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Основні скорочення
АТО – антитерористична операція;
БО – благодійна організація;
БФ – благодійний фонд;
ВБО – всеукраїнська благодійна організація;
ВІЛ/СНІД – вірус імунодефіциту людини/ синдром набутого імунодефіциту;
ВНЗ – вищий навчальний заклад;
ВПО – внутрішньо переміщені особи;
ГО – громадська організація;
ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу;
КМЦСССДМ – Київський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді;
МГО – молодіжні громадські організації;
ООС– операція об’єднаних сил;
ПС – прийомні сім`ї;
РЦСССДМ – районні центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
СЖО – сім`ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;
ССД – служби у справах дітей та сім’ї;
ЦСПРДМФО - центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями;
ЦСССДМ – центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
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ВСТУП
У 2019 році Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
провадив діяльність відповідно до пріоритетів державної молодіжної і соціальної
політики, завдань Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на
2018-2020 роки, завдань київської міської влади та запиту територіальної громади.
Окрім здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного
забезпечення РЦСССДМ та закладів соціальної підтримки дітей, сімей та молоді,
КМЦСССДМ у 2019 році продовжував надавати спеціалізовані соціальні послуги
різним категоріям клієнтів. Реалізація заходів здійснювалася в рамках міських цільових
програм «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки», «Турбота. Назустріч киянам» на
2019-2021 роки».
Протягом 2019 року для реалізації соціальних заходів Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залучено, шляхом укладання угод
цивільно – правового характеру, 60 спеціалістів (середньооблікова кількість за рік),
штатними та залученими спеціалістами КМЦСССДМ надано 193110 індивідуальних
та групових соціальних послуг 105554 отримувачам.
програми та заходи
Показник
2017
2018
2019
Кількість клієнтів
69663
92579
105554
Кількість соціальних послуг
152 865
191 164
193110
штатні спеціалісти
Показник
2018
2019
Кількість соціальних послуг
59 661
64700

Надані соціальні послуги по програмах та заходах в 2019 р.
соціальнопедагогічні
102180

соціальноекономічні
481

юридичні
2722

кількість
учасників
масових
заходів
24554

соціальномедичні
2199

психологічні
8022
кількість
учасників
групвзаємод
опомоги
2964
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інформаційні
34018

Соціальні послуги, які були надані штатними працівниками КМЦСССДМ
в 2019р.

психологічні
1594
соціальнопедагогічні
5116

експертні
5762

організаційорозпорядчі
15386

64700
наданих
соціальних
послуг

юридичні
501

інформацій
ні
18234

методичні
18109

Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечено ефективну партнерську взаємодію з громадськими суб’єктами
соціальної роботи, укладено 41 угоду про спільну реалізацію соціальних
заходів та партнерську взаємодію з громадськими організаціями та
благодійними фондами, комунальною установою та 14 угод на здійснення
волонтерської діяльності з учасниками груп взаємодопомоги. Співпраця між
державним і громадським сектором у мережі ЦСССДМ столиці має певні
переваги та потенціал для розвитку, оскільки використовується з метою успішної
реалізації державної політики у сфері надання послуг сім’ям, дітям та молоді.
Загалом КМЦСССДМ продовжував відігравати провідну роль в контексті
підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та
піклувальники; здійсненні соціальної роботи з особами з проблемами
залежностей, молодими жінками вразливих категорій, дітьми, які перебувають у
конфлікті з законом; проведенні інформаційно-тренінгової роботи та масових
заходів соціального спрямування; створенні умов для впровадження
інноваційних технологій соціальної роботи та експериментальних соціальних
проектів.
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РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
1.1. Ситуативний аналіз виконання функцій РЦСССДМ, закладів
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, оцінки якості надання
соціальних послуг.
З метою координації діяльності районних у м. Києві центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - РЦСССДМ), впровадження державних
соціальних стандартів, методичного забезпечення соціальної роботи із сім'ями,
дітьми та молоддю Київський міських центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді (далі - КМЦСССДМ) систематично проводяться наступні заходи:
щоквартальний моніторинг роботи РЦСССДМ з отримувачами
соціальних послуг (за формами відомчо-статистичної звітності);
щоквартальний моніторинг здійснення соціальної роботи з питань
попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми;
щомісячний моніторинг щодо жорстокого поводження з дітьми;
щомісячний моніторинг щодо здійснення соціальної роботи з сім’ями
внутрішньо переміщених осіб;
щомісячний моніторинг цільового використання та випадків припинення
виплат допомоги при народженні (усиновленні) дитини.
За звітний період КМЦСССДМ було здійснено 8 заходів аналізу та
оцінки якості надання соціальних послуг Деснянським, Святошинським,
Шевченківським РЦСССДМ, закладами соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді: ЦСПРДМФО (Дарницького, Оболонського, Солом’янського районів м.
Києва) та Центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (Правобережний і
Лівобережний).
В ході проведення аналізу та оцінки якості діяльності РЦСССДМ та
закладів соціальної підтримки робочими групами вивчалися стан здійснення
соціальної роботи, ведення нормативних документів обліку діяльності
спеціалістів, що підтверджують ефективність роботи центру за напрямами
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, проводився аналіз справ
соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
Основний акцент при цьому робився на розумінні спеціалістами понять
комплексного та системного підходу в роботі щодо надання соціальної
підтримки та допомоги клієнтам.
Результати проведеної роботи використовуються при плануванні
методичної роботи Київського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді на наступний рік. Довідки надсилаються з рекомендаціями
РЦСССДМ та закладам соціальної підтримки для врахування та використання
в роботі.
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1.2. Організації та проведення методичних заходів з підвищення
професійної компетенції спеціалістів мережі ЦСССДМ та закладів
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Києва
З розвитком технологій і урахуванням наукової організації праці кадрова
політика обґрунтовує необхідність використання на практиці тих чи інших
конкретних методів і форм проведення практичної роботи з підвищення
кваліфікації персоналу з метою створення високопродуктивного і
високоякісного процесу праці з урахуванням специфіки соціальної роботи.
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
щорічно проводить аналіз заходів щодо підвищення професійних знань і
кваліфікації працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.
Києва.
Протягом 2019 року КМЦСССДМ продовжував практику використання
широкого спектру форм методичного забезпечення діяльності РЦСССДМ та
закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (далі - заклади соціальної
підтримки) за напрямами роботи з сім’ями, дітьми та молоддю м. Києва
(семінари, тренінги, майстер-класи, навчальні курси, круглі столи, конференції,
конкурси та інш.).
Назва заходу

Заплановано
заходів

Виконано

Проведення заходів аналізу виконання
функцій РЦСССДМ, закладами соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді, оцінки
якості надання ними соціальних послуг

9

8

- семінари

6

30

- тренінги

8

36

- заходи
методичного забезпечення
діяльності мережі ЦСССДМ
- навчальні курси щодо підготовки
спеціалістів мережі ЦСССДМ
- навчальні
курси
з
підвищення
професійної компетентності
- майстер-класи від Майстрів соціальної
роботи

30

42

50

66

5

6

6

6

Здійснення заходів методичного забезпечення
діяльності мережі ЦСССДМ та закладів
соціальної підтримки, а саме:
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- супервізії для спеціалістів РЦСССДМ

