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ПОГОДЖЕНО 
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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  І півріччя 2013 року. 

 

Діяльність Центру направлена на повноцінне функціонування сімей та 

розпочинається ще з консультативного пункту міського пологового 

будинку на етапі народження дитини з метою попередження раннього 

дитячого сирітства.  

В травні 2013р. робота проводилася з 5 породіллями, яким надано 28 послуг 

щодо покращення психоемоційного стану до та після пологів, можливості 

отримання кваліфікованої допомоги з питань догляду за дитиною, процедури 

оформлення одноразової допомоги при народженні дитини, планування 

сімейного життя після народження дитини, планування особистого бюджету 

тощо.  

Завдяки злагодженим діям медиків та соціальних працівників попереджено 

відмову від новонародженої дитини в одній сім’ї. На даний час поінформовано 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання 

родини для отримання сім’єю необхідної соціальної допомоги. 

Ця індивідуальна робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах,  здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної підтримки 

сімей». 

На виконання доручень Президента України В.Ф.Януковича від 15.03.2012 

№1-1/598, Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 20.03.2012 №189-р «Про 

затвердження плану заходів з виконання завдань соціальної політики на 2012 

рік», листа Міністерства соціальної політики України від 26.04.2012 

№228/0/15-12/56 «Про надання соціальних послуг найуразливішим верствам 

населення» з 01 січня 2013 року в Івано-Франківському МЦСССДМ прийнято 

на роботу 12 фахівців із соціальної роботи, а з 20 лютого ц.р. – ще 37 фахівців, 

які пройшли трьохтижневе навчання та закріплені територіально за 

мікрорайонами міста.  Відповідно до Закону України «Про надання соціальних 

послуг сім’ям, дітям та молоді» від 21.06.2001 №2558-ІІІ дані спеціалісти є 

суб’єктами соціальної роботи і здійснюють соціальну роботу із сім’ями, дітьми 

та молоддю. Станом на 01.07.2013 року в МЦСССДМ працює 38 фахівців із 

соціальної роботи. 

 Діяльних соціальних працівників спрямована на виявлення, оцінку 

потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей 

з дітьми, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. 
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 З метою виявлення таких родин фахівцями із соціальної роботи відвідано 

5051 сім’ю з дітьми, в тому числі 2751 родину, які за результатами першого 

візиту потребують підтримки для недопущення потрапляння в складні життєві 

обставини. У 170 сім’ях здійснено соціальні інспектування.  

 Під соціальним супроводом перебувало 87 сімей, де виховується 199 

дітей, та 2 особи. У зв’язку із подоланням родинами складних життєвих 

обставин завершено соціальний супровід 21 сім’ї (50 дітей).  

 В ході соціального супроводу надано 2336 послуг, а саме: покращено 

взаємостосунки у родинах, підвищено рівень виховного потенціалу батьків, 

надано інформаційні послуги щодо працевлаштування членів родин, отримання 

субсидій та пільг, оздоровлення дітей,  отримання медичної допомоги, 

покращено матеріальний стан родин. 

 З метою формування сімейних цінностей та відповідального батьківства 

фахівці із соціальної роботи взяли участь у батьківських зборах та радах 

профілактики в школах та ДНЗ, які знаходяться на закріпленій території (7 

фахівців). Окрім того, фахівець із соціальної роботи взяла участь в круглому 

столі з представниками духовенства та ЗМІ на дану тематику. 

До Великодніх свят 25 сімей отримали продуктові набори за сприяння 

Молодіжного міськвиконкому, а також 15 сімей – за сприяння приватного 

підприємця. 

За сприяння відділу внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради 203 дитини та батьки пільгових категорій відвідали 2 циркових вистави. 

До Міжнародного Дня захисту прав дітей за участі волонтерів проведено 

спортивно-розважальні свята «Живи активно – живи позитивно» і «Моє 

сонячне дитинство» в парку «Між липами» та на спортивному майданчику по 

вул. Симоненка. До свят долучилося 180 дітей. 

