
> Наприкінці минулого року на всеук�
раїнській нараді, присвяченій захисту
прав дітей, Президент України Віктор
Ющенко підписав Указ про проголошення
2006 року в нашій державі Роком захисту
прав дитини. Цей Указ та низка законо�
давчих актів, якими були багаті кінець
2005 та початок 2006 року, підтверджу�
ють, що уряд України усвідомлює важ�
ливість забезпечення прав дітей, особли�
во права дитини рости та розвиватися у
рідній сім`ї, або у гармонійному сімей�
ному оточенні, в середовищі своєї
громади. Як зазначили у прес�
службі Міністерства України у
справах сім`ї, молоді та
спорту, протягом 2006 року
міністерство проведе низ�
ку заходів, спрямованих
на конкретну допомогу
сиротам, дітям, які поз�
бавлені батьківського
піклування, молодим лю�
дям з багатодітних, непов�
них та малозабезпечених
родин, дітям вулиці та кри�
зовим категоріям сімей. Се�
ред практичних кроків до пов�
ноцінного дитячого виховання і
розвитку, повернення дитини в
сім`ю важливе місце посідають
заходи, плановані в рамках
проекту Європейського Союзу

«Розвиток інтегрованих соціальних служб
для вразливих сімей і дітей», який ведеться в
Київській області.

Основна ціль реалізації цього проекту �
зменшити кількість дітей, які ростуть під
інституційною опікою, і створити їм умови
для виховання у сім’ях. Водночас перед
виконавцями проекту стоїть ще одне, не
менш важливе завдання – розробити та
впровадити у Київській області впродовж
2006�2007 років інтегровані соціальні
служби для роботи з вразливими сім’ями
та дітьми, забезпечивши їх подальше са�
мостійне функціонування. Підписання ви�
конавцями проекту 32 угод щодо ство�
рення на базі районних, міських центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
спеціалізованих соціальних служб є сві�д�
ченням того, що виконавці проекту пе�
рейшли до нового етапу – кропіткої робо�
ти на місцях, в конкретних регіонах. Поча�
ток такої роботи ознаменувався прове�
денням 26 січня 2006 року вступного се�
мінару для директорів районних, міських
центрів соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді Київської області. Семінар про�
ходив за темою «Нові моделі соціальних
служб та механізми запровадження змін». 

Про важливу роль проекту в реформу�
ванні системи опіки та піклування дітей
говорила, відкриваючи семінар, керівник

Проекту ЄС «Розвиток

інтегрованих соціальних служб для враз�
ливих сімей і дітей» Ілейн Саммон. Вона
наголосила, що перші найважливіші кроки
задля створення нових спеціалізованих
служб вже зроблено, теперішнім завдан�
ням є забезпечити належне функціону�
вання цих служб. Заступник директора
Державної соціальної служби для сім`ї,
дітей та молоді Володимир Вовк відзна�
чив як сьогоднішні пріоритети в діяльності
соціальних служб забезпечення стандарти�
зації, ліцензування та надання якісних
соціальних послуг. Зазначивши, що Київ�
щина була завжди першою у відпрацюванні
питань соціальної роботи, він побажав ви�
конавцям проекту впроваджувати модель
цієї роботи в майбутньому в усій Україні. 

На семінарі виконавці проекту презенту�
вали директорам районних, міських цен�
трів соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді Київської області результати своєї
піврічної роботи та представляли плани
на 2006 рік. Керівник департаменту прог�
рам представництва Зінаїда Кияниця
зазначила, що підписані угоди дозволя�
ють говорити не лише про істотне зміц�
нення матеріальної бази служб, посилен�
ня їх кадрового потенціалу, а й про можли�
вості ефективної апробації моделі і забез�
печення роботи служб після завершення
проекту. Вона наголосила, що в Україні
успішно діють закони про охорону дитин�
ства, давно вже розроблені стандарти,
проте як система цей напрямок лише по�
чинає розвиватися. Соціально�еконо�
мічна криза веде до погіршення життя ук�
раїнських громадян. Як результат � поси�
лення тиску на сім`ї, де бідність та со�
ціальні негаразди не дозволяють батькам
піклуватися належним чином про своїх
дітей. Першочерговим завданням со�
ціальних служб є побачити ту сім`ю, ту ди�
тину і зробити усе, щоб їм допомогти. 

