

змін". 

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

є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та запобігання 

поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

Впродовж ІІ кварталу 2016 року до ССПР звернулось 9 клієнтів, із них 4 

особи - ін’єкційні споживачі наркотиків та  5 осіб – члени їх родин. Надано 19 

послуг. 

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

інфекції ( надано 9 послуг). 

На ВЕБ-сторінку виконавчого комітету подано 19 інформаційних 

повідомлень про діяльність МЦСССДМ.  

МЦСССДМ проводилась робота щодо запрошення добровольця Корпусу 

Миру для  підсилення роботи Центру, а також працівник Центру взяв участь у 

партнерській конференції Корпусу Миру. З  червня 2016р. доброволець 

залучений до роботи МЦСССДМ, зокрема до викладання англійської мови для 

дітей із сімей, які  перебувають у СЖО (проведено 2 заняття). 

З 10 по 13 червня директор Центру взяла участь у роботі міжнародної 

конференції в м. Ополє (Польща) "Дієві методи роботи і активізації 

неповносправних осіб" з 25 річного досвіду Фундації "Будинку родинної 

реабілітації для дітей з проблемами розумового розвитку в м. Ополє. 

В МЦСССДМ працює 6 з семи  штатних спеціалістів та 12-ь з 15-ти  

фахівців із соціальної роботи. Один штатний спеціаліст прийнятий в травні 

місяці.  

Згідно затвердженого кошторису на  ІІ квартал 2016 року передбачено 

366,5тис. грн., фактично профінансовано 338,9 тис. грн., в тому числі: 

- по КФК 091101 - на утримання центру передбачено –  327.7 тис.грн., 

профінансовано 317,6 тис.грн.; 

- по КФК 091102 - на програми центру передбачено – 38.8 тис.грн., 

профінансовано 21,3 тис.грн. 

        

http://www.mvk.if.ua/


_________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:www.mvk.if.ua 

МЦСССДМ вул.В.Симоненка, 3Б, тел.(0342)772060, 772062, т.факс(0342)772028 e-mail:soc.misto@i.ua     

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  ІІ квартал 2016 року. 

Сторінка 5 з 7 

 

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 членам їх сімей. 

Значимість закладу полягає в тому, що діти та молодь з функціональними 

обмеженнями мають можливість проживючи 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 клієнтів центру. З цією метою створено клуб 

«Шанс» для батьків, організовуються зустрічі з фахівцями медичної, 

юридичної та соціальної сфери.  

Для забезпечення відповідної роботи, для 47 молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні, працівниками центру розроблені 

індивідуальні плани реабілітації у відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

В процесі виконання реабілітаційних програм  фахівцями центру 

проводяться заняття:   

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

  -  збереженню та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

  -  розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

  -  лікувальній фізкультурі ;   

  - трудовій реабілітації та естетичному вихованню, що дають змогу   

розширити творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля,  досягти 

незалежності, успішно реабілітуватися та інтегруватися в суспільство. Діти та 

молодь забезпечуються щоденним одноразовим харчуванням.   

          В ході соціально-психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних та емпатійних  вмінь та навичок, правової самосвідомості, 

формуванню адекватної самооцінки, соціальні педагоги та психолог проводять 

розвиваючі заняття, бесіди, тренінги, майстер класи.  

 Для загально-пізнавального розвитку, формування системи знань про 

навколишній світ, розвитку самосвідомості, профілактики агресивної 

поведінки, проводилися тематичні  бесіди на тему: «Чим я можу допомогти 

своїм батькам»; «Правила вуличного руху»; «Закаляння, як спосіб укріпити 

здоров’я»; «Рідна мова, рідне слово»; «Вчимось складати привітання»; 

«Українська вишивка»; «Чому падає дощ»; «Правила гігієни в нашому житті»; 

«Світ навколо нас»; «Танці, як спосіб подолати поганий настрій та погане 

самопочуття»; «Що робити, коли тебе образили»; «Казкотерапія»; 

«Профілактика проблем опорно-рухового апарату»; «Вчимось техніці 

виконання вправ»; «Безпека при виконанні фізичних вправ»; «Значення 

гімнастики в розвитку гнучкості»; «Знайомство з олімпійськими видами 

спорту»; «Світ навколо нас»; «Охорона навколишнього середовища»; «Етика 

спілкування людей»; «Правила поведінки в громадських закладах (музеї, 

театри, кінотеатри, виставки, бібліотеки)»; «Правила поведінки в 

громадському транспорті»; «Світ комашок»; «Правила етикету»; «Усміхнись 
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світу і світ усміхнеться тобі»; «Я – мамин помічник»; «Правила гігієни за 