33

- експертні послуги

34
39

Всього

147

267

З метою методичного забезпечення діяльності РЦСССДМ та закладів
соціальної підтримки протягом 2019 року КМЦСССДМ за напрямом роботи з
сім’ями, дітьми та молоддю було організовано та проведено:
шість організаційно-методичних нарад для начальників відділів
соціальної роботи мережі ЦСССДМ, якими охоплено 82 особи (з них 54
повторних);
стратегічну сесію «Робота над моделями якості соціальних і
реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та їхніми сім’ями», із
залученням партнерських громадських організацій, охоплено 40 осіб;
11 організаційно-методичних нарад для директорів закладів
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (ЦСПРДМФО), спеціалістів
РЦСССДМ;
11 заходів методичної допомоги (робочі зустрічі, тощо) для
спеціалістів мережі ЦСССДМ, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді, державних та неурядових організацій за напрямом соціальнопрофілактичної роботи;
8 організаційно-методичні зустрічі зі спеціалістами (за запитами
РЦСССДМ та комунальних установ), якими охоплено 36 осіб;
11 методичних нарад для працівників проекту Громадського
бюджету «Мати героя: від болю до зцілення» з питань організації роботи
проекту, охоплено 11 осіб.
Всього здійснено 48 організаційно-методичних заходів, якими охоплено
169 осіб.
Також, протягом 2019 р. для соціальних працівників мережі ЦСССДМ м.
Києва та залучених спеціалістів до реалізації міський програм/заходів, проектів
було проведено 34 супервізії з метою подолання професійних труднощів,
удосконалення організації роботи, підтримку мотивації до роботи, дотримання
державних стандартів надання соціальних послуг, запобігання виникненню
професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки, підвищення
професійної компетенції спеціалістів РЦСССДМ та працівників служб у справах
дітей та сім’ї за напрямом соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (в т.ч.
прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, наставниками).
Заходами супервізії охоплено 113 осіб.
Ресурсами КМЦСССДМ, за підтримки неурядових організацій, для
працівників мережі ЦСССДМ та закладів соціальної підтримки були
організовані та проведені наступні заходи:
шість майстер-класів за основними напрямами соціальної роботи від
Майстрів соціальної роботи, спеціалістів РЦСССДМ, а також Служби у справах
дітей та сім’ї КМДА;
сім семінарів у рамках проведення загальноміського конкурсу
7

«Кращий соціальний Web Surfer м. Києва-2019», фіналістами якого стало 9
фахівців;
сім заходів у співпраці з громадською організацією
«Східноукраїнська асоціація арт-терапії» (СААТ), в рамках соціального проекту
«Арт-терапія: можливості для підтримки особистості», у яких брали участь 79
працівників мережі ЦСССДМ та партнерських організацій;
дев’ять заходів щодо профілактики емоційного вигорання та
розширення професійних компетенцій, якими охоплено 182 особи;
16 заходів з відпрацювання інноваційних сучасних технологій
роботи з сім’єю у методі арт-терапії та профілактики емоційного вигорання,
якими охоплено 119 осіб;
семінар на тему: «Організаційно-правові засади та механізми
взаємодії суб’єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству»,
яким охоплено 20 фахівців РЦСССДМ та ССДС;
участь у десяти семінарах для фахівців із соціальної роботи та
психологів, в рамках реалізації програми «Проведення курсу навчальних
семінарів, тренінгів для суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі»
(організатор Служба у справах дітей та сім’ї) на базі десяти РЦСССДМ, якими
охоплено 102 особи;
семінар на тему: «Гендерно зумовлене насильство» для фахівців із
соціальної роботи, охоплено 11 осіб;
участь у семінарі на тему: «Роль та можливості уповноважених
органів щодо виявлення випадків домашнього насильства та насильства за
ознакою статі: можливі ознаки переживань домашнього насильства»
(організатор Служба у справах дітей та сім’ї), охоплено 10 осіб;
участь психологів мережі районних центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді у тренінгу «Впровадження програм для кривдників, які
вчиняють домашнє насильство» (організатор Служба у справах дітей та сім’ї),
яким охоплено 10 осіб;
участь у семінарі, на базі Служби у справах дітей та сім’ї
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на тему: «Виявлення, ідентифікація осіб, які постраждали від
торгівлі людьми. Взаємодія органів і установ на місцевому рівні під час надання
допомоги постраждалим особам», яким охоплено 11 осіб;
18 заходів (тренінги та семінари) для фахівців із соціальної роботи за
напрямом роботи з учасниками АТО/ООС та членами їх сімей, якими охоплено
26 осіб;
спільна Координаційна робоча зустріч в КМДА з працівниками КБУ
«Київський міський центр допомоги учасникам АТО», в якій брали участь 65
осіб;
участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Створення проектної
пропозиції щодо збереження психічного здоров’я учасників АТО та їх сімей,
сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції гідності, сімей Героїв
Небесної Сотні та бійців-добровольців», який об’єднав 45 учасників 8

представників громадських і державних організацій м. Києва;
зустріч фахівців, залучених за програмою «Турбота. Назустріч
киянам», з працівниками «Ветерано Хаб» з питань співпраці, проведення
спільних заходів та перенаправлення клієнтів, охоплено 23 особи;
вісім заходів (тренінги та семінари) для фахівців із соціальної
роботи, молоді та представників громадських організацій «Розвиток позитивної
самооцінки у дітей. Техніки ефективного спілкування», охоплено 78 осіб;
шість тренінгів для фахівців із соціальної роботи, молоді,
представників громадських організацій, волонтерів щодо основ роботи з дітьми
та молоддю з інвалідністю з метою підготовки їх до роботи з клієнтами мережі
РЦСССДМ під час новорічних свят, охоплено 178 осіб;
інформаційно-методична підтримка в організації та проведенні
міських профілактичних акцій до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом,
Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІД, Дня захисту прав дитини, Дня
Молоді, Дня Конституції України, Міжнародного Дня боротьби з гепатитами,
Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ, та загальноміської
акції «Юнь Києва запрошує»;
дев’ять семінарів для спеціалістів мережі ЦСССДМ та закладів
соціальної підтримки (в тому числі три на території ТМО «Фтизіатрія») щодо
аспектів соціальної роботи з родинами з соціально небезпечними
захворюваннями, якими охоплено 68 осіб;
два тренінги для спеціалістів мережі ЦСССДМ, відповідальних за
напрям роботи з кандидатами у наставники та наставниками, якими охоплено 10
осіб;
тренінг для наставників над дитиною, що виховується у державному
закладі, яким охоплено 13 осіб.
Всього КМЦСССДМ проведено 108 заходів, якими охоплено 803 особи.
Навчання, організовані та проведені протягом 2019 року КМЦСССДМ,
були спрямовані на підготовку до здійснення соціальної роботи, отримання
знань, вмінь та навичок спеціалістами РЦСССДМ, волонтерами, лідерами
громадських організацій, соціальними працівниками та робітниками,
залученими до реалізації міських програм/заходів, проектів, а саме:
1. В рамках реалізації соціальних заходів «Центр розвитку та підвищення
компетентності спеціалістів соціальної роботи» організовано та проведено два
базових курси для фахівців соціальної роботи РЦСССДМ та соціальних
працівників неурядових організацій щодо здійснення соціального супроводу
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплено 40 осіб.
2. Чотирнадцять навчальних заходів, якими охоплено 45 осіб, а саме:
сім семінарів для спеціалістів за напрямом роботи з дітьми та
молоддю з інвалідністю та їхніми сім’ями;
три семінари з обміну досвідом ЦСПРДМФО м. Києва;
один семінар для директорів мережі центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді м. Києва;
семінар для заступників директорів-начальників відділів соціальної
роботи РЦСССДМ;
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два ознайомчих візити до центрів реабілітації громадської організації
«Відчуй», новоствореного Київського центру незрячих Департаменту соціальної
політики Київської міської державної адміністрації;
3. Два модульних курси перепідготовки спеціалістів мережі ЦСССДМ,
якими охоплено 47 осіб.
4. Один 4-денний модульний курс підготовки тренерів з питань
профілактичної роботи з дітьми та молоддю Шевченківського району, охоплено
25 осіб.
5. 40 занять Міської школи для консультантів з питань залежностей,
якими охоплено 74 працівника державних установ та неурядових організацій, які
пройшли повний курс підготовки та успішно здали іспити.
6. Участь у навчанні на тему: «Ідентифікація, процедура встановлення
статусу та організація допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»
(організатор Служба у справах дітей та сім’ї), охоплено 11 осіб.
7. Участь у навчанні на тему: «Національний механізм взаємодії
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» (організатор
Служба у справах дітей та сім’ї спільно з громадською організацією «Фундація
«Гармонізоване суспільство»), охоплено 11 осіб.
8. Навчання на тему: «Запобігання та протидія торгівлі людьми торгівлі»
спільно з громадською організацією «А 21» для фахівців РЦСССДМ м. Києва,
охоплено 11 осіб.
Всього КМЦСССДМ проведено 66 заходів (навчальні та модульні курси,
семінари, тренінги, ознайомчі візити), якими охоплено 275осіб.
Навчальні курси з підвищення професійної компетентності були
організовані та проведені для:
- фахівців із соціальної роботи «Специфіка соціальної роботи з сім’ями,
які перебувають у складних життєвих обставинах», охоплено 34 особи;
- фахівців із соціальної роботи по роботі з сім’ями, де є люди з
психіатричними захворюваннями та травмами, охоплено 21 особу;
- спеціалістів мережі ЦСССДМ м. Києва за програмою «Взаємодія
фахівця із соціальної роботи в громаді з надання соціальних послуг особам з
порушенням психічного здоров’я та членам їх сімей», охоплено 24 особи;
- для спеціалістів мережі ЦСССДМ та працівників служб у справах дітей
та сім’ї м. Києва, відповідальних за напрям роботи з сім’ями
опікунів/піклувальників та інших сімейних форм виховання, охоплено 23 особи.
Всього протягом 2019 року проведено 5 навчальних заходів з підвищення
професійної компетентності спеціалістів мережі ЦСССДМ та закладів соціальної
підтримки, якими охоплено 79 осіб.
В якості експертів методисти КМЦСССДМ протягом 2019 року надавали
послуги відповідно до напряму роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, а саме:
дев’ять експертних послуг державним та неурядовим організаціям з
питань соціальної роботи з особами з інвалідністю;
п’ятнадцять експертних послуг державним та громадським
організаціям з питань профілактичної роботи з дітьми та молоддю, надання
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соціальних послуг сім’ям з проблемами соціально небезпечних захворювань,
залежностей та співзалежностей;
дві експертні послуги з питань протидії торгівлі людьми та створення
на рівні київської громади системи реабілітації учасників АТО/ООС;
чотири експертні послуги з питань розвитку сімейних форм
виховання;
дев’ять експертних послуг державним та неурядовим організаціям з
питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та
гендерної дискримінації.
Всього методистами та фахівцями КМСССДМ надано 39 експертних
послуг.
РОЗДІЛ ІІ. НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

