
Тренінговий компонент: здобутки проекту



Етапи підготовки кандидатів у тренери 
МБО Партнерство “Кожній дитині”

1. Проходження конкурсного відбору до участь у програмі:

наявність успішного тренерського досвіду та досвіду роботи в соціальній сфері

2. Вступний тренінг. Початок партнерства.

Участь у тренінгу з розвитку тренерської майстерності. Укладання угоди

3.Оволодіння теоретичним матеріалом всього курсу

Участь у тренінгах для тренерів по всім модулям програми  

4.Спеціалізація, практичне закріплення обраної теми

Участь в наставницьких зустрічах. Тренер обирає модуль та презентує для  малої 

групи колег, що обрали той самий модуль. На кожного тренера готується оціночна 

форма зворотного зв‘язку

5.Тренерська практика

Тренер безкоштовно в якості практики проводить тренінг у парі з 

тренером-наставником

6.Перший самостійний тренінг

Тренер  проводить тренінг в провідній ролі спільно з 

колегою, що практикується. (Робота провідного 

тренера оплачується)
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Якісний склад тренерів, які пройшли Підготовку за 

тренінговим курсом "Захист дитини: сімейно 

орієнтований підхід", за фахом
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Рівень освіти тренерів, які пройшли Підготовку за 

тренінговим курсом: "Захист дитини: сімйено орієнтований 

підхід"
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ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ



Програми навчання

 Захист дитини: сімейно орієнтований підхід

 Нові технології: оцінка потреб дитини та її сім’ї

 Попередження інституалізації дітей раннього віку

 Активізація мережі соціальних контактів: захист
дитини та подолання сімейних криз

 Стратегічне планування розвитку послуг в
громаді з врахуванням найкращих інтересів
кожної дитини



Адаптація тренінгових програм

 У рамках проекту «Попередження вилучення дітей
із сімейного середовища шляхом впровадження
механізму гейткіпінгу в Україні «Партнерством
«Кожній дитині» здійснено адаптацію тренінгових
матеріалів навчальних програм до українського
законодавства.



Підготовлено та видано  2 посібники для НВЗ 
“Оцінка потреб дитини”, “Сімейно орієнтована 

соціальна робота: практичний аспект”.



Карта поширення 
тренінгових програм Партнерства



Карта поширення Програм 
у Київській області

Навчання проведено 
у всіх містах та 
районних центрах 
Київської області


