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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 ІІІ 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.  

 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  ІІІ кварталу 2016р. соціальними послугами охоплено 634 особи   

та  сім'ї,  з яких 387 сімей  перебуває в складних життєвих обставинах.  

  Під соціальним супроводом перебувало 3 особи та  54 сім'ї, де виховується 

103 дитини. У зв’язку із подоланням родинами складних життєвих обставин 

завершено соціальний супровід 27 сімей (51 дитина).  

            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» 103 дитини пільгових 

категорій безкоштовно відвідали кінофільми та 156 дітей - лялькові вистави  

обласного  лялькового театру.   

    Фахівці із соціальної роботи надали соціальні послуги 18 сім'ям в яких 

виховується  25 дітей та 23 особам вимушених переселенців з АР Крим, 

східних  регіонів.  

  Соціальною роботою охоплено  92 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, психологічну реабілітацію, оформлення пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг, залучено дітей до змістовного 

дозвілля. 
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       На базі Центру систематично проводились майстер-класи з прикладного 

мистецтва (виготовлення орігамі, вітальних листівок).  

       До Дня Незалежності проведено ігротеки та майстер-клас для дітей із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах  з виготовлення та 

декорування етно-торбинок, а також організовано пізнавально-екскурсійну 

мандрівку в криївку-музей УПА в с. Пістень та Маєток Святого Миколая в 

рамках акції  "Пізнаймо Україну разом". 

      До нового навчального року 88 дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах отримали шкільне приладдя. 

До всесвітнього Дня знань проведено майстер-клас з виготовлення листівок 

для дітей з прийомних сімей. 

Щотижнево на базі Центру волонтером Корпусу Миру проводяться заняття 

з англійської мови. 

До дня батька проведено майстер-клас по виготовленню вітальних листівок. 

За звітний період фахівцями із соціальної роботи  здійснено 106 актів 

перевірки цільового використання коштів при народженні  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. 

У ІІІ кварталі 2016р. в рамках спеціалізованого формування „Школа 

волонтерів” проведено 4 навчальних занять з підготовки волонтерів до роботи 

в міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. 

Волонтери центру долучались до проведення майстер-класів та ігротек. 

     Десятеро 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 ІІІ 

кварталі 2016 року  «Телефоном довіри» зафіксовано 175 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:  
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 - 3 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. 

 - 12 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 ІІІ 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 12 соціально-профілактичних групових 

заходів, 3 заняття по програмі "Street Smart", 2 заняття по програмі "Сходинки".  

З неповнолітніми та їх батьками проводилась індивідуальна робота. 

       1 неповнолітній взяв участь у семінарі-тренінгу для неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті з законом щодо створення та зйомок однохвилинних 

документальних фільмів (Запорізька область). 

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

є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та запобігання 

поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

Впродовж ІІІ кварталу 2016 року до ССПР звернулось 7 клієнтів, із них 3 

особи - ін’єкційні споживачі наркотиків та  4 особи – члени їх родин. Надано 15 

послуг. 

Також клієнтами ССПР було 3 особи, яких торкнулась проблема ВІЛ-

інфекції ( надано 11 послуг). 

      На ВЕБ-сторінку виконавчого комітету подано 11 інформаційних 

повідомлень про діяльність МЦСССДМ. Громадським телебаченням відзнято  

та розповсюджено ролик "Як не зробити із дітей злочинців?". 

В МЦСССДМ працює 5 з семи  штатних спеціалістів та 12-ь з 15-ти  

фахівців із соціальної роботи.  

Згідно затвердженого кошторису на  ІІІ квартал 2016 року передбачено 

662,3тис. грн., фактично профінансовано 366,9 тис. грн., в тому числі: 

- по КФК 091101 - на утримання центру передбачено –  412,1 тис.грн., 

профінансовано 232,3 тис.грн.; 

- по КФК 091102 - на програми центру передбачено – 250,2 тис.грн., 

профінансовано 134,6 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 членам їх сімей. 

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

обмеженнями мають можливість проживючи в родинах спілкуватись один з 
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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 42 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, проводились тематичні  бесіди на теми: «Як я провів літо», «Що 

таке спілкування?», «Правила успішного спілкування»,  «Бар’єри спілкування. 

Як їх подалати»,  «Спілкування, стосунки та поведінка в мікросоціумі», «Як 

доглядати за взуттям», «Догляд за взуттям в осінній період», «Як ранкова 

гімнастика допомагає зберегти здоров’я», «Пригадуємо форми і величини», 

«Світ навколо нас», «Значення фізкультури для здоров’я людини»,  

«Інтелектуальні види спорту», «Догляд за спортивним інвентарем», «Сучасні 

види спорту». 

В ході  фізичної реабілітації клієнти центру брали  участь в піднятті 

Параолімпійського прапору, естафетах до Дня фізичної культури, змаганнях зі 

стрибків а також у  шашковому турнірі.  

Для відвідувачів Центру проведено свято 1-го вересня на якому  

проведено ігротеки, вікторини та конкурси. 

З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводилось заняття-  

ознайомлення зі здобутками української культури та традиціями, клієнти 

центру брали участь в літургіях Катедрального собору та церкви Серця 

Христового, приступали до Таїнств Сповіді, Причастя, Миропомазання. 
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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  ІІІ квартал 2016 року. 

Сторінка 5 з 5 

 

       Всього за третій квартал 2016 року відвідувачам та батькам Центру 

"Дивосвіт" надано 453 індивідуальних послуг, в т.ч. 210 соціально-

педагогічних, 20 психологічних,  105 соціально-медичних, 98 інформаційних. 

А також 190 групові послуги, в т.ч. 126 соціально-педагогічних(2646 осіб), 6 

психологічних(48 осіб), 19 соціально-медичних(399 осіб). 
 

Директор                                                                            Л.Дикун 
 

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