2.1. Центр розвитку та підвищення компетентності спеціалістів
соціальної роботи
В рамках реалізації заходів «Центр розвитку та підвищення
компетентності спеціалістів соціальної роботи» протягом 2019 року
залученими спеціалістами КМЦСССДМ

проведено
304
групових заходи
семінари,
тренінги,
супервізії

для
1077
учасників

яким
надано 2730
соціальних
послуг

Основними завданнями на 2020 рік з реалізації заходів «Центр розвитку
та підвищення компетентності спеціалістів соціальної роботи» є створення умов
для професійного розвитку та зростання, забезпечення якості соціальної роботи,
запобігання виникненню професійного вигорання, забезпечення емоційної
підтримки, підвищення професійної компетентності спеціалістів РЦСССДМ, що
викликає позитивне ставлення в територіальній громаді м. Києва.
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Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Київського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 року тісно
співпрацював
з
Міжнародним
жіночим
правозахисним
центром
«Ла-Страда Україна», ВГЦ «Волонтер», МБФ «Українська фундація
громадського здоров’я» та «Право на здоров’я», МГЦ «Розрада», ГО «Фундація
«Гармонізоване суспільство», Товариством Червоного Хреста, КМНКЛ
«Соціотерапія», ТМО «Фтизіатрія», ГО «А 21» щодо здійснення заходів з питань
попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми,
формування засад гендерної рівності та відповідального батьківства, підвищення
професійної компетенції спеціалістів мережі ЦСССДМ м. Києва.
2.2. Розвиток батьківського потенціалу
Роботу з сім’ями/особами у складних життєвих обставинах, де є ризик
вилучення дітей, та які мають намір повернути дитину з державного закладу, з
підвищення їх батьківського потенціалу щодо виховання та утримання дітей
Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розпочато з грудня 2017 року в рамках реалізації міської програми «Служба
підтримки сім’ї» та продовжено у 2018 році як підпрограму «Заходи підвищення
рівня батьківського потенціалу «Школа батьківства».
В рамках реалізації заходів «Розвиток батьківського потенціалу»
(Школа батьківства) протягом 2019 року залученими спеціалістами Київського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено навчальні
курси для сімей у складних життєвих обставинах, а саме:
- 57 заходів, якими охоплено 99 осіб, де відібрано або є ризик відібрання
дітей без позбавлення батьків батьківських прав;
- 27 захід, якими охоплено 130 осіб, у яких виховується дитина/молода
особа з інвалідністю.
Всього за звітний період залученими спеціалістами заходів «Розвиток
батьківського потенціалу» було проведено:

627 заходів
(групові сімейні
консультації,
терапевтичні групи
та групи
взаємодопомоги,
тренінгові заняття)

охоплено
3095
осіб
надано
4745
соціальних
послуг

4411
соціальнопедагогічних
144
юридичних
190
інформаційних

Робота була спрямована як на сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, де є ризик соціального сирітства дітей, так і на сімей, які
виховують дитину/молоду особу з інвалідністю.
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Всього за період реалізації заходів, тобто з грудня 2017 року, зросла
потреба клієнтів саме на отримання послуг з підвищення їх рівня правової
обізнаності, здійснення соціальної підтримки безпосередньо шляхом
підвищення батьківського потенціалу, адаптації та реінтеграції в суспільстві
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння
попередженню складних життєвих обставин та запобіганню ранньому
соціальному сирітству.
Кількісні показники учасників заходів з розвитку батьківського
потенціалу «Школа батьківства» за 2017 - 2019 роки