ротовою порожниною»; «Знайомство з таємничою Індією»; «Догляд за 

домашніми тваринками»; «Подаруй тепло іншому»; «Наша планета Земля»; 

«Чарівні слова і їх вплив на людей»;  «Який я фрукт»; «Вправи з гирями»; 

«Профілактика захворювань за допомогою фізичних вправ»; «Правила 

поведінки на воді»; «Вправи, які я можу робити вдома»; «Вчимо правила 

змагань»; «В кожній людині є щось хороше »; «Чому важливо доглядати за 

своїм зовнішнім виглядом»; «Здорове харчування»; «Етикет телефонного 

спілкування»; «Правила поведінки на воді»; «Як зберегти гарний настрій та 

підняти його іншим»; «Мої права та обов’язки »; «Книги у нашому житті»; 

«Знайомство з українською поетесою Оленою Пчілкою»; «Чим я можу 

зайнятись літом»; «Як підтримати того, в кого поганий настрій»; «Форми і 

величини»; «Як сказати «ні»»; «Етикет спілкування спортсменів»; 

«Самомасаж»; «Догляд за спортивним одягом та взуттям»; «Занотовуємо 

вправи до виконання на літо»; «Ввічливість найкраща окраса людини»; «Твої 

права та обов’язки»; «Людина починається з добра» «Ввічливість найкраща 

окраса людини»; «Етикет телефонного спілкування»; «Правила поведінки на 

воді»; «Як зберегти гарний настрій та підняти його іншим»; «Мої права та 

обов’язки »; «Книги у нашому житті»;«Знайомство з Українською поетесою 

Оленою Пчілкою»;  «Чим я можу зайнятись літом»;«Як підтримати того, в 

кого поганий настрій»; «Форми і величини»;«Як сказати «ні»»; «Етикет 

спілкування спортсменів»; «Правила поведінки на воді»;«Самомасаж»; 

«Догляд за спортивним одягом та взуттям»; «Занотовуємо вправи до 

виконання на літо»; «Ввічливість найкраща окраса людини»;«Твої права та 

обов’язки»; «Людина починається з добра»;. 

В ході  фізичної реабілітації клієнти центру брали активну участь в 

проведенні  естафети-квест приурочених 354-річниці від дня заснування міста 

Івано-Франківська, взяли участь у змаганнях до Дня олімпійського бігу, 

естафетах до Дня захисту дитини та до Дня молоді. 

З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення з 

здобутками української культури та традицій, клієнти центру брали участь в 

літургіях Катедрального собору та церкви Серця Христового, приступали до 

Таїнств Сповіді, Причастя, Миропомазання. Для відвідувачів Центру було 

організовано та проведено День матері і виставку творчих робіт до Великодніх 

свят. 

Проведено святкове барбекю з нагоди початку канікулярного періоду та 

представлено виставу «Ріпка на сучасний лад» інтегрованим театром Центру. 

Налагоджена співпраця з управліннями та відділами виконкому Івано-

Франківської міської ради у справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики, 

фізкультури та спорту, департаменту соціальної політики, охорони здоров’я, 

освіти, службою у справах дітей,   міським  центром з фізичної культури і  

спорту інвалідів «Інваспорт», навчально-реабілітаційним центром, Івано-

Франківським художнім музеєм, арт-галереєю «Оле Тур», пп «Роксолана», 
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косметичною компанією Oriflame,  Куртом Зімхеном -  головою організації 

«Україна-Європа» та ін. Німецьке товариство Кнорр-Бремзе Глобаль Каре 

опікується  Центром «Дивосвіт». 

       Всього за другий квартал 2016 року відвідувачам та батькам Центру 

"Дивосвіт" надано 1018 індивідуальні послуги, в т.ч. 420 соціально-

педагогічних, 198 психологічних, 210 соціально-медичних, 190  

інформаційних. А також 190 групові послуги, в т.ч. 114 соціально-

педагогічних(10645 осіб), 39 психологічних(1092 осіб), 37 соціально-

медичних(1036). 
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