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Соціальні послуги в громаді: ключові 
завдання

Профілактика соціального сирітства, підтримка 
родини

Створення безпечного, сприятливого та 
розвиваючого середовища для зростання дітей

Об’єднання зусиль членів громади для підтримки 
вразливих категорій населення

Мінімізація витрат громади (держави) на боротьбу 
з наслідками сімейного неблагополуччя через 
здійснення вчасної профілактичної роботи



Соціальні послуги спрямовані на: 

Запобігання 
сімейному 

неблагополучч
ю, випадкам 
соціального 

сирітства

Надання 
допомоги дітям, 

сім’ям та 
молоді, які 

перебувають у 
складних 
життєвих 

обставинах



Алгоритм роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю

виявлення сімей, дітей та молодих осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах

проведення оцінки потреб

надання соціальних послуг

оцінка ефективності роботи

підтримка сім’ї після надання допомоги



Законодавче підґрунтя: основні 
документи

Закони України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу

з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про державні соціальні

стандарти та державні соціальні гарантії»

Закон України «Про місцеве самоврядування» (ст. 34)

Національна стратегія у сфері прав людини (Указ Президента

України від 25.08.2015 № 501/2015) та План заходів з її реалізації

до 2020 року (розпорядження КМУ від 23.11.2015 № 1393-р)

Національна стратегія реформування системи інституційного

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з

реалізації її І етапу (розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 526-р)



Сім‘я 

дітей 
відібрано без 
позбавлення

батьків 
батьківських 

прав
батьки 

позбавлені 
батьківських 

прав

діти 
перебувають у 

інтернатних 
закладах за 

заявою батьків

одинокі 
матері

алко-, 
наркозалежні 

батькибатьки 
ухиляються 

від виконання 
батьківських 

обов’язків

сім'ї учасників 
АТО, ВПО

Малозабезпеч
ені сім'ї

особи з 
інвалідністю, 

ВІЧ, ТБ

діти у 
конфлікті з 

законом

Вразливі категорії сімей, дітей та 

молоді



ФСР

Виявляє 

потреби

Не потребують 

допомоги

Перебувають у 

СЖО

Регулярно інформує 

про права та 

можливості

Жителі  громади

Проводить оцінку 

потреб у соціальних 

послугах

• Надає базові/ екстренні соціальні

послуги

• Надає допомогу в оформленні

запитів до відповідних інстанцій,

заяв, документів для отримання

усіх видів допомоги

• Здійснює соціальний супровід

залучає

ЦСССДМ

ЦЗ

ТЦСО

УСЗ

НГО

інші

подолання 

складних 

життєвих 

обставин

Заклади 

охорони

здоров’я

Заклади 

освіти

Фахівець із соціальної роботи в 

громаді



Соціальні послуги 
на рівні громади

БАЗОВІ

ЕКСТРЕННІ

СПЕЦІАЛЬНІ



Базові/екстренні соціальні послуги 
на рівні громади

Сімейний 

патронат



Спеціальні соціальні послуги

Консультування
(юридичне, 

психологічне)

Влаштування 

до сімейних 

форм 

виховання

Наставництво

Реабілітація

Соціальна 

адаптація



Дитин

а

Родинне 

середовищ

е
Сім’я

Органи і заклади соц. 

захисту/соц. 

обслуговування

Спортивні 

заклади та 

установи

Заклади та 

установи 

культури

Заклади 

освіти:

ДНЗ,

ЗОШ,

ПНЗ,

ПТНЗ

Соціальний 

робітник

Спортивний 

тренер

Завідувач  клубу, 

Бібліотекар

Лікарі, медсестра, 

фельдшер

Психолог, 

вихователі 

ДНЗ, 

вчителі

Органи місцевого 

самоврядування
Актив 

громади

Дільничний 

офіцер поліції

Сімейний 

лікар

Класний керівник, 

вихователь

Медичні 

заклади

Спеціалізовані 

послуги

(районний/обласний 

рівень)

ФСР/соц. 

педагог

Інтегрований підхід 
для підтримки сімей в громаді



Базові підходи 
до розвитку соціальних послуг

Потреби соціально-незахищених жителів громади –
основа для планування і надання соціальних послуг

В умовах децентралізації місцева влада приймає рішення
про послуги, які необхідно запровадити в громаді

Послуги мають бути доступними для дітей та сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах і
відповідати їх потребам

Має розвиватися ринок соціальних послуг через
впровадження механізму соціального замовлення і
залучення НГО до надання послуг

Інтеграція та партнерство з метою комплексного
втручання для задоволення потреб сім’ї, дітей та осіб