Роки
грудень 2017
2018
2019
Всього

Загальна
кількість
учасників
заходів
67
3881
3095
7043

Проведено
групових
заходів

Надано послуг

60
661
627
1378

1340
5290
4745
11375

Відсутність системи послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, в
м. Києві створюють кризову ситуацію зі зменшенням потенціалу сім’ї з догляду
за дитиною, що є ризиком передачі дитини до інституалізаційних закладів.
Участь батьків даної категорії у заходах надає можливість підвищити їх рівень
адаптаційних можливостей, переглянути систему цінностей, ідей знань і
навичок, які допомагають вирішувати конкретні завдання реабілітаційного
процесу та підвищувати внутрішні адаптивні можливості сім’ї.
Здійснення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді шляхом
підвищення батьківського потенціалу, адаптації та реінтеграції в суспільстві
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє
попередженню складних життєвих обставин та запобіганню ранньому
соціальному сирітству.
2.3. Центр допомоги дівчатам та молодим жінкам у складних
життєвих обставинах та Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та
вагітних жінок (соціальна квартира)»
В приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (вул. Довженка, 2, кім.11) за фінансової підтримки МБФ
«Українська фундація громадського здоров’я», Представництва Міжнародної
організації «Право на здоров’я» (Health Right International) з травня 2010 року
працює денний Центр допомоги дівчатам та молодим жінкам в складних
життєвих обставинах «Право на здоров’я» (далі - Центр «Право на здоров’я»),
який забезпечує комплексну підтримку дівчат та молодих жінок віком 14-24
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роки, котрі живуть або значну частину часу проводять на вулиці або мають ВІЛпозитивний статус.
Завданнями Центру «Право на здоров’я» є збільшення доступу
представниць цільових категорій до отримання як низькопорогових, так і
високопорогових послуг, формування умов для вмотивованої зміни клієнтками
ризикованої поведінки на більш безпечну, активне їх залучення до
профілактичних програм та соціокультурних заходів.
З початку 2019 року до Центру «Право на здоров’я» звернулося 407
жінок: у багатьох із них відсутнє будь-яке житло або реєстрація; які мають досвід
перебування в інтернатних закладах та на вулиці; з числа внутрішньо
переміщених осіб; яких торкнулася проблема ВІЛ та домашнього насильства; у
яких повністю або частково відсутні документи; які знаходяться у конфлікті з
законом України, мають ризиковану поведінку. Із загальної чисельності 219
жінок постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
В роботі з дівчатами та жінками використовувався клієнтоорієнтований
підхід, з кожною дівчиною чи жінкою працювала мультидисциплінарна команда.
У форматі ведення випадку, за результатами оцінки потреб та розробленими
індивідуальними планами щодо вирішення проблем жінок, були залучені
фахівці, які мали можливість допомогти клієнткам подолати складні життєві
обставини з їх подальшою соціалізацією.
Реалізація заходів «Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та
вагітних жінок (соціальна квартира)» КМЦСССДМ здійснюється спільно з
Міжнародною благодійною організацією HealthRight International (Право на
здоров’я) та заснованого ним Міжнародного благодійного фонду «Українська
фундація громадського здоров’я» для вагітних жінок та матерів з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема тих, що постраждали від
домашнього насильства, та/або мають ВІЛ-позитивний статус, безпритульних, з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ВПО, тощо).
Розрахована соціальна квартира на забезпечення притулку одночасно для
6 жінок з 6-ма дітьми раннього віку та, у разі потреби, ще однієї дитини до 6
років.
Комплексне надання соціальних послуг в соціальній квартирі
передбачає: забезпечення першочергових потреб клієнтів на період вирішення їх
складних життєвих обставин, що перешкоджають виконанню батьківських
обов’язків; створення належних житлово-побутових умов для нормальної
життєдіяльності матері та дитини й забезпечення дитині належного догляду без
відокремлення від матері; підготовка матері з дитиною до успішної адаптації у
суспільстві; створення сприятливих умов для розвитку дитини; захист прав та
інтересів дітей і жінок, які тимчасово проживають в соціальній квартирі,
дотримання правил безпеки та політики конфіденційності.
Протягом 2019 року в рамках реалізації заходів «Екстрена підтримка
молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)»
індивідуальною роботою було охоплено 84 клієнтки, яким надано 2865
індивідуальних послуг. Проведено 532 групових заходів, під час яких 88 (із них
2 залучених спеціаліста) учасникам надано 2230 соціальних послуг (соціально14

педагогічні,
психологічні,
соціально-економічні,
соціально-медичні,
інформаційні, юридичні).
Загалом клієнтками заходів стали жінки, у яких відсутнє будь-яке житло
або реєстрація, ті, які мають досвід перебування в інтернатних закладах, досвід
життя на вулиці, яких торкнулася проблема ВІЛ та насильства в сім’ї, ті, у яких
частково або повністю відсутні документи, з числа внутрішньо переміщених
осіб. Із загальної численності охоплених 32 жінки та 30 дітей постраждали від
домашнього насильства.
Заходами соціального супроводу з розміщенням в соціальній квартирі
було охоплено 22 жінки та 26 дітей (з них 15 жінок та 19 дітей постраждали від
домашнього насильства).
Співвідношення від загальної кількості клієнтів соціальної
кватири до клієнтів, які зазнали домашнього насильства
за 2017-2019 рр.
Загальна
Із них:
% показник від
Роки
кількість
загальної
зазнали
перебувало
жінок, які домашнього
кількості жінок до
під
перебували насильства соціальним
тих, які зазнали
домашнього
в соціальній
супроводом
насильства
квартирі
132
23
12
17,4 %
2017
2018

49

12

7

24,4 %

2019

84

32

22

38,1 %

До
соціальної
квартири
клієнтки
були
розміщені
за
повідомленням/направленням від суб’єктів соціальної роботи, а саме: Київською
дитячою лікарнею №4, Службою у справах дітей та сім’ї КМДА, Ювенальною
поліцією Солом’янського району, Київським пологовим будинком №3,
Київським міським центром соціально-психологічної допомоги, ГО «Конвіктус
Україна», Оболонським, Печерським, Святошинським, Солом’янським, КиєвоСвятошинським, Білоцерківським ЦСССДМ та Центром «Право на здоров’я».
За звітний період клієнтками соціальної квартири були киянки
(переважна більшість) та жінки з інших областей України, а саме: м. Київ - 45;
Київська обл. - 18; Донецька область - 3; Луганська обл. - 1; Чернігівська обл. 1, Дніпропетровська обл. - 4; Житомирська обл. - 1; Хмельницька обл. - 1;
Львівська обл. - 2; Одеська обл. - 2; АР Крим - 3; громадяни інших країн:
Азербайджан - 1; Камерун - 1, Росія - 1.
Позитивним в діяльності соціальної квартири є те, що працівники мали
можливість та ресурси: задовольнити першочергові потреби клієнтів на період
вирішення їх складних життєвих обставин, котрі перешкоджали виконанню
батьківських обов’язків; створити належні житлово-побутові умови для
нормальної життєдіяльності жінок з дітьми й забезпечити дітям належного
догляду без відокремлення від матері; підготувати жінок до успішної адаптації у
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суспільстві; створити сприятливі умови для розвитку дітей; захистити права та
інтереси дітей і жінок, які тимчасово залишились без житла та постраждали від
домашнього насильства.
2.4. Центр розвитку сімейних форм виховання та патронату
Протягом 2019 року Київським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді з метою формування усвідомленого рішення щодо
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
проводилися заняття для потенційних кандидатів в прийомні батьки, батькивихователі, опікуни та піклувальники, усиновителі та патронатні вихователі.
Було організовано та проведено 13 курсів навчання за тематикою “Підготовка
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники та
усиновителі”.
За результатами навчання 200 потенційних кандидатів (особи та подружні
пари) в опікуни, піклувальники, 1 сім’я та 1 особа – в ДБСТ отримали довідки
про проходження навчання (курсу підготовки) кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі та рекомендації про
включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
Поряд з цим, у травні 2019 року закінчила навчання 1 сім’я потенційного
кандидата в патронатні вихователі.
Організовано та проведено тренінг «Міждисциплінарна командна робота
щодо забезпечення реалізації послуги патронату», для представників освіти,
медичного забезпечення, ССД, ЦСССДМ, ювенальної превенції та поліції.
Охоплено 15 осіб.
Протягом 2019 року було проведено
 19 тренінгів для прийомних батьків та батьків-вихователів, охоплено 102
особи.
 навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та
батьків-вихователів в форматі «Літньої школи» для 12 ДБСТ м. Києва,
охоплено навчанням (110 осіб: батьки-вихователі, діти-вихованці та
спеціалісти)
Щосуботи проходили групи зустрічей для усиновлювачів, опікунів,
прийомних батьків, батьків-вихователів. Проведено 55 зустрічей для 517 осіб.
Було проведено 13 супервізій для спеціалістів мережі, що ведуть напрямок
роботи з ПС та ДБСТ з метою покращення надання послуг.
Спеціалістами заходу «Центр розвитку сімейних форм виховання та
патронату» було проведено 1 307 групових заходів для 11 739 учасників. Також
спеціалістами проводилась індивідуальна робота з 289 клієнтом яким надано 404
послуги. Всього надано 12 143 послуги
Спеціалісти КМЦСССДМ на постійній основі надають консультації
особам, які звертаються з питань сімейних форм виховання, з питань виховання
дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Регулярною є
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підтримка потенційних кандидатів в усиновлення, опіку/піклування під час
збору необхідних документів, під час навчання та взаємодобору з дитиною та під
час прийняття дитини в сім’ю. На превеликий жаль були випадки роботи з
сім’єю, що висловила бажання скасувати усиновлення.
Зростає кількість звернень за послугами від сімей, які прийняли дитину в
сім’ю, що пов’язано з: адаптація мотивація до навчання, підлітковий вік,
питання надання інформації про минуле дитини, бажання прийняти ще дитину,
травматичний досвід дитини, який впливає на поведінкові особливості тощо.
РЦСССДМ регулярно консультує потенційних кандидатів в прийомні
батьки та батьки-вихователі, а також в опікуни/піклувальники, усиновителі
особливо, якщо це є родичі дитини з сім’ї, що опинилась с вкладних життєвих
обставинах.
В мережі ЦСССДМ продовжувала діяти система первинної роботи з
потенційними кандидатами у прийомні батьки та батьки-вихователі, що
складається з:
- проведення консультації подружжя або особи;
- проведення співбесіди з подружжям;
- проведення співбесіди окремо з кожним з подружжя;
- проведення співбесіди на території подружжя або особи з тими, хто
проживає разом з ними;
- вивчається думка біологічних або прийомних дітей подружжя/особи;
- консультування кандидатів щодо збору необхідних документів для
проходження навчання;
- направлення на навчання;
- проходження кандидатами курсу підготовки “Підготовка кандидатів у
прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники”.
Під обов’язковим та постійним соціальним супроводженням спеціалістів
ЦСССДМ перебувають ПС та ДБСТ з моменту створення та до завершення їх
діяльності. Протягом року під соціальним супроводженням перебувало 26 ДБСТ
(202 дитини) та 30 прийомних сімей (41дитина ).
Під соціальний супровід терміном до року беруться сім’ї опікунів та
піклувальників в перший рік як прийняли дитину та за рік до виходу дитини з під
піклування. Протягом 2019 року під супроводом перебувало 853 сім’ї
опікунів/піклувальників, в яких виховується 1101 дитина.

