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Проект «Сприяння розвитку можливостей місцевих недержавних ор-

ганізацій (НДО) у наданні спрямованої соціальної підтримки сім’ям з

дітьми, що перебувають в кризі».

j Період реалізації: грудень 2003 – грудень 2005 рр.
j Тривалість: 24 місяці

j§Мета проекту – створення можливостей для вразливих сімей з дітьми
мати доступ до високоякісних соціальних послуг шляхом розвитку мережі
спеціалізованих соціальних служб підтримки сім’ї. 

Досвід діяльності спеціалізованих соціальних служб підтримки сім'ї
(СССПС) створених у 2000 � 2002 роках на базі місцевих центрів соціальних
служб для молоді за підтримки благодійної організації «Кожній дитині» зас�
відчив ефективність такої форми соціального обслуговування. ССПС є на�
дійним механізмом попередження потрапляння дітей до державних закладів
опіки (будинків дитини, дитячих будинків, інтернатів тощо). Саме тому в
рамках проекту «Сприяння розвитку можливостей місцевих недержавних
організацій (НДО) у наданні спрямованої соціальної підтримки сім'ям з діть�
ми, що перебувають в кризі», який реалізується за фінансової підтримки Єв�
ропейської комісії, передбачено використрання потренціалу громадських ор�
ганізацій для поширення існуючого превентивного механізму – СССПС.
Як засвідчує досвід європейських країн, за відповідної підготовки громадські
організації можуть взяти на себе частину функцій із надання соціальних пос�
луг у громаді, забезпечити розробку та проведення навчальних тренінгів із
перепідготовки кадрів, у тому числі, фахівців, які працюють на державній
службі. Тому одним із ключових завдань у рамках проекту є посилення потен�
ціалу Ліги соціальних працівників України (ЛСПУ), створення відповідних
умов для надання ЛСПУ навчальних послуг на замовлення органів держав�
ної влади та місцевого самоврядування. 



j Діяльність в рамках проекту

1. На базі осередків Ліги соціальних працівників України створено тре�
нінгові центри у трьох пілотних регіонах України, а саме: Київській,
Львівській областях та м. Севастополі. 
Передбачається, що центри стануть осередками передового досвіду у наданні
соціальної підтримки вразливим сім’ям з дітьми. Крім того, центри сприяти�
муть розвитку потенціалу інших громадських організацій. Діяльність центрів
буде зосереджена на трьох основних напрямах: Перш за все, надання підтрим�
ки керівникам НДО з метою забезпечення їх здатності проводити високоякіс�
ні тренінги з соціальної роботи в регіонах. По�друге, надання освітньо�кон�
сультаційних послуги для працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування, які безпосередньо залучені до процесу управління соціаль�
ною роботою в області. По�третє, безпосередня підготовка соціальних праців�
ників місцевих центрів соціальних служб для молоді з метою підготовки їх
для роботи по запобіганню передачі дітей на державне виховання.

2. Сприяння подальшому розвитку спеціалізованих соціальних служб
підтримки сім’ї в 10 районах Київської області, 3 – Львівської, 2 – АР
Крим та 1 в м. Севастополі. 
В рамках проекту передбачено програму підготовки соціальних працівників,
матеріально�технічного забезпечення новостворених СССПС. Служби під�
тримки сім’ї є платформою для роботи з вразливими сім’ями; вони мають на
меті зменшити ризик передачі дітей під державну опіку. Соціальні працівни�
ки СССПС вже сьогодні надавають соціальну підтримку в процесі запровад�
ження альтернативних форм опіки над дітьми, розробці індивідуальних пла�
нів опіки для дітей, які перебувають у державних закладах опіки, запроваджу�
ють процедури захисту дітей від насилля.

3. Адаптація та публікація існуючих зарубіжних та українських мето�
дик соціальної роботи з вразливими сім’ями з дітьми
Важливим компонентом проекту є адаптація та публікація існуючих зарубіж�
них та українських методик соціальної роботи з вразливими сім’ями з дітьми.



Два навчальних пакети створюються для керівників і практиків НДО у спів�
праці з усіма партнерами проекту.

4. Професійний розвиток тренерів та керівників НДО
З метою посилення участі ЛСПУ у розробці державної соціальної політики
щодо сім’ї та дітей в рамках проекту консультантами благодійної організації
«Кожній дитині» та Британської асоціації соціальних праціників (БАСП) бу�
ло проведено низку тренінгів з навичок управління, представлення та відсто�
ювання інтересів. Обласним тренінговим центрам запропоновані модульні
тренінги, навчальні поїздки до Великобританії та Польщі для вивчення дос�
віду цих країн по роботі з вразливими сім’ями з дітьми.

