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ПРОГРАМА
тематичного короткострокового семінару
„Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти
і діти, позбавлені батьківського піклування”

Івано-Франківськ, 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність тематичного короткострокового семінару полягає у
забезпеченні керівників та спеціалістів районних і міських центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних працівників рад об’єднаних
територіальних громад необхідного рівня знань щодо особливостей організації
та проведення соціальної роботи з питань створення та соціального
супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Програма
семінару розроблена на виконання листа Івано-Франківського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 13 лютого 2018 року
№ 01-24/64.
1. Назва програми:

“Соціальний супровід сімей, у яких
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування”

2. Укладачі програми:

Гладій Ольга Василівна – заступник директора
Івано-Франківського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Надворняк Ярослава Миколаївна – завідувач
навчально-методичного відділу центру, кандидат
економічних наук

3. Загальні відомості:

призначена для працівників районних та міських
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, соціальних працівників рад об’єднаних
територіальних громад;
термін навчання – 12 академічних годин;
форма навчання – очна

3.1. Цільова група:

спеціалісти районних та міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
соціальні працівники рад об’єднаних
територіальних громад

3.2. Мета програми:

актуалізувати і поглибити знання та вміння
спеціалістів районних та міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
соціальних працівників рад об’єднаних
територіальних громад з питань організації та
надання соціальних послуг, здійснення
соціальної роботи та соціального супроводу
сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування

3.3. Цілі програми:

надати слухачам:
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1. Знання:
► правових засад державної політики у сфері соціального захисту
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
► нормативно-правових основ соціального супроводу та нормативноправових документів, що регулюють соціальний захист прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу;
► організаційно-методичних основ соціального супроводу прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу у громаді;
► видів соціальних допомог прийомним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та порядку їх призначення;
► проблем системи соціальної допомоги прийомним сім’ям, дитячим
будинкам сімейного типу в Україні;
► основних аспектів надання державної соціальної допомоги прийомним
сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу;
► особливостей виявлення та оцінки потреб прийомної дитини, дитинивихованця;
► специфіки роботи з прийомними сім’ями та дитячими будинками
сімейного типу;
► етичних засад роботи соціального працівника з прийомними сім’ями,
дитячими будинками сімейного типу.
2. Вміння:
► раннього виявлення, проведення соціального інспектування та надання
соціальних послуг прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу;
► оцінювання потреб дитини та її прийомної сім’ї, дитячих будинків
сімейного типу;
► забезпечення діяльності на посаді керівника або спеціаліста із
соціальної роботи районного (міського) центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
► організації групової форми та методів роботи з прийомними сім’ями та
дитячими будинками сімейного типу;
► вчасного вирішення проблем системи соціальної допомоги в Україні та
розробки шляхів її удосконалення;
► забезпечення соціального захисту прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу;
► забезпечення партнерства в соціальному супроводі прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу;
► організації діяльності на посаді керівника або спеціаліста із соціальної
роботи у громаді.
3. Навички:
► здійснення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу;
► роботи соціального працівника з прийомними сім’ями, дитячими
будинками сімейного типу;
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► роботи щодо захисту прав та інтересів дітей в прийомних сім’ях,
дитячих будинках сімейного типу ;
► подолання кризи у розвитку сім’ї;
► співпраці фахівців із соціальної роботи з органами внутрішніх справ
щодо роботи з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу;
► співробітництва з державними органами, які опікуються проблемами
сімей та дітей;
► здійснення профілактичних заходів з прийомними сім’ями, дитячими
будинками сімейного типу.
4. Форми занять: лекція, лекція-презентація, практичне заняття.
5. Рекомендації щодо добору методів, засобів, форм організації
навчання і контролю результатів участі слухачів у роботі
семінару:

проведення лекцій з елементами бесіди, тематичні дискусії;

проведення підсумкової бесіди для контролю знань слухачів;

при проведенні практичного заняття використовувати технічні
засоби навчання: фліпчарти, магнітну та спеціальну дошки,
мультимедійну апаратуру.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
ТЕМА
п
/
п
1
2
1 Основні засади державної
політики щодо соціального
захисту дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
піклування

ВИД
ЗАНЯТЬ

К-сть
акад.
годин

ВИКЛАДАЧ

3
лекція

4
1

2 Загальні підходи до
організації та надання
соціальної послуги
соціального супроводу.
Визначення індивідуальних
потреб отримувача
соціальної послуги
соціального супроводу.
Складання плану
соціального супроводу
3 Місце та строки надання
соціальної послуги
соціального супроводу.
Принципи надання
соціальної послуги
соціального супроводу.
Зміст соціальної послуги
соціального супроводу.
Механізм оцінювання
дотримання стандарту
соціальної послуги
соціального супроводу
4 Державна підтримка
прийомної сім’ї, дитячого
будинку сімейного типу,
сімей опікунів,
піклувальників

практичне
заняття

2

5
Гладій Ольга Василівна –
заступник директора –
начальник відділу методичного
забезпечення соціальної роботи
Івано-Франківського обласного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Герасимів Надія Михайлівна –
практичний психолог відділу
методичного забезпечення
соціальної роботи ІваноФранківського обласного центру
соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

практичне
заняття

2

Герасимів Надія Михайлівна –
практичний психолог відділу
методичного забезпечення
соціальної роботи ІваноФранківського обласного центру
соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

практичне
заняття

1

Шкляр Галина Євгенівна –
начальник відділу соціальних
допомог та розгляду звернень
управління соціальних гарантій
департаменту соціальної
політики Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації

5 Освіта дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які виховуються
в прийомних сім’ях, дитячих
будинках сімейного типу,
сім’ях опікунів,
піклувальників

практичне
заняття

1

Гаврилюк Ігор Олегович –
заступник директора
департаменту – начальник
управління освіти, науки та
молодіжної політики
департаменту освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації;
5

Опалко Ірина Михайлівна –
начальник відділу позашкільної
освіти та роботи з інтернатними
закладами управління
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти
департаменту освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
6 Роль служб у справах дітей у
створенні та функціонуванні
сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

практичне
заняття

1

Євчук Марія Михайлівна –
завідувач сектору з питань
усиновлення, опіки, піклування
та сімейних форм виховання
дітей служби у справах дітей
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, магістр
державної служби

7 Відповідальність за
порушення
антикорупційного
законодавства посадових
осіб в сфері соціального
захисту

лекціяпрезентація

1

Бойчук Любомир Васильович
– заступник директора центру з
навчально-методичної роботи;
Луцишин Василь Михайлович
– спеціаліст-юрист сектору
правового забезпечення ГУНП в
Івано-Франківській області,
підполковник міліції у відставці

8 Виконання власних
(самоврядних) повноважень
об’єднаної територіальної
громади у сфері соціального
захисту населення

практичне
заняття

1

9 Соціально-психологічні
проблеми виховання дітей в
прийомних сім’ях, дитячих
будинках сімейного типу,
опікунських сім’ях, засоби їх
вирішення
Всього

практичне
заняття

2

Непийвода Людмила Іванівна
– заступник директора
департаменту – начальник
управління соціального захисту
населення департаменту
соціальної політики обласної
державної адміністрації, магістр
державної служби
Чайка Оксана Михайлівна завідувач відділення медикопсихологічної допомоги та
соціальної реабілітації обласної
психоневрологічної лікарні №3

12

6