Реалізація заходів 2017-2019рр. :
Рік

Учасники Послуги Кількість Кількість Кількість
курсів для учасників курсів/занять
кандидатів курсів
підвищення
батьківського
потенціалу
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Кількість
учасників
курсів

2017
2018

2 697
6 871

9 297
11 433

14
10

221
168

10 занять
25 занять

120
194

2019

11739

12 143

13
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Показник охоплення кількості осіб в 2019 році на 168% більше від
очікуваних. Пов’язано з тим, що багато запитів на груповий формат отримання
інформації щодо сімейних форм виховання.
Показник кількості наданих послуг на 152% більше від запланованого.
Однак були особи які протягом року відмовлялися від навчання через різні
причини.
Щодо проведення модулів з підвищення виховного потенціалу то
навчанням охоплено майже всіх діючих батьків. Майже кожен з батьків пройшов
хоча б одне заняття. Також участь у навчання приймали опікуни і усиновителі.
Протягом 2019 року була продовжена взаємодія з партнерською
організацією ГО «Зміни одне життя Україна».
18

Завдання на 2020 рік за напрямом.
Продовжити проведення курсів з підвищення виховного потенціалу
для батьків-вихователів за форматом «Літньої школи»;
Посилити інформаційну кампанію щодо розвитку сімейних форм;
Організувати та провести конференцію для ПС та ДБСТ, опікунів та
усиновлювачів, спеціалістів за цим напрямком.
2.5. Центр розвитку і підтримки наставництва
Протягом року КМЦСССДМ було проведено 3 курси навчання для 37
кандидатів у наставники. За результатами навчання 28 кандидатів пройшли
тренінг і отримали Висновки про можливість провадження діяльності з
організації наставництва над дитиною.
Спеціалісти КМЦСССДМ і РЦСССДМ регулярно надавали консультації
особам, які зверталися з питань наставництва. Також консультували кандидатів
у наставники щодо збору необхідних документів для проходження курсу
навчання.
В мережі ЦСССДМ була запроваджена і продовжує діяти чітка система
відбору кандидатів у наставники.
Впродовж 2019 року ЦСССДМ було проведено 23 інформаційні зустрічі, в
яких взяло участь 44 особи. Проведено 39 співбесід. Направлено на навчання 37
осіб.
На кінець 2019 року на обліку перебувало 50 кандидатів у наставники.
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Протягом 2019 року діяло 13 пар «Наставник - дитина». На даний час
залишилось 9 пар (3 дитини випустилися зі школи - інтернату, 1 - влаштовано в
сім'ю).
Мережею ЦСССДМ активно проводиться низка заходів з метою
популяризації наставництва. Інформація про наставництво регулярно
розміщується у соціальних мережах і розповсюджується на соціокультурних
заходах. Наставництво регулярно презентується серед студентів різних вищих
навчальних закладів, які проходять практику у КМЦСССДМ.
В рамках реалізації заходів «Центр розвитку та підтримки наставництва» з
метою підвищення компетентності спеціалістів мережі ЦСССДМ м. Києва
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протягом 2019 року проведено 44 групові заходи, охоплено 324 осіб, яким
надано 561 послугу.
75 % учасників навчання отримали Висновок про можливість
провадження діяльності з організації наставництва над дитиною.
Проведено 1 навчання з підвищення компетентності для діючих
наставників щодо взаємодії з дитиною з ВІЛ – інфекцією.
Протягом 2019 року була продовжена співпраця з партнерською
організацією ГО «Детдомінфо».
Аналіз проблем за напрямом.
Із запланованих 6 курсів навчання, проведено - 3 курси. Це пов’язано з тим,
що в державних закладах перебуває багато дітей, батьки по відношенню до яких
не позбавлені батьківських прав, і які є суттєвою перешкодою в спілкуванні.
Потенційні кандидати в наставники не готові взаємодіяти з батьками дитини.
Плинність кадрів в мережі центрів призвела до того, що потенційні кандидати
отримували не коректну інформацію щодо наставництва та алгоритму дій щоб
стати наставниками. Також однією з головних причин є соціально нестабільна
ситуація в країні.
Завдання на 2020 рік за напрямом.
напрацювання алгоритму взаємодобору наставник - дитина на базі
КМЦСССДМ;
проведення курсів з підвищення компетентності наставників;
посилити інформаційну кампанію щодо розвитку наставництва;
організувати та провести конференцію для наставників та
потенційних кандидатів.
2.6. Центр посередництва та медіації
З 01 березня 2019 року почалася реалізація заходів «Центр посередництва та
медіації». Реалізація цих заходів мала експериментальний характер, так як
мережа центрів не має змоги виокремити фахівця із соціальної роботи задля
надання виключно послуг за цим стандартом. Для проведення медіації спеціаліст
має бути фахово підготовленим, володіти навичками медіатора та вміти їх
застосовувати. Враховуючи іноваційність послуги для мережі, було прийнято
рішення щодо запровадження Центру посередництва (медіації), а зокрема
частини медіації на базі КМЦСССДМ, а частину щодо посередництва
делеговано РЦСССДМ.
До роботи залучено діючих медіаторів Національної асоціації медіаторів
України за цивільно правовою угодою.
Спеціалістами проводилось багато інформаційної роботи серед сімей, які є
клієнтами КМЦСССДМ та спеціалістів сфери соціальних послуг щодо
процедури посередництва (медіації).
Протягом року розроблено пакет документообігу для спеціалістів мережі
ЦССССДМ до Державного стандарту посередництва та медіації.
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Спеціалістами проведено 549 групових заходів, якими охоплено 3 596
особи.
Також спеціалістами проводилась індивідуальна робота з 361 клієнтом
яким надано 567 послуг.
Протягом року було 16 звернень щодо послуги медіації. Підписано 7
договорів щодо проведення медіації. На даний час в роботі лишається 4 справи
та закрито 12 справ.
Незважаючи на інформування щодо послуги, залишається низька
поінформованість громадян щодо медіації як досудового або мирного шляху
вирішення конфліктів в сім’ї.
Основні досягнення за напрямом за 2019 рік.
Напрацьований чіткий алгоритм посередництва та пакет документів щодо
фіксування процесу.
З метою проведення медіації було підписано 7 угод, 4 угоди закрито з
позитивним результатом. Одна справа закрита за результатами однієї зустрічі як
позитивно-вирішена.
Методична підтримка від Національної асоціації медіаторів України.
Завдання на 2020 рік за напрямом.
 проведення методичного навчання щодо заповнення паперів для отримання
послуги медіації;
 підписання угоди з НАМУ;
 розробити порадник для сімей щодо мирного вирішення конфліктів;
 проведення інформаційних зустрічей з фахівцями із соціальної роботи
мережі щодо медіації та реалізації соціальної послуги - посередництво
 організація та проведення круглого столу щодо впровадження Стандарту.
2.7. Соціально-адаптаційна підтримка молодих
перебувають та повернулись з місць позбавлення волі

киян,

які

Головною метою реалізації програми є соціальна адаптація групи людей,
які повертаються з місць позбавлення волі до територіальної громади м. Києва
та з суб’єктивних причин не мають умов для самостійного вирішення питань
щодо реінтеграції в суспільство та мають ризик повторення злочину.
Не всі звільнені особи мають змогу проживати у власних житлових
приміщеннях, влаштуватися на роботу, близько третини з них мають проблеми
психологічного характеру, майже половина – проблеми із здоров’ям, внаслідок
чого збільшується чисельність бездомних, підвищується рівень безробіття,
поширюються суспільно небезпечні хвороби тощо.
В рамках реалізації соціальних заходів проводилася робота щодо
сприяння у відновленні документів, налагодження сімейних стосунків,
вирішення житлових питань, взаємодії з урядовими і неурядовими
організаціями, сприяння у тимчасовому або постійному працевлаштуванні.
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1269
послуг з
поновлення та отримання
документів

1097
послуг з питань реєстрації

7192
загальна кількість адресних
безкоштовних соціальних послуг
1280
послуг з вирішення
побутових проблем

1003
послуг та консультацій з
питань працевлаштування

Найбільш актуальними залишаються консультації з питань поновлення та
отримання особистих документів, вирішення питань реєстрації, сприяння
вирішенню побутових проблем та консультації з питань працевлаштування.
За 2019 рік клієнтами програми стали 210 осіб, а загальна кількість
звернень - 1206.
Якщо брати до уваги процентні показники звернень клієнтів за 2019 рік, то
можна побачити наступну тенденцію розподілу осіб, які зверталися за даним
напрямком, за віком: 18-24 р. – 47,7%, 25-29 р. – 28,5%, 30 р. і старше – 23,8 %,
тобто основну цільову групу складає саме молодь віком від 18 до 35 років.
Ці цифри вказують на те, що в суспільстві недостатньо соціальних та
психологічних умов для адаптації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.
Тому реалізація заходів програми
сприяє поліпшенню якості надання
соціальних послуг в даному напрямку та більш успішній адаптації осіб
зазначеної категорії в територіальну громаду м. Києва.
Зміст інформаційно-консультативної та соціально - педагогічної роботи
складався з трьох основних модулів:
1)
модуль з основ психологічної підготовки, загальні завдання якого:
- дослідження психологічної проблеми кожного клієнта та надання йому
допомоги у її вирішенні;
- формування змін не адаптивних стереотипів поведінки та досягнення
адекватної соціальної адаптації;
- набуття знань про закономірності міжособистісних та групових
процесів, як підґрунтя для більш ефективного та гармонійного спілкування з
людьми;
- сприяння процесу особистісного росту, реалізація людського
потенціалу, досягнення оптимальної працездатності;
- подолання хворобливих симптомів, що виникають у наслідок
різноманітних емоційних проблем.
В рамках психологічної адаптації – надано 398 консультацій з питань
психічного здоров'я
та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним
середовищем, проведено 86 групових занять – тренінгів. Надано 1004
психологічних послуг та 1984 соціально – педагогічних.
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Загальна кількість комплексних інформаційних послуг: надання інформації,
необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);
розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі
послуги); поширення об'єктивної інформації про види соціальних послуг,
формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
складає - 3980.
2)
модуль правової підготовки, загальні завдання якого:
- ознайомлення з
основами Законодавства України з питань
забезпечення власних прав, обов’язків та інтересів;
- сформувати у клієнтів базові знання щодо завдань та функцій
державних установ та громадських організацій з питань отримання допомоги у
вирішенні соціально-побутових проблем;
- надати можливість опанувати практичними навичками та вміннями
вироблення власних програм життєдіяльності на волі;
В рамках правового аспекту діяльності – надано 527 консультацій з питань
чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах, проведено 109 групових занять –
тренінгів, надано 944 правових послуг.
Було працевлаштовано 23 особи, оформлено документів 78 особам,
направлено на навчання 7 осіб.
Здійснено 117 заходів координації з іншими організаціями в територіальній
громаді за запитом клієнтів. Кількість заходів лобіювання інтересів клієнтів в
інших організаціях -174.
Одним із проблемних факторів, який ускладнює процес адаптації, є
відсутність житла у осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, втрата
соціальних зв’язків з рідними. На даний час в м. Києві не існує Центра соціальної
адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. тому пошук закладів зі
стаціонарним довгостроковим перебуванням осіб зазначеної категорії в рамках
реалізації заходів програми залишається проблемою.
В процесі вирішення питань працевлаштування незмінною залишається
негативна тенденція, а саме:
- не відпрацьований механізм організації професійної підготовки,
перепідготовки осіб, звільнених з міць позбавлення волі, за професіями, які
користуються попитом на ринку праці, та надання можливості одержання
тимчасового заробітку в період безробіття шляхом організації оплачуваних
громадських робіт;
- при забезпеченні заброньованим робочим місцем для даної категорії
не враховуються потреби у місці проживання (гуртожитки);
3)
модуль здорового способу життя та безпечної поведінки, загальні
завдання якого:
- донести до клієнтів базові знання про здоров’я та здоровий спосіб
життя, негативний вплив на людину наркотиків, алкоголю не лише фізичному, а
і в емоційному, соціальному, економічному аспектах життя;
- навчити шляхам збереження здоров’я та безпечної поведінки;
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- формувати готовність клієнтів до прийняття власних рішень,
протистояння маніпуляції та тиску, прогнозуванню на майбутнє.
Досвід реалізації програми надає можливість чітко окреслити проблеми
стану здоров’я клієнтів (велика кількість захворювань на туберкульоз, проблеми
ВІЛ/ВІЧ, захворювання, які передаються статевим шляхом та алко –
наркозалежності).
За 2019 рік клієнтам було надано 1154 послуги стосовно проблем
залежностей та ВІЛ/СНІД, 19 осіб було влаштовано в реабілітаційні центри
Громадських організацій, 10 осіб направлено у відповідні сервісні організації для
проходження реабілітаційних програм. На загальне медичне обстеження було
направлено 42 особи та влаштовано на лікування 15 осіб. Кількість соціальноінформаційних, консультативних послуг з питань збереження здоров’я – 1049.
Враховуючи достатній досвід
роботи спеціалістів КМЦСССДМ з
адаптаційними програмами, можна зауважити, що під час роботи з особами, які
повертаються з місць позбавлення волі, соціальні працівники найчастіше
виступають у ролі:
- брокерів громадських послуг (виконувані функції: оцінка становища
клієнтів, надання інформації, посередництво, сполучення сервісної системи);
- керуючого справами клієнта (планування послуг, зв'язок з необхідними
сервісними службами, контроль за наданням послуг клієнтам);
- професіонала (особистісний професійний розвиток, підвищення рівня
професійних якостей).
2.8. Соціально-психологічна реабілітація дітей та сімей з
функціональними обмеженнями «Методичний центр «Незалежне життя»
З 1 лютого 2019 року по галузі «Молодіжні програми» КМЦСССДМ (наказ
від 19.02.2019 № 57) розпочав реалізацію соціальних заходів спеціалізованого
формування «Методичне забезпечення соціально-психологічної реабілітації
(абілітації) дітей, молоді з інвалідністю та їх сімей «Методичний центр
«Незалежне життя». Головною метою програми є підвищення рівня
адаптаційних можливостей дітей та молоді з інвалідністю та сімей, що їх
виховують, відпрацювання технологій впровадження парадигми незалежного
життя та нормалізації сімей осіб з інвалідністю в діяльність мережі центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та громадських організацій міста
Києва.
Протягом 2019 року заходами за програмою охоплено 2966 осіб. Проведено
52 групових заходів, серед них: 27 навчальних заходів (тренінг, семінар,
супервізії) для 277 учасників (спеціалістів мережі); 9 заходів для 37
представників громадськості; 2 заходів для 24 представників молоді з
інвалідністю; 12 заходів для 82 батьків дітей та молоді з інвалідністю, 3 заходи
для студентів – 51 осіб (серед них для Литовського університету і українонемецької групи організації YMCA). Залучено 13 залучених спеціалістів
(лекторів-тренерів).
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За запитом громади з метою проведення інформаційно-просвітницьких
заходів для громади міста про переваги людей та суспільства в досягненні
незалежності для людей з інвалідністю, ролі громадянських прав і створення
умов на рівні громади для незалежного життя, підготовка методичних
рекомендацій проведено 25 заходів, охоплено 475 осіб: 2 циклів семінарівтренінгів та майстер-класів для педагогічних працівників мистецьких шкіл, які
займаються з дітьми з інвалідністю та спеціального курсу підвищення
професійної компетентності «Мистецька освіта. Діалектика складових» для
директорів та викладачів мистецьких шкіл Департаменту культури Виконавчого
органу КМДА. Всього проведено 13 занять для 250 слухачів.
Проведено:
 триденне навчання волонтерів і спеціалістів благодійної організації «Крок з
надією» - для 80 осіб загальна лекція, для 25 осіб поглиблене триденне
навчання.
 інструктаж артистам Музичного театру на Подолі зі взаємодії з дітьми з
інвалідністю та членами їх сімей, толерантного ставлення, 45 осіб.
Підготовлено виступ і взято участь в публічному заході для киян в дискусії
«Інвалідність і сексуальність» в PinchukArtCentre, 50 слухачів.
2.9. Соціально-профілактична робота
Метою соціальних-профілактичних заходів є надання інформаційноконсультативної, соціально-профілактичної підтримки особам та сім’ям, які
мають проблеми, пов’язані з різними видами залежностей (алкогольною,
наркотичною, ігровою, мережевою, медикаментозною та ін.) та різними видами
соціально небезпечних захворювань
шляхом забезпечення роботи
консультативних пунктів, організації роботи школи для співзалежних та школи
для консультантів, проведення ранкових, денних та вечірніх занять
реабілітаційних груп взаємодопомоги, тренінгів та профілактичних групових
занять для спеціалістів, представників різних цільових категорій (учнівська,
студентська молодь, батьки та ін.).
Для реалізація соціально - профілактичних заходів до практичної
консультативної діяльності КМЦСССДМ були залучені спеціалісти з
багаторічним досвідом роботи з вищевказаною категорією сімей - практичний
психолог КМНКЛ «Соціотерапія» (учасник національної експертної групи з
розробки державного стандарту соціальної послуги – соціально-психологічної
реабілітації); практичний психолог центру реабілітації «Сенс»; соціальний
педагог та національний тренер з питань профілактичної роботи в дитячому та
молодіжному середовищі; психологи; представники 12 неурядових організацій;
фахівці міських комунальних установ для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та
Центру «Право на здоров’я».
Соціальна підтримка сімей, осіб з проблемами залежностей та
співзалежності.
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КМЦСССДМ у взаємодії з профільними державними, комунальними
установами та неурядовими організаціями розвивають мережу спеціалізованих
соціальних послуг киянам в контексті здійснення комплексної соціальної
профілактики (вторинної та третинної), соціальної підтримки людей, сімей, які
мають проблеми залежностей. Досвід діяльності міського центру у 2019 році
за даним напрямом соціальної роботи дозволяє констатувати наявність чіткої
моделі здійснення соціально-профілактичної роботи з представниками цільових
груп, які практикують ризиковану поведінку щодо інфікування ВІЛ, іншими
соціально небезпечними захворюваннями. Складовими цієї моделі є:
 здійснення комплексної профілактичної роботи з представниками груп
ризику в стаціонарних приміщеннях з залученням кваліфікованих
різнопрофільних спеціалістів (психологів, юристів, лікаря- нарколога,
соціальних працівників – консультантів, добровільних помічників, які
працюють за технологією «рівний рівному»);
 забезпечення системи первинної консультативної підтримки, позитивного
рівня мотиваційної роботи з особами, які зловживають алкоголем та
наркотичними речовинами, мають проблеми з ігровою залежністю та
членами їх сімей;
 забезпечення переадресації людей з залежностями до можливості
отримання кваліфікованої медичної допомоги у відділеннях КМНКЛ
«Соціотерапія» на пільгових умовах;
 забезпечення переадресації осіб, які належать до груп найвищого ризику
щодо інфікування, для проходження безкоштовного тестування та
консультування на ВІЛ-інфекцію, гепатит С що здійснюється
спеціалістами партнерської організації «Право на здоров’я»;
 практика втручання у проблему сім’ї та формування умов спільного
досягнення результату через методики соціальної адаптації, реабілітації та
ресоціалізації;
 здійснення акцентованих заходів щодо зменшення ризику інфікування
ВІЛ- інфекцією, ТБ, гепатитами В і С серед споживачів різних видів
наркотичних речовин, представників груп ризику шляхом залучення їх до
участі
в роботі груп взаємодопомоги, організації та проведення
профілактичних заходів на міському рівні;
 інформування сімей з проблемами залежностей про можливості
безкоштовної діагностики на туберкульоз, графіків роботи виїзних
мобільних флюорографів, організації, спеціалісти яких супроводжують
хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування;
 організація та проведення вуличних профілактичних заходів на міському
рівні в партнерстві з профільними державними установами та неурядовими
організаціями;
 підготовка, підвищення кваліфікації працівників установ та організацій
шляхом проведення заходів навчання.
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Важливо зазначити, зростає кількість родин з проблемами залежностей, які
звертаються за послугами до спеціалістів КМЦСССДМ, збільшується доступ для
можливості проходження кваліфікованого лікування в КМНКЛ «Соціотерапія»
за офіційним направленням міського центру; спостерігається позитивна
динаміка в залученні киян до роботи груп взаємодопомоги, збільшується їх
кількість, впроваджуються актуальні форми навчання для спеціалістів
профільних державних установ та партнерських організацій щодо підвищення
рівня теоретичної та практичної підготовки до консультативної роботи з
залежними та співзалежними. Варто відзначити, що від індивідуальної
підтримки поступово акценти зміщуються до сімейних форм консультування, до
групових консультацій та заходів, враховуючи специфіку таких захворювань як
«залежність» та «співзалежність».
Зважаючи на збільшення кількості родин, відповідної категорії які
звертаються за послугами до спеціалістів КМЦСССДМ, можна констатувати що
бюджетне фінансування міських заходів соціальної підтримки сімей з
проблемами залежностей, спеціалізованих соціальних послуг є виправданим.
Про динаміку надання послуг соціальної підтримки родинам/особам даної
категорії спеціалістами КМЦСССДМ
свідчить наступна статистична
порівняльна інформація:
Назва показника

