ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ, ПОЗБАВЛЕНОЇ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (2010-2013)
паспорт проекту

Контекст:
Попередня система, що гарантувала житло та працевлаштування для випускників
інтернатних закладів, припинила своє існування. Тому сьогодні вони позбавлені необхідних
навичок та механізмів підтримки для переходу у доросле самостійне життя. Державна опіка
та вимушена ізольованість від суспільства не розвиває навиків самозабезпечення, вміння
позиціонувати себе і встановлювати контакти з новими людьми. Через це випускники мають
великі труднощі у працевлаштуванні, отриманні житла, не можуть відстоювати власні
права.
Програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківського піклування «Впевнений
старт» (2010-2013) націлена розробити та впровадити модель соціальної інтеграції молоді,
позбавленої батьківського піклування, в період переходу до самостійного життя.
Пілотні території
проекту:
м. Біла Церква,
м. ПереяславХмельницький, м. Фастів,
Вишгородський,
Таращанський райони
Київської області.
Виконавці проекту:
Швейцарське Бюро
Міжнародної соціальної
служби
(Swiss Foundation of the
International Social Service)
Міжнародна благодійна
організація «Партнерство
«Кожній дитині»
(Partnership for Every Child)
Партнери проекту:
Київська обласна
державна адміністрація
Міністерство у справах
сім’ї, молоді та спорту
Бюджет проекту:
8,07 млн. гривень
Контакти:
Партнерство
«Кожній дитині»
м. Київ,
вул. Комінтерна 28
Тел.: +38 044 359 02 10;
359 02 11
info@p4ec.org.ua;
www.p4ec.org.ua

За підтримки:

Цілі проекту:
 Підготувати молодь, позбавлену батьківського піклування, до впевненого початку
самостійного життя шляхом розвитку життєвих навичок та професійної орієнтації;
 Підвищити рівень професійної компетентності фахівців соціальної сфери, які опікуються
вихованцями інтернатних закладів;
 Створити служби соціалізації вихованців інтернатних закладів в пілотних територіях та
інтегрувати їх в систему надання соціальних послуг на рівні громади.

Цільові групи проекту:
Протягом 3-х років впровадження проект охопить послугами близько 800 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Проект спрямовано на:
 вихованців та випускників інтернатних закладів; вихованців прийомних сімей, ДБСТ та
дітей, які перебувають під піклуванням.
 фахівців соціальної сфери, які опікуються молоддю, позбавленою батьківського
піклування;
 представників місцевих громад, в тому числі наставників молоді, позбавленої
батьківського піклування, роботодавців тощо.

Напрямки діяльності проекту:
 Навчання фахівців, які працюють з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими

батьківського піклування
Програма націлена на посилення потенціалу персоналу інтернатних закладів,
спеціалістів соціальних служб, служб у справах дітей та представників місцевих
органів влади враховувати потреби вихованців та надавати їм відповідні послуги;
 Створення та розвиток альтернативних соціальних послуг
Служби соціалізації вихованців інтернатних закладів надаватимуть підтримку та
послуги випускникам в громаді: кожен випускник матиме індивідуальний план, на
основі якого буде вестися його підготовка до майбутнього самостійного життя.
 Активізація участі місцевих громад у підтримці молоді

Посилення міжвідомчої співпраці в інтересах кожної молодої людини, позбавленої
батьківського піклування, в період її переходу до самостійного життя; залучення місцевих
мешканців в якості наставників дітей, сприятимуть їхній успішній інтеграції в громаду. До
професійної орієнтації молодих людей будуть залучатися представники місцевого бізнесу.

Інновації проекту:
 Підготовка та супровід наставників для молодих людей в громаді.

Дорослий наставник стане позитивним прикладом і надійним другом, який допоможе
молодій людині швидше інтегруватися до місцевої громади. Разом вони побудують
міцні стосунки, опановуватимуть практичний бік життєвих навичок і змістовно
проводитимуть вільний час.

Джерела фінансування
проекту:
 2,6 млн. грн. –
Швейцарська агенція
розвитку та
співробітництва
(Swiss Agency for
Development and
Cooperation)
 2,6 млн. грн. – уряд
кантону Женеви,
Швейцарія (“Solidarité
Internationale”, Geneva
Canton)
 1,05 млн. грн. –
Київська обласна
державна адміністрація в
рамках реалізації Обласної
комплексної програми
підтримки сімей з дітьми,
подолання дитячої
бездоглядності та
реформування інтернатних
закладів для дітей на 20092017 роки
 1,07 млн. гривень –
кошти з міських та
районних бюджетів
пілотних територій
 751 тис. гривень –
Партнерство «Кожній
дитині»
Контакти:
Партнерство
«Кожній дитині»
м. Київ,
вул. Комінтерна 28
Тел.: +38 044 359 02 10;
359 02 11
info@p4ec.org.ua;
www.p4ec.org.ua

За підтримки:



Схема оренди квартир за місцем проживання, навчання або роботи для
випускників, які не матимуть власного житла, на момент переходу до
самостійного життя. Проектом передбачається, що власник квартири одночасно
виконуватиме функції наставника для молодої людини.

Очікувані результати проекту:








здійснено комплексну оцінку потреб та рівня оволодіння життєвими навичками
вихованців інтернатних закладів, розроблено та реалізовано індивідуальні плани
переходу до самостійного життя;
забезпечено соціальний супровід молоді, позбавленої батьківського піклування, під
час їхнього переходу до самостійного життя, налагоджено механізми забезпечення
житлом та професійної підготовки;
посилено потенціал фахівців інтернатних закладів, спеціалістів центрів соціальних
служб, представників місцевих органів влади з соціального супроводу та надання
послуг молоді, позбавленої батьківського піклування, в період її переходу до
самостійного життя;
залучено та підготовлено групи наставників в пілотних територіях для підтримки
вихованців інтернатних закладів;
створено модель діяльності служб соціалізації вихованців інтернатних закладів в
пілотних територіях;
розроблено та поширено методологію соціальної інтеграції молоді, позбавленої
батьківського піклування, для запровадження в інших регіонах України.

Партнерство «Кожній дитині» зосереджує свою діяльність на запобіганні розміщенню дітей
в інтернатних закладах, сприяє поверненню дітей в рідні сім’ї, влаштуванню в сімейні форми
виховання (опіка й піклування, усиновлення, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) або
підготовці до самостійного життя. Ми надаємо можливості сім’ям, громадам та органам
державної влади забезпечувати найкраще оточення для дітей, де б вони могли зростати та
розвиватися. Разом ми представляємо та відстоюємо права дітей відповідно до Конвенції ООН
про права дитини, особливо у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального добробуту.