З метою організації змістовного дозвілля в канікулярний період з червня 

цього року щотижня на базі МЦСССДМ відбуваються майстер-класи з 

прикладного мистецтва для дітей із сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах. 

Окрім соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах, 

соціальна служба надає послуги для створення та супроводження прийомних 

сімей та будинків сімейного типу 

Дев’яти прийомним сім’ям, в яких виховується 12 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під час соціального супроводження 

надано 57 послуг.  

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), здійснюється сприяння в оздоровлені прийомних дітей в літній 

період. 

Відповідно до Положення про створення та функціонування ПС та ДБСТ 2 

особи подали документи щодо реєстрації в банку даних кандидатів у прийомні 

батьки.  
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Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які не 

перебувають у прийомних сім`ях, а навчаються в інтернатних закладах, 

забезпечено впровадження «Програми соціальної адаптації для дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування з числа старших та випускних 

класів інтернатних закладів». Всього програмою охоплено 22 особи 

випускників 2013 року (з них 8 дітей з м. Івано-Франківська в обласній школі-

інтернаті, школі-інтернаті №1, обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих 

дітей.). 

Здійснено соціальний супровід 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

В рамках реалізації «Програми заочного, дистанційного навчання студентів 

з особливими потребами у ВМУРоЛ «Україна» на 2011-2014 роки» п’ять осіб 

навчалися на спеціальностях «Правознавство», «Програмне забезпечення 

автоматизованих систем», «Видавнича справа та редагування».  

У 2013 р. забезпечено участь 5 дітей з функціональними обмеженнями в 

обласному фестивалі «Повір у себе»  та 3 осіб у І Всеукраїнському фестивалі 

творчості дітей з функціональними обмеженнями «Сяйво дитинства» в м. 

Хмельницькому. 

 Під час міських та обласних фестивалів у всьому підтримували, 

допомагали вирішити проблемні ситуації волонтери міського Центру. 

У 2013 році учасниками СС «Школа волонтерів»  було 18 осіб з числа  

учнівської та студентської молоді. Для  них  проведено 13 навчальних занять, з 

них: 

-  за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» 

серед молоді України щодо здорового способу життя» - 10; 

- соціальна робота з сім’ями  (діти та молодь з функціональними 

обмеженнями) - 3. 

Для волонтерів Центру проведено 8 бесід, 2 тренінги та відеолекторій з 

профілактики шкідливих звичок, навичок успішного спілкування. Надано 109 

індивідуальних  послуг.   

Для студентів Педагогічного Інституту Прикарпатського університету 

проведено 2 бесіди щодо розвитку волонтерської діяльності та інформації про 

діяльність МЦСССДМ. 

До Великодніх свят проведено акцію «Подаруй листівку другу». В рамках 

акції волонтери  провели майстер-клас зі створення листівок для дітей із сімей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах.  

До Дня міста волонтерами міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проведено гру квест «Моє рідне місто» для вихованців Центру 

соціально-психологічної допомоги для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Дивосвіт».  

Волонтери долучалися та проводили ряд акцій, а саме: 

- благодійний концерт «Симфонія життя», під час якого відбувся збір 

коштів для реабілітації молодих осіб ьз обмеженими функціональними 

можливостями; 
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- до Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, 16 травня 2013 

року, «Зупини відлік»; 

- до Всесвітнього дня не паління, 27 травня 2013р.  

Отримати психологічну допомогу щоденно можна завдяки роботі 

спеціалізованої служби «Телефон довіри», яка працює з 16 до 21 год. У 2013 році  

«Телефоном довіри» зафіксовано 155 звернень. 

В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і 

молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі» клієнтами МЦСССДМ 

були:  

 4 молодих особи,  які звільнились з місць позбавлення волі. Їм надано 9 

послуг. Результат роботи – налагоджено соціальні зв’язки, отримано доступ до 

соціальної активності, навчено навичкам безпечного способу життя щодо 

інфікування ВІЛ, поліпшено психоемоційний стан; 

 3 особи з числа близького оточення осіб, що повернулись з місць 

позбавлення волі (надано 8 послуг); 

 100 осіб (в т.ч. 6 неповнолітніх), які відбувають покарання, не пов’язані 

з позбавленням волі, яких поінформовано про діяльність МЦСССДМ, 

надіслано інформаційні картки, буклети щодо здорового способу життя та 

послуг МЦСССДМ. Надано 327 послуг.  

