Управління освіти
Броварської міської ради
Організація роботи з дітьми,
сім’ї яких опинились у СЖО.
Головний спеціаліст
Спичак М.Д.

Особливості командної роботи:










Загальне бачення проблем дитини, сім’ї
Наявність загальної мети діяльності
Скоординовані дії членів команди
Взаємодоповнення членів команди щодо
функцій, ролей
Наявність єдиних протоколів дій
Групова відповідальність членів команди за
результати роботи
здатність

Основні функції
міждисціплінарних команд
Інформаційно – аналітична діяльність
 Первинний прийом дитини щодо випадку жорстокого
поводження з дітьми в соціумі, сімї, освітніх закладах
 Первинний прийом дитини щодо випадку жорстокого
поводження з дитиною
 Організація компклексної практичної допомоги дитині
й сімї
 Моніторинг дітей, підлітків і сімей “Груп ризику”
 Здійснення організаційно – профілактичної роботи
(виступів перед батьками, зустрічі з адміністрацією,
виступи в ЗМІ, проведення конференцій).


Для розв’язання завдань, які потребують нестандартних підходів,
ширшої інформації з різних галузей, така група здійснює
продуктивніший підхід до розв’язання за рахунок використання
знань та досвіду в різних галузях, якими володіють фахівці.
Міждисціплінарна команда як група представників різних
професій дозволяє розвивати у своїх членів здатність до
об’єктивного різнобічного розгляду конкретної ситуації.
Якщо діяльність міждисціплінарної команди знаходить розуміння та
підтримку з боку стуктур, що представлені в команді, з боку
інших соціальних інститутів, то рівень занурення в роботу
кожного члена команди стає значно вищим як при поставленні
мети, так і в процесі розв’язання проблеми, оскільки
особистісний ресурс не витрачається на доказ необхідності
розв’язання проблеми.

Поняття “сім’я, що опинилась у складних життєвих
обставинах”зафіксоване у “Порядку взаємодії
суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у
складних життєвих обставинах”















Порядок міжвідомчої взаємодії щодо здійснення соціальної роботи та соціально –
правового захисту дітей та сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих
обставинах.
1. Даний Порядок регулює міжвідомчу взаємодію управління освіти Броварської міської
ради, управління праці та соціального захисту населення,кримінальної міліції у справах
дітей, служби у справах дітей, відділу у справах сім’ї та молоді, БМЦСССДМ, закладів
охорони здоров’я щодо здійснення соціальної роботи та соціально – правового захисту
дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення умов для
подальшого самостійного розв’язання життєвих проблем, запобігання виникненню
складних життєвих обставин.
1.2. Соціальну роботу з дітьми та сім’ями з дітьми, які опинились в складних життєвих
обставинах, їх соціально – правовий захист, відповідно до цього Порядку та в межах
визначених повноважень, Законодавством України, здійснюють (далі – суб’єкти):
- дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно – технічні та вищі навчальні заклади (ІІV рівнів акредитації);
- органи праці та соціального захисту населення;
- служби у справах дітей;
- центр соціальних служб для сім’і дітей та молоді;
- кримінальна міліція у справах дітей;
- заклади охорони здоров’я;
1.3. Діяльність суб’єктів згідно з цим Порядком спрямована на дітей та сім’ї з дітьми, які
опинились у складних життєвих обставинах, пов’язаних з: інвалідністю, частковою втратою
рухової активності у зв’язку із станом здоров’я, сирітством, бездоглядністю,
безпритульністю, відсутністю житла або роботи, насильством (у тому числі в сім’ї), чи
реальною загрозою його вчинення, зневажливим ставленням та негативними стосунками в
сім’ї, малозабезпеченістю, психологічними чи психічними розладами, стихійним лихом,
катастрофою, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю, ВІЛ –
інфекцією, перебуванням у місцях позбавлення волі або повернення з них, відбування
покарання без позбавлення волі, ухилення батьків або осіб, що їх замінюють від виконання
батьківських обов’язків тощо.