5. Інформаційна діяльність
Важливим елементом реалізації цього проекту є інформаційна діяльність.
Для поширення результатів проекту в межах України проведено круглі столи
та конференції. Окрім цього буде організовано прес�тур ЗМІ по регіонах
впровадження проекту з метою ознайомлення громадськості з позитивним
впливом спеціалізованих соціальних служб підтримки сім’ї на вразливі сім’ї з
дітьми та роллю громадських організацій у цій сфері. 

j Виконавці проекту
Благодійна організація «Кожній дитині» (її Представництво в Україні) є ви�
конавцем проекту. Основними функціями благодійної організації «Кожній
дитині» згідно проекту є:
– здійснення загального управління проектом, що визначається умовами
міжнародних договорів між Україною і Європейським Союзом про надання
технічної допомоги Україні та окремим договором (062�478) з Європейською
Комісією про реалізацію проекту «Сприяння розвитку можливостей місце�
вих недержавних організацій (НДО) у наданні спрямованої соціальної під�
тримки сім'ям з дітьми, які перебувають в кризі»;
– здійснення управління бюджетом проекту;
– координація спільних дій партнерів та учасників проекту;
– організація та проведення тренінгів для тренерів Ліги соціальних пра�



цівників України та державних службовців про розвиток тренінгових нави�
чок та тренінгу з питань надання підтримки сім’ї для соціальних служб під�
тримки сім’ї;
– поширення інформації у національних та обласних засобах масової інфор�
мації про впровадження проекту тощо.

j Партнери проекту
– Головним партнером проекту є Всеукраїнська громадська організація
«Ліга соціальних працівників України». Саме на базі місцевих осередків
ЛСПУ створені і діють тренінгові центри підготовки соціальних працівників
СССПС. На сьогодні на базі Київського та Львіського обласних і Севасто�
польського міського осередків ЛСПУ сформована високопрофесійна коман�
да тренерів. У співпраці з іншими патренрами та Центрами соціальних служб
для молоді здіснюється розробка тренінгових матеріалів для соціальних пра�
цівників спеціалізованоих соціальних служб підтримки сім’ї. 

Партнером благодійної організації «Кожній дитині» у досягненні завдань
проекту є Британська асоціація соціальних працівників. БАСП сприяє роз�
робці і проведенню тренінгів для тренерів і працівників у специфічних сфе�
рах (захист дитини) і є джерелом інформації щодо інституційного укріплен�
ня ЛСПУ.

j Наочність та поширення досвіду проекту
Методичний і практичний досвід проекту фіксується, узагальнюється і по�
ширюється на тренінгах і круглих столах, які Ліга соціальних працівників та
«Кожній Дитині» проводять у співпраці з Держаним центром соціальних
служб для молоді. На кінець 2005 заплановано проведення науково�прак�
тичної конференції та видання методичних посібників за результатами реа�
лізації проекту. Матеріали розповсюджуватимуться серед спеціалістів соці�
альної роботи.



j Схема взаємодії учасників проекту 



Представництво Європейської Комісії 
в Україні

вул. Круглоуніверситетська, 10
01024, м. Київ, Україна

Тел.: +38 044 462<00<10
Факс: +38 044 230<23<90

E<mail: delegation<ukraine@cec.eu.int

Державна соціальна служба 
для сімї, дітей та молоді

вул. Б. Хмельницького, 51 Б 
01030, м. Київ, Україна
Тел. +38 044 234<45<85 
факс +38 044 244<40<00

E<mail: post@dcssm.gov.ua

Представництво благодійної організації 
«Кожній дитині» в Україні

Київський офіс
вул. Ластовського, 3, оф. 2 

01011, м. Київ, Україна
Тел. +38 044 537<22<94
Факс +38 044 295<75<82

E<mail: info@everychild.kiev.ua
www.everychild.org.ua

Львівський офіс
вул. Володимира Великого, 18, оф. 523

75005, м. Львів, Україна
Тел. +38 032 297<04<22
Факс +38 032 297<04<88

E<mail: nv@everychild.org.ua

Ліга Соціальних працівників України
вул. Пушкінська, 9 а, Київ, Україна 

Тел.: +38 044 229<42<35
Е<mail: lswu@i.com.ua

Тренерській центр Київського осередку 
Ліги соціальних працівників України

вул. Тичини 17, оф. 319 та 329 
(у приміщенні Київського міського 

педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка) 
02152, м. Київ, Україна 

Тел.: +38 044 553<98<17

Тренерській центр Львівського осередку 
Ліги соціальних працівників України

вул. Менделєєва, 8, 79005, м. Львів, Україна
Тел.: +38 050<371<97<39

Тренерській центр Севастопольський осередку 
Ліги соціальних працівників України
вул. Героїв Севастополя 13, оф. 444 

м. Севастополь, Україна 
(у приміщенні Соціально<економічного

університету)
Тел.: +38 0692 676<195

BASW Head Office
E<mail: info@basw.co.uk (automatic response)

16 Kent Street, Birmingham, B5 6RD
Telephone: +44 121 622<39<11

Fax: +44 121 622<48<60