ЗМІНИ ЗАРАДИ ДІТЕЙ Березень, 2006
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Проект фінансується Європейським Союзом Виконавець проекту консорціум «Кожній дитині»

Говорячи про дітей, ми часто наголошу�
ємо на їхній рівності, на однакових пра�
вах, зокрема і на праві жити у власній ро�
дині. На жаль, окрім рівних прав, існують
ще й різні можливості: далеко не всім
дітям пощастило мати батька та матір,
свій дім, свою сім`ю, а скільки ще тих, які
можуть щохвилини все це втратити. Са�
ме до цієї проблеми впродовж останньо�
го часу прикута увага як урядових, так і
недержавних, міжнародних організацій,
які спільними зусиллями доводять, що
можна забезпечити щасливіше життя
кожній дитині в Україні. 

Інформаційний бюлетень проекту «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей», який фінансується Європейським Союзом

Проект «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» є членом
Організаційного комітету  з підготовки і проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав
дитини відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 22 лютого 2006 року №102�р. Ця
участь відкриває  можливості поширення інформації про нові інтегровані моделі та служби
для сімей і дітей, які створюються в Київській області на національному рівні.



> У реалізації Проекту ЄС «Розвиток
інтегрованих соціальних служб для враз�
ливих сімей і дітей» передбачено ряд нав�
чальних поїздок представників українсь�
кої системи соціального захисту і забез�
печення дітей. Учасниками цих поїздок
стануть як керівники, які відповідають за
здійснення соціальних реформ, що сто�
суються дітей, так і соціальні працівники�
практики, які щоденно працюють з різни�
ми сім’ями, дітьми і молоддю. Першу з
таких навчальних поїздок було організо�
вано в кінці 2005 року саме для керівни�
ків, які відповідають за соціальну сферу.
Інтерес і очікування української делегації
від поїздки були справді великими, тим
паче, що опіка й піклування над дітьми у
Великобританії є частиною її глибоких
традицій, а нині – предметом активних
реформ, пов’язаних з удосконаленням
системи роботи з дітьми, сім’єю, молоддю. 

До складу української делегації входили
керівники з міністерств України у справах
сім`ї, молоді та спорту, праці та соціальної
політики, внутрішніх справ, охорони здо�
ров`я, освіти та науки, Державної соці�
альної служби для сім‘ї, дітей так молоді,
Київської облдержадміністрації, а також
ПБО «Кожній дитині» в Україні. На учас�
ників чекали сім днів, насичених візитами
до державних установ, недержавних,
громадських і благодійних організацій, які
займаються справами дітей і сімей, нада�
ють соціальні послуги в громаді. 

Представники української делегації мали
змогу побачити, що у Великобританії не�

державний сектор діє на високому про�
фесійному рівні і фактично забезпечує
роботу соціальної інфраструктури. Функ�
ції держави зводяться до: 

•встановлення національних мінімальних
стандартів (напр., функціонування служб
створення і супроводу прийомних сімей,
шкіл інтернатного типу, центрів усинов�
лення, роботи з дітьми з особливими пот�
ребами тощо);

•встановлення стандартів освіти і підви�
щення кваліфікації працівників соціальної
сфери; 

•розроблення правил поведінки соціаль�
них працівників; 

•ведення єдиного реєстру соціальних
працівників і організацій, які надають
соціальні послуги; 

•інспектування щодо дотримання стан�
дартів та правил поведінки. 

Серед заходів, передбачених програмою
візиту, окремо можна відмітити тренінг,
який з нашими посадовцями проводила
Елісон Пойнтер, представниця НУО
«Creative Exchanges» («Творчий обмін») –

організації, одним із напрямків
діяльності якої є розв’язання проб�
лем «керівників, яким не вдається
домовитись». Нашим посадовцям
було запропоновано шляхом
відкритого діалогу сформулювати
проблеми, які заважають державній
системі ефективніше забезпечува�
ти реалізацію прав і задоволення
потреб дітей і сімей. До цих проб�
лем учасники діалогу віднесли: істо�
рично зумовлені міжвідомчі
бар’єри, недосконалість законо�
давчої бази, відсутність єдиного
уповноваженого органу, відповід�
ального за результати реалізації
державної політики із забезпечення

прав дітей. Українські посадовці по�

годились, що основною від�
мінністю Англії від України в
сфері соціального захисту
населення є те, що в Англії
недержавний сектор фак�
тично забезпечує роботу
соціальної інфраструктури
та агенцій, які надають со�
ціальні послуги дітям і ба�ть�
кам, відповідно до спеціаль�
них державних станда�ртів,
тобто держава виступає за�
мовником цих послуг, а про�
фесійні неурядові й гро�
мадські організації – відпо�

відально виконують це за�
мовлення. В Україні ж мере�

жа професійних недержавних організацій
не розвинена, відсутні державні стандар�
ти, потребує реформування система
інспектування й контролю за якістю робо�
ти соціальних працівників. Держава вис�
тупає одночасно і в ролі замовника со�
ціальних послуг, і в ролі виконавця замов�
лення за допомогою державних установ.
Однак, як свідчить досвід тієї ж Англії, для
повноцінного забезпечення права дітей
на всебічний розвиток у сім’ї і суспільстві
роботи одних державних установ вияв�
ляється недостатньо, потребує розвитку
структура недержавного сектору, який б
працював на професійному рівні, маючи
відповідні повноваження і виконуючи
соціальне замовлення держави. 

Тепло вітали українську делегацію в
офісі Міжнародної благодійної організа�
ції «Кожній дитині». Посадовці, які водно�
час є членами Наглядової ради Проекту
ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних
служб для вразливих сімей і дітей»,
відповідали на запитання щодо рівня
державної соціальної політики в Україні, в
галузі опіки і піклування над дітьми,
втілення концепції деінституціалізації в
Україні, створення прийомних сімей, а
також і про успіхи та труднощі на шляху
реалізації проекту. Було підтверджено,
що українська влада всіляко підтримує
реформи в системі соціального захисту
прав і інтересів дітей, зокрема, стосовно
їх деінституціалізації. Тому є підстави вва�
жати, що навчальна поїздка відбулась
успішно. Настрій її учасників бойовий і
натхненний, вони рішуче налаштовані на
поглиблення міжвідомчої співпраці в інте�
ресах дітей з метою реформування
системи опіки та піклування. Повернув�
шись в Україну, кожен з них докладе
максимум зусиль, щоб зробити життя ук�
раїнських дітей щасливішим, щоб дати їм
відчути радість дитинства, в якому закла�
даються основи розвитку кожної людини,
а значить і нації загалом. Адже щаслива
дитина – це щасливе майбутнє держави! 

Навчальна поїздка до
Великобританії міністрів,
заступників міністрів
уряду України, членів
Наглядової
Ради проекту 

Проект фінансується Європейським Союзом Виконавець проекту консорціум «Кожній дитині»
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Інформаційний бюлетень проекту «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей», який фінансується Європейським Союзом

Візит заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту
Т. Кондратюк та заступника міністра праці та соціальної

політики  В. Дьяченка у дитячий ресурсний центр 
«Фенікс» (м. Лондон)

Зустріч начальника департаменту кримінальної міліції
по роботі з неповнолітніми МВС України 

М. Цимбалюк з представником служби по роботі з
неповнолітніми правопорушниками центру соціальної

служби району Харроу (м. Лондон)



> За роки нашої співпраці Бровари
змінилися до невпізнання. Не можна та�
кож не помітити ентузіазму і нових
підходів до вирішення питань щодо
поліпшення захисту прав дітей та сімей,
які перебувають у складних життєвих
умовах. Ці слова сказав директор ПБО
«Кожній дитині» в Україні Володимир
Кузьмінський під час підписання угоди
про створення в м. Бровари інтегрова�
них соціальних служб у рамках реалізації
проекту. Підписання угоди між Бро�
варською міською радою, управлінням у
справах сім`ї та молоді, службою у спра�
вах неповнолітніх Київської облдер�
жадміністрації, Київським обласними
центром соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді та ПБО «Кожній дитині» в
Україні відбулося 3 лютого 2006 року.
Внаслідок успішної реалізації попе�
редніх спільних проектів у центрі
соціальних служб для сім`ї, дітей та мо�
лоді м.Бровари вже діють спеціалізовані
служби підтримки сім`ї та супроводу
сімейних форм опіки. З 2006 року, відпо�

відно до підписаної угоди, почнуть фун�
кціонувати: служба раннього втручання,
реінтеграції та соціалізації вихованців
інтернатних закладів, супроводу дітей,
які перебувають у конфлікті з законом.
Високо оцінив діяльність стратегічних
партнерів міської влади Броварів та
служб роботи з сім`єю, дітьми та молод�
дю, спрямовану на реформування та
розвиток системи, міський голова
Віктор Антоненко. Він зазначив, що
створювана в місті система інтегрова�
них соціальних служб дозволить скоор�
динувати та спрямувати діяльність усіх
установ та організацій міста на забезпе�
чення всебічної допомоги в інтересах
дітей. 