1.4. Суб’єкти у межах компетенції та відповідно до покладених на них
завдань:
- виявляють дітей та сім’ї з дітьми, які мають ознаки чи опинилися в
складних життєвих обставинах;
негайно з моменту виявлення дитини направляють інформацію про неї
(згідно з додатком 1 до Порядку) з обов’язковим зазначенням ознак
складних життєвих обставин та переліком попередньо проведеної
роботи, документами, що можуть підтвердити складні життєві обставини
(копію особистої заяви громадянина чи копії інших документів, на
підставі яких зроблено висновки щодо наявності складних життєвих
обставин) або за результатами початкової оцінки потреб, передають до
управління освіти (за виключенням управління праці та соціального
захисту населення, органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров’я,
центру соціальних служб, кримінальної міліції у справах дітей, відділу у
справах сім’ї та молоді) та до служби у справах дітей ;
- на підставі наявних документів та повідомлення: БМЦСССМД , служба
у справах дітей, працівник психологічної служби закладу освіти міста чи
інший суб’єкт соціальної роботи здійснюють соціальне інспектування ;

- у разі виявлення будь – яких фактів, які містять інформацію про загрозу життю і здоров’ю дитини,

вчинення насильства або його реальної загрози, недогляд, нехтування першочерговими потребами
дитини, залишення її без батьківського піклування тощо, згідно з вимогами чинного законодавства
суб’єкти негайно повідомляють у відповідний підрозділ органів внутрішніх справ та службу у справах
дітей для вжиття заходів щодо організації негайного відібрання дитини у батьків або осіб, які їх
замінюють;
- у разі підтвердження складних життєвих обставин, питання про взяття об’єкта під соціальний супровід
виноситься на засідання дорадчого органу (робочої групи з питань координації діяльності суб’єктів
соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах);
- у разі підтвердження факту перебування дитини у складних життєвих обставинах, інформація про неї
заноситься до банку даних служби у справах дітей, про сім’ю з дітьми – до банку даних центру
соціальних служб та вноситься до банку даних дітей відповідної категорії закладу освіти, як такі, що
перебувають на обліку (окремо): служби у справах дітей , закладу освіти;
- діти, сім’ї яких перебувають на обліку у БМЦСССДМ, службі у справах дітей відповідно: охоплюються
соціальним супроводом та інспектуванням, а діти, які перебувають на обліку у закладах освіти –
знаходяться під соціально – психологічним супроводом психологічної служби відповідного закладу
освіти.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Директор спеціального
закладу « Броварський

міський
____________ В.І.Онищенко
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління праці
та соціального захисту
лікарні
______________ А.І.Петренко

у справах сім’ї та молоді
___________ Л.М.Теплюк
ПОГОДЖЕНО:
Начальник КМСД
Броварського МВ
м. Бровари та Броварського
району.
___________ О.П.Косенко

центр соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді»
__________ Л.А.Кваша
ПОГОДЖЕНО:
Головний лікар Броварської
центральної районної
___________ В.В.Багнюк

СЖО – це обставини, які об’єктивно порушують
нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона
не може подолати самостійно:
 Інвалідність
 Часткова втрата рухової активності
 Самотність
 Сирітство
 Безпритульність
 Брак житла чи роботи
 Насильство
 Зневажливе ставлення та негативні стосунки у сім’ї
 Малозабезпеченість
 Психологічний або психічний розлад
 Стихійне лихо
 Катастрофа







Погіршення матеріально – побутових умов
Поступове зубожіння
Втрата роботи
Втрата близької людини
Пожежа



СЖО – такі несприятливі для людини події,
коли їй особливо важко, і коли вона
об’єктивно потребує сторонньої допомоги, в
тому числі з боку держави, суспільства,
громади, найближчого оточення.

Типи сімей СЖО


Сім’ї з дітьми, які опинились у СЖО і не в
змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з
інвалідністю батьків або дітей, вимушеною
міграцією, наркотичною або алкогольною
залежністю одного з членів сім’ї, його
перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ
– інфекцією, насильством у сім’ї,
безпритульністю, сирітством, зневажливим
ставленням когось із членів сім’ї, безробіттям
одного із батьків.

 Сім’ї,

де є ризик передання дитини до
закладів для дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
 Неповнолітні одинокі матері (батьки),
яким потрібна підтримка
 Сімї, члени яких перебували чи
перебувають на державному утриманні.




















БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
07400 м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тел-факс (04494) 5-14-81,тел. 7-23-79, Email:OsvitaBrovaru@ukr.net
від ______________________№______
на № __________________ від ____
Керівникам закладів освіти міста
Про надання інформації
Доводимо до Вашого відома, що згідно із спільним рішенням Броварського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і управління освіти Броварської міської ради від
12.03.2010, прийнятого на методичній нараді для працівників психологічної служби закладів
освіти міста щодо дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, просимо до
19.03.2010 року надати до управління освіти інформацію наступного змісту: скільки дітей за
період із вересня 2009 року по звітний період 2010 року психологічною службою закладу
було скеровано під супровід до міського центру соціальних служб, скільком вихованцям та
учням проведено першочергову оцінку потреб, які результати за наслідками скерування, чи
взята сім’я та дитина під супровід?.
Наявний банк даних по закладу освіти щодо виявлених та скерованих учнів та вихованців
під соціальний супровід надати за такою формою:
№п.п.П.І.Б. дитиниАдресаКількістьнеповнолітніх дітейП.І.дитини,р.н.Обставини
Для подальшої скоординованої роботи після виявлення і проведення першочергової оцінки
потреб дитини надавати подання та відповідний пакет документів до управління освіти, каб.
412. Усі надані документи будуть вноситись у єдиний банк даних щодо дітей
вищезазначеної категорії та надаватимуться управлінням освіти до міського центру
соціальних служб для вирішення питання супроводу сім’ї.
Начальник управління освіти
В.І.Онищенко
Вик. Спичак М.Д.
5-14-82























УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
« 29» «02» 2011р.
№
Про порядок виявлення та здійснення заходів
щодо підтримки дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах,
На виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від
24.12.2010 № 1508 «Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії щодо здійснення
соціальної роботи та соціально-правового захисту дітей та сімей з дітьми, які опинилися в
складних життєвих обставинах, Київської області», наказу Головного управління освіти і
науки Київської обласної державної адміністрації від 14.02.2010 № 53 «Про порядок
виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах»
НАКАЗУЮ:
1. Виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах здійснювати відповідно Порядку, що додається (додаток 1).
2.Керівникам закладів освіти міста:
2.1. Забезпечити виконання заходів щодо своєчасного виявлення, здійснення підтримки та
соціально-правового захисту дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах (додаток 2).
2.2. Про виконання зазначених заходів, про кількість дітей, які перебувають на обліку, та
дітей, виявлених протягом звітного періоду, інформувати управління освіти Броварської
міської ради (Спичак М.Д.), щоквартально, починаючи з 01 квітня 2011 року (згідно з
додатками 3, 4).
2.3. До 10.03.2011 розробити плани заходів щодо своєчасного виявлення, здійснення
підтримки та соціально-правового захисту дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
3. НМЦ управління освіти Броварської міської ради (Нечай О.В.), до 15.03.2011 року надати
до ЗОШ міста дієві методичні рекомендації супроводу педагогічної та психологічної роботи з
дітьми та сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

У системі освітнього простору міста
функціонує
11-ЗНЗ

13 соціальних педагогів,
12 практичних психологів;
18 ДНЗ

4 – ПНЗ

15 практичних психологів

3 практичних психолога

Процес здійснення оцінки потреб дитини в системі освіти
ДНЗ

ЗНЗ

- завідуючий
- вихователь-методист
- медична сестра
- вихователь
- вчитель-логопед
- музичний керівник
- інструктор з фізкультури
- керівник гуртка

ПНЗ

- директор

Дитина

- заступник з навчально-виховної
роботи
- вчителі – предметники
- класовод
- класний керівник
- вчитель – логопед
- соціально-психологічна служба
- керівники гуртків

- директор
- заступник з навчально-виховної
роботи
- керівники гуртків
- практичний психолог

Механізм оцінки потреб дитини у
закладах освіти міста
здійснюється через:

Систему
навчального-виховного
процесу

Організацію відпочинку
та дозвілля

Систему охорони
здоров’я

Задоволення
діяльнісної потреби
відповідно до віку

Критеріями для здійснення
оцінки є:
Емоційний стан дитини
Соціалізація дитини

Прагнення до пізнання

Батьківського
догляду і спілкування
з дитиною

Належного рівня безпечних
умов росту та розвитку

Відповідного рівня забезпечення
матеріальних і духовних потреб у розвитку

Проблеми, що вирішуються на рівні
освітніх закладів
Врегулювання емоційної сфери учнів та
вихованців
Задоволення базових потреб:
харчування, оздоровлення, скерування на
надання матеріальної допомоги, медичний
догляд.

Надання освітніх і додаткових послуг:
форма навчання , програма навчання,
тривалість перебування у закладах.
Врегулювання незначних сімейних проблем

Результати діяльності за поточний
навчальний рік
З 12087 учнів та вихованців
 на рівні закладів вирішено проблеми - 17 учнів;
 скеровано до Центру соціальних служб – 12 осіб

Виявлено проблеми скерування:
Тимчасова втрата роботи батьками
 Розлучення батьків
 Криза підліткового віку
 Дезадаптація до перебування у навчальних закладах
 Умови проживання
 Міграційні процеси, пов’язані зі зміною проживання
батьків, так звані, трудові мігранти