Працівниками МЦСССДМ спільно з МРВ КВІ УДДУПВП для 

неповнолітніх, які відбувають покарання без позбавлення волі і перебувають на 

обліку в КВІ, проведено 4 семінари на теми: «Причини та наслідки вживання 

алкоголю та наркотичних речовин», «Попередження насильства», 

«Попередження торгівлі людьми». 

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

молоді реалізує Проект «Реформування системи кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні» на період до 2015 року, який спрямований на 

сприяння зобов’язанням Уряду України зміцнити верховенство права в Україні 

та реформувати систему правосуддя. В рамках Проекту на базі Івано-

Франківського МЦСССДМ створено Центр відвідування для неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті із законом. У 2013 році здійснено переобладнання та 

ремонт приміщення, забезпечено технічне оснащення Центру відвідування. 

Спеціалістами МЦСССДМ розроблено Програмний план діяльності центру.  

У звітному періоді клієнтами Центру відвідування були 6 неповнолітніх, які 

відбувають покарання без позбавлення волі,  їм надано 37 послуг. 

Окрім того проводилася індивідуальна робота із шістьма неповнолітніми, 

які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей, з метою 

подання інформації в службу у справах дітей для досудового звіту. 

В рамках проекту працівники МЦСССДМ взяли участь в навчальному 

семінарі щодо впровадження програми «Управління гнівом»  та круглому столі 

щодо розробки механізму міжвідомчої співпраці у сфері профілактики та 

запобігання вчинення повторних злочинів неповнолітніми, які знаходяться на 

обліку в кримінальній міліції у справах дітей. 
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 та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з  

функціональними обмеженнями «Дивосвіт» за  І півріччя 2013 року 

Сторінка 5 з 7 

 

Основними завданнями «Служби соціально-профілактичної роботи» 

(ССПР) є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та 

запобігання поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

За І півріччя 2013 року у ССПР звернулось 96 клієнтів, з них 45 особа - 

ін’єкційні споживачі наркотиків, яким надано 272 індивідуальні послуги,  25 

осіб – члени їх родин, яким надано 88 послуг, 26 осіб - вживачі психоактивних 

речовин, яким надано 82 послуги. Обміняно та  утилізовано 641 шприц. 

Клієнтами ССПР було 7 осіб, яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції:  

- 2 дітей, яким надано 9 послуги; 

- 5 осіб, яким надано  24 послуг. 

 

 З метою підвищення кваліфікації та налагодження взаємодії із суб’єктами 

соціальної роботи проведено 5 методичних навчань для фахівців із соціальної 

роботи, на які запрошено спеціалістів служби у справах дітей, департаменту 

соціальної політики, міського центру зайнятості, обласного наркологічного 

диспансеру, управління у справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики, КП 

ЄРЦ, міського центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 

керівника групи взаємопідтримки «АА», заступника головного лікаря ЦМКЛ. 

На ВЕБ-сторінку виконавчого комітету подано 21 інформацію про 

діяльність МЦСССДМ.  

Згідно затвердженого кошторису на І півріччя 2013 року передбачено 

1044,8 тис.грн., фактично профінансовано 782,7 тис. грн., в тому числі: 

- на утримання центру передбачено – 961,4 тис.грн., профінансовано 729,7 

тис.грн., з яких погашена кредиторська заборгованість за 2012 рік в сумі 1,2 

тис.грн.; 

- на програми центру передбачено – 83,4 тис.грн., профінансовано 53,0 

тис.грн..  

Всього за І півріччя спеціалістами та фахівцями надано 24966 послуги 7590 

клієнтам та 5882 осіб прийняли участь у групових заходах Центру. 
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