ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізоване формування
«Служба соціально-профілактичної роботи»
1. Служба соціально-профілактичної роботи (далі - ССПР) - це
спеціалізоване формування, яке утворюється центром соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) для здійснення соціально-профілактичної
роботи з вживачами психоактивних речовин, в тому числі споживачами
ін'єкційних наркотиків (далі - Клієнти).
2. Служба соціально-профілактичної роботи як спеціалізоване
формування Центру не є юридичною особою.
3. ССПР у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а
також галузевим стандартом надання соціальних послуг вживачам
психоактивних речовин, в тому числі споживачам ін'єкційних наркотиків,
затвердженим Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, та
цим Положенням.
4. ССПР створюється Центром за наявності необхідної матеріальнотехнічної бази, зокрема окремого приміщення, яке відповідає санітарно гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а також обладнання та
спеціальних медичних засобів для забезпечення безпечної роботи
працівників.
5. Метою діяльності ССПР є здійснення соціально-профілактичної роботи
з Клієнтами, яка спрямована на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що
передаються статевим шляхом, інших хвороб, покращення соціального
функціонування шляхом зменшення шкоди і негативних наслідків від
уживання психоактивних речовин.
6. ССПР здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення:
6.1. Основним завданням ССПР є забезпечення доступу Клієнтів до
якісних соціальних послуг та засобів індивідуальної профілактики. ССПР
відповідно до покладених на неї завдань надає:
Соціально-психологічні послуги шляхом:
проведення
кваліфікованого консультування;
здійснення психодіагностики та психокорекції;
створення та підтримки діяльності груп взаємодопомоги та
взаємопідтримки;
мотивування до зміни моделі поведінки з подальшим направленням
Клієнтів до програм реабілітації та ресоціалізації;
здійснення соціального супроводу Клієнтів після їх реабілітації та
ресоціалізації.
Соціально-педагогічні послуги шляхом:
проведення кваліфікованого консультування;

здійснення соціально-педагогічної діагностики та корекції;
організації та проведення навчання серед Клієнтів ССПР за спеціально
розробленою методикою;
сприяння у проходженні програм реабілітації та ресоціалізації Клієнтів;
сприяння формуванню у громадськості гуманного ставлення до Клієнтів.
Соціально-медичні послуги шляхом:
проведення кваліфікованого консультування;
проведення первинного медичного огляду, надання первинної
долікарської допомоги та за необхідності перенаправлення для огляду до
лікарів;
мотивування та направлення на тестування щодо виявлення ВІЛ-інфекції,
обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, проведення
добровільного дотестового консультування, пов'язаного з ВІЛ-інфекцією;
мотивування та направлення споживачів ін'єкційних наркотиків до
програм замісної терапії, а також сприяння в її отриманні (за потреби);
видачі презервативів, дезінфікувальних засобів, засобів санітарії та
гігієни, обмін використаних шприців на нові стерильні (далі - засоби
безпечної поведінки).
Інформаційні послуги шляхом надання:
інформаційних матеріалів (поліграфічна продукція, буклети, інформаційні
листівки тощо);
інформації профілактичного змісту про проблеми зловживання
психоактивними та наркотичними речовинами, про ВІЛ-інфекцію/СШД,
інфекції, що передаються статевим шляхом, туберкульоз, гепатити та інші
шкідливі наслідки зловживання психоактивними речовинами, в тому числі
через соціальну рекламу;
інформації про заходи зі зменшення шкоди від вживання психоактивних
речовин та зниження ступеня небезпечної поведінки;
інформації про інші установи та організації, які забезпечують Клієнтів
засобами безпечної поведінки, послугами з реабілітації та ресоціалізації,
іншими послугами відповідно до потреб Клієнтів.
Юридичні послуги шляхом:
надання консультацій з питань чинного законодавства;
представництва та захисту прав та інтересів Клієнтів (у разі
необхідності);
сприяння в оформленні документів, необхідних для розв'язання проблем та
поліпшення складних життєвих обставин Клієнтів.

6.2. Клієнтами ССПР можуть бути:

вживачі психоактивних речовин, які мають певні соціальні проблеми, але
не мають шкідливих наслідків вживання психоактивних речовин та
синдрому залежності;
вживачі психоактивних речовин, у тому числі ін'єкційним шляхом, які
мають ВІЛ-інфекцію та залежність від вживання психоактивних речовин;
вживачі психоактивних речовин, у тому числі ін'єкційним шляхом, які
мають ВІЛ-інфекцію та синдром залежності від психоактивних речовин,
але на даний час утримуються від вживання та проходять програми
реабілітації та ресоціалізації;
близьке оточення вживачів психоактивних речовин (родичі, друзі тощо), у
тому числі споживачів ін'єкційних наркотиків.
6.3. Основними формами роботи ССПР є індивідуальна та групова
робота. Індивідуальна передбачає надання індивідуальних послуг
(соціально-психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних,
інформаційних, юридичних), групова включає проведення бесід, лекцій,
семінарів, відеолекторів, тренінгів з Клієнтами ССПР.
6.4. Критеріями ефективності діяльності ССПР є відповідність послуги
потребам Клієнтів, рівень задоволеності Клієнтів, виконання плану роботи
ССПР.
7. ССПР може працювати як у стаціонарному, так і в мобільному режимах
(з виїздом на місце).
8. ССПР може надавати керівництву Центру пропозиції щодо оцінки
ефективності виконання, вдосконалення, продовження або припинення
програми, у межах реалізації якої воно діє.
9. Послуги, що надає ССПР, є державними послугами і здійснюються на
безоплатній основі.
10. Керівником ССПР є штатний спеціаліст Центру, який має відповідну
підготовку та призначається директором Центру.
11. Керівник ССПР:
1) здійснює загальне керівництво ССПР;
2) представляє ССПР в інших установах та організаціях;
3) організовує роботу ССПР, несе персональну відповідальність за
виконання покладених завдань;
4) здійснює контроль за дотриманням працівниками ССПР правил безпеки
праці;
5) координує процес надання соціальних послуг;
6) здійснює моніторинг діяльності ССПР та надає пропозиції директору
Центру щодо підвищення ефективності її роботи;
7) звітує про роботу ССПР;
8) організовує роботу щодо укладення договорів, необхідних для організації
роботи ССПР;

9) надає пропозиції керівництву щодо підвищення кваліфікації працівників
ССПР.
12. Діяльність ССПР фінансується за рахунок коштів, передбачених у
місцевому бюджеті на реалізацію програм і заходів Центру, а також за
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
13. У роботі ССПР можуть брати участь залучені фахівці та волонтери,
координацію діяльності яких здійснює керівник ССПР.
14. Утилізація використаних шприців, які обмінюють спеціалісти Служб,
забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров'я
відповідно до Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів профілактики
ВІЛ/СНІДу, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту та Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.2006 за
№ 3925/760, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2006 за №
1320/13194.
15. Чисельність фахівців, залучених на договірних засадах до роботи
ССПР, видатки на їх утримання і діяльність визначаються відповідними
програмами та положеннями про заходи і кошторисами витрат на реалізацію
(проведення) програм (заходів).
16. Видатки на оплату праці при цьому обраховуються, виходячи із
середніх розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених
для аналогічних категорій працівників відповідних галузей, та
відпрацьованого часу.
17. Керівник ССПР, залучені фахівці та волонтери Центру у межах своєї
компетенції можуть взаємодіяти із структурними підрозділами місцевих
органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері
охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічними службами, органами
внутрішніх справ МВС України, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності,
громадськими організаціями тощо.