Початку роботи інтегрованих соціальних
служб в м.Бровари було присвячено
круглий стіл – обговорення, який прохо�
див 18 лютого 2006 року за участю пре�
дставників місцевих та неурядових ор�
ганізацій, які працюють у сфері захисту
прав дітей. Для участі в цій події приїхали
зарубіжні гості: виконавчий директор
міжнародної благодійної організації

«Кожній дитині» Анна Фойхтван та
член Ради Директорів міжнародної
благодійної організації «Кожній ди�
тині» Авріл Девіс. Офіційну части�
ну відкрив Броварський міський го�
лова Віктор Антоненко, який ви�
соко оцінив діяльність благодійної
організації «Кожній дитині», інших
стратегічних партнерів міської вла�
ди Броварів та служб роботи з
сім`єю, дітьми та молоддю, спря�
мовану на реформування та розви�
ток системи опіки та піклування
над дітьми. Міський голова зазна�
чив, що створювана в місті система

інтегрованих соціальних служб дозво�
лить скоординувати та спрямувати дія�
льність усіх установ та організацій міста
на забезпечення всебічної допомоги в
інтересах дітей. Про зацікавленість між�
народної благодійної організації «Кожній
дитині» в реалізації такого інноваційного
проекту в Україні говорила виконавчий
директор організації Анна Фойхтван.
«Якщо ми спільно об`єднаємо зусилля
задля дітей, то обов’язково досягнемо
хороших результатів не лише в Броварах
чи Київській області, а й в усій Україні»
підвела як підсумок виконавчий дирек�
тор. Активну участь та підтримку місцевої
влади м.Броварів задля успішної ре�
алізації Проекту ЄС «Розвиток інтегрова�
них соціальних служб для вразливих
сімей і дітей» відзначила керівник проек�
ту Ілейн Саммон. «Бровари йдуть до то�
го, щоб поставити крапку в тій спадщині
інтернатів, яку отримали усі. Ми, саме ми
йдемо першими, відкриваємо служби,
цим живемо і так мислимо», � цими сло�
вами підвела підсумки заступник місько�
го голови Людмила Шестопал.

Проект фінансується Європейським Союзом Виконавець проекту консорціум «Кожній дитині»3
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РОБОТА НА МІСЦЯХ

> Реальну користь від співпраці з бла�
годійною організацією «Кожній дитині»
вже відчули на Переяславщині. Упродовж
двох останніх років тут реалізовувався
проект, результатом якого стало створен�
ня спеціалізованої служби підтримки сім’ї
на базі районного центру соціальних
служб для молоді. Логічним продовжен�
ням цього проекту є наступний етап �
створення інтегрованих соціальних
служб. Як зазначила директор районного
центру соціальних служб для молоді Лю6
бов Онопрієнко, стартовим кроком ста�
ло підписання в кінці грудня 2005 року
угоди про співпрацю задля реалізації но�
вої соціальної програми. Завдяки проек�
ту посилить свою діяльність соціальна

служба підтрим�
ки кризових сі�
мей з дітьми, роз�
почнуть роботу
інші служби, які
спрямують зу�
силля на ство�
рення прийомних
сімей, дитячих
будинків сімей�
ного типу та ран�
нє втручання. Ди�
ректор центру
наголосила, що
реалізація проек�
ту також дозволить надати робочі місця
селищним, сільським соціальним пра�
цівникам, які будуть у віддалених місцях
району працювати з сім`ями та дітьми.
Працівники Переяслав�Хмельницького

центру соціальних служб для молоді ро�
зуміють, що лише спільними зусиллями
та кропіткою працею кожного соціально�
го працівника можна допомагати вразли�
вим сім`ям з дітьми.

Переяслав6Хмельницький
район

Місто Бровари

Персонал Переяслав�Хмельницького центру соціальних служб

Підписання угоди Броварським міським
головою В. Антоненко та директором ПБО
«Кожній дитині» в Україні В. Кузьмінським

Підписання угоди в м. Бровари



> Модель впровадження інтегрованих
соціальних служб для вразливих сімей і
дітей у пілотних районах Київської об�
ласті відпрацьовували учасники семіна�
ру�тренінгу, яких 15�17 грудня 2005 ро�
ку гостинно приймало м. Славутич. Цей
захід проходив у рамках Проекту Євро�
пейського Союзу і був наступним кро�
ком серії навчальних семінарів і тре�
нінгів для спеціалістів соціальної сфери
Київської області. Учасників семінару�
тренінгу вітав голова Славутицької місь�
кої ради Володимир Удовиченко. У
роботі семінару брали участь не лише
соціальні працівники, які на місцях пра�
цюватимуть з кризовими сім`ями, а й
керівники Державної соціальної служби
для сім`ї, дітей та молоді, голови рай�
держадміністрацій, керівники структур�

них підрозділів у сфері захисту дітей,
зокрема відділів у справах сім`ї і молоді,
служб у справах неповнолітніх, центрів
соціальних служб. 
Міжнародні підходи до створення сис�
теми інтегрованих соціальних служб
представив на семінарі�тренінгу екс�
перт із соціального розвитку Гевін

Свонн. Учасники відпрацювали індиві�
дуальні моделі роботи служб у Вишго�
родському, Фастівському районах та у
м.Бровари. Тренінг дозволив виявити
характерні для кожного району пробле�
ми сімей та дітей, що перебувають у
кризі, та визначити підходи до вирішен�
ня цих проблем.

Контактна інформація

> Для того, щоб принести якнайбільше
користі, перші інтегровані соціальні
служби у містах, районах Київської об�
ласті потребують ефективної інфор�
маційної підтримки їх роботи. Ті, для ко�
го ці служби працюють, звернуться туди
лише в тому разі, якщо будуть мати пов�
ну, доступну інформацію, довіру і впев�
неність. Тому інформаційна кампанія,
яку розробляють виконавці Проекту ЄС
«Розвиток інтегрованих соціальних
служб для вразливих сімей і дітей»
спільно з Державною соціальною служ�

бою для сім’ї, дітей та молоді, має на
меті спонукати громадян до звернень у
соціальні служби. Цілі кампанії будуть
спрямовані на підвищення активності
українських громадян для забезпечення
права кожної дитини зростати і пов�
ноцінно розвиватися в сім`ї і будуть
включати такі напрямки: 

• запобігання виникненню проблем у
сім`ї (сирітства, безпритульності, наси�
льства, наркоманії, алкоголізму, відмов,
тощо), факторів, які вводять сім`ю у кри�
зовий стан; 

• спонукання громадськості, тих, хто
знає про біди і негаразди сімей, які пе�
ребувають у складних життєвих обста�

винах, допомагати таким сім`ям, під�
тримувати сімейні форми опіки дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування;

• популяризація роботи соціальних
служб на місцях задля вирішення проб�
лем сімей у складних життєвих обстави�
нах, вироблення потрібної установки
для звернення в соціальні служби та ак�
тивізації громадян до дій.

Досвід розробників інформаційної кам�
панії додає впевненості в її успішності.
Проте відомо, що найкращим способом
інформування громадськості про нові
соціальні послуги буде саме ефективна
робота служб.

Компонент 
роботи з громадськістю
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Проект «Розвиток інтегрованих

соціальних служб для вразли6

вих сімей і дітей»

01025, Київ, Україна

вул. Десятинна, 14
Тел.:+38(044) 270 55 16, 279 52 53

E�mail:

everychildtacis@dksm.gov.ua

www.everychild.org.ua

Представництво 

благодійної організації 

«Кожній дитині» в Україні

01011, Київ, Україна 

вул. Ластовського, 3, оф. 2
Тел.: +38 (044) 537 22 94

Факс: +38 (044) 285 75 82

E�mail: info@everychild.kiev.ua

www.everychild.org.ua

Представництво 

Європейської Комісії в Україні

01024, Київ, Україна

вул. Круглоуніверситетська, 10

Тел.: +38 (044) 253 30 20

Факс: +38 (044) 253 45 47

www.delukr.cec.eu.int

Державна соціальна служба 

для сім`ї, дітей та молоді

01030, Київ, Україна

вул. Б. Хмельницького, 51 Б 

Тел.: +38 (044) 234 45 85 

Факс: +38 (044) 244 40 00

E�mail: post@dcssm.gov.ua

www.dcssm.gov.ua
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Тренінги як ефективний
засіб підвищення
фаховості соціальних
працівників

В рамках проекту, експерти з юридичних питань здійснюють щомісячний огляд законодавчих актів та проектів таких
актів, що стосуються захисту прав дитини та здійснення цілей проекту. Огляд є корисним для представників
недержавних організацій, міжнародних інституцій, державних органів влади, які діють у сфері реформування та
вдосконалення системи опіки та піклування над дітьми в Україні. З англійською та українською електронними версіями
щомісячного огляду можна ознайомитись на сайті проекту www.everychild.org.ua

Учасники семінару�тренінгу в м. Славутичі