2017
рік
індивідуальних 1476

2018
рік
1667

2019
рік
1524

1909
3721
32

1737
3113
33

2755
8035
34

78

92

72

48

49

51

Кількість отримувачів
послуг
Кількість проведених групових заходів
Кількість отримувачів групових послуг
Кількість
груп взаємодопомоги для
залежних та співзалежних осіб
Кількість осіб, які пройшли повний курс
навчання в школі для співзалежних
Кількість осіб, які були направлені
КМЦСССДМ та пройшли безкоштовно
детоксикацію в КМНКЛ «Соціотерапія»

Основні досягнення соціальної роботи з киянами з проблемами
залежностей, ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних захворювань в
2019 році є наступними:
 налагоджена співпраця КМСССДМ, неурядових партнерських
організацій зі спеціалістами та волонтерами, які працюють за спільними
програмами КМЦСССДМ та надають спеціалізовані консультативні
послуги, в тому числі і середньо- та довготривалі, мотиваційні та
реабілітаційні в умовах амбулаторних центрів денного перебування для
залежних та співзалежних осіб;
 відпрацьована технологія соціальної підтримки сімей з підлітками, які
вживають психоактивні речовини;
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 збільшилась кількість центрів реабілітації неурядових організацій, що
приймають клієнтів мережі ЦССССДМ на пільгових умовах.
 організаційно забезпечені умови для отримання, переобладнання нового
приміщення для здійснення профілактичної роботи з підлітками, які
вживають психоактивні речовини та практикують ризиковану поведінку,
членами їхніх сімей за адресою: вул. Депутатська, 32;
 забезпечене навчання спеціалістів державних установ та неурядових
організацій до практичної консультативної роботи з людьми, які мають
проблеми залежностей.
КМЦСССДМ продовжує відігравати значну роль в наданні соціальних
послуг родинам з проблемами залежностей, в розвитку партнерства з
неурядовими організаціями, працівники яких на волонтерських засадах
надають соціальну підтримку в рамках реалізації спільних заходів або
програм.
2.10. Соціальна підтримка дітей, які перебувають/ли у конфлікті із законом
З метою здійснення профілактичних та корекційних заходів для дітей та
підлітків, які знаходяться у конфлікті з законом та перебувають у групі ризику
Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в
співпраці з ВГЦ «Волонтер» реалізовувались соціальні заходи «Центр
соціалізації дітей, які знаходяться в конфлікті з законом».
Загалом, під час реалізації соціальних заходів «Центр соціалізації дітей, які
знаходяться в конфлікті з законом» проведено 52 групових заходів, охоплено 300
осіб та надано 815 послуги.
Порівняльна таблиця реалізації заходів за 2017-2019 рр.:
Рік
реалізації Кількість
Кількість
Кількість
заходів
групових
учасників
надання
заходів
заходів
соціальних
послуг
2017
52
122
904
2018
48
135
683
2019
52
300
815
В рамках програми для підлітків, які перебувають на обліку у відділах
ювенальної превенції м. Києва було проведено групові профілактичнокорекційні заняття за програмою профілактики конфліктів та правопорушень
серед учнівської молоді «Будуємо майбутнє разом», направлені на профілактику
рецидивної поведінки. Крім цього під час проходження курсу учасники
залучались до різноманітної дозвіллєвої діяльності (боулінг, походи в арт кафе,
майстер-класи по малюванню, тощо). Такий комплексний підхід дозволяє
підвищити ефективність соціальної адаптації та ресоціалізації дітей та підлітків,
які перебувають у конфлікті із законом. Також у 2019 році за такою ж програмою
профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо
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майбутнє разом» залучені спеціалісти працювали з на базі професійно-технічних
училищ м. Києва для учнівської молоді.
Завдання на 2020 рік.
- Проведення групової тренінгової роботи з дітьми, які знаходяться у
конфлікті з законом та перебувають у групі ризику, направленої на
профілактику рецидивної поведінки.
2.11. Організація оздоровлення та відпочинку дітей з сімей, які
опинились в складних життєвих обставинах
У 2019 році Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді організований літній відпочинок для 450 дітей (у 2018 році 503
дитини) з числа дітей-клієнтів мережі мережі Центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) м. Києва, серед яких 38 дітей (у 2018 рокі 41
дитина), яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД. Діти мали змогу відпочити в
культурно-оздоровчому центрі «Пролісок» та у літньому наметовому таборі
"Витоки".
Літній відпочинок є важливою частиною системної комплексної роботи
КМЦCCCДМ та мережі РЦСССДМ з дітьми з сімей м. Києва, що опинились у
складних життєвих обставинах. Так, перебування в таборі дітей з ВІЛ
позитивним статусом дало можливість покращити їх ослаблений імунітет, а
відпочинок для дітей із синдромом Дауна дав унікальну можливість інтеграції їх
у середовище звичайних дітей, що дало змогу дітям відчувати себе більш
впевнено і комфортніше у суспільстві.
Для багатьох дітей кризових категорій це була унікальна можливість
отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Але найважливіше, що у
таборах, куди потраплять діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих
обставинах, були створені всі умови для отримання ними нових навичок
(спілкування, адаптації, соціалізації, самореалізації, самообслуговування,
встановлення та підтримки стосунків тощо) та нового соціально-позитивного
досвіду. У дітей та підлітків розвивалось толерантне ставлення дітей один до
одного, зокрема до дітей з інвалідністю.
У таборах були створені сприятливі умови для повноцінного відпочинку
та всебічного розвитку. Крім того, під час відпочинкових змін працював
психолог, який проводив діагностику, консультування, психологічну корекцію,
психологічні тренінги, індивідуальні консультації з дітьми та їх батьками за
заявками. Із окремими дітьми та підлітками проводили індивідуальну роботу із
вирішення міжособистісних конфліктів, психологічну корекцію агресії,
тривожності, гіперактивності, низького рівня комунікативних звичок тощо.
З метою організації системи оздоровчих заходів, спрямованих на
відновлення та поліпшення морального, психічного та фізичного стану дітей
пільгових категорій та реалізації їх творчого потенціалу Центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва було
організовано відпочинок в літньому наметовому таборі «Інший вимір». Група
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дітей у кількості 30 осіб пільгових категорій та волонтерів Центру 14 днів
проживали у наметовому таборі в мальовничому куточку Карпатських гір
Верховинського району Івано-Франківської обл. Також організована оздоровча
програма літнього відпочинку для дітей-клієнтів Центру.
Деснянським ЦСПРДМФО організувано відпочинково-оздоровчий табір
денного перебування для 21 учасника - молоді з порушенням опорно-рухового
апарату та центрально нервової системи. Під час проведення програми було
організовано 8 екскурсій та 2 рибалки та залучено 19 волонтерів. А також
організований інклюзивний оздоровчо-освітній табір денного перебування для
12 учасників-дітей з інвалідністю. Під час проведення програми було
організовано 6 Майстер-класів та 2 екскурсії.
Впродовж літа мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді м. Києва та центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та
молоді з обмеженими можливостями організовано для отримувачів послуг
відпочинкові програми: ігротеки в пришкільних таборах, різноманітні екскурсії,
походи в театри, планетарій, зоопарк, кінотеатри, цирк, майстер-класи,
профілактичні ігри і бесіди, квести, станційні ігри, збори-походи. Заходами було
охоплено 5326 дітей.
Великий внесок в справу організації оздоровлення та відпочинку зробили
дитячі, молодіжні, пластові, скаутські організації. Завдяки їх зусиллям більше
тисячі дітей були залучені до змістовного відпочинку в умовах літніх наметових
таборів.
З метою збільшення кількісного охоплення дітей та молоді різних
соціальних
категорій,
зокрема
дітей
внутрішньо-переміщених
осіб,
відпочинковими та оздоровчими програмами протягом червня-грудня 2019 року
реалізовувалась програма соціальних заходів «Соціальне літо».
Загалом, в рамках реалізації заходів «Соціальне літо» проведено 122
групових заходи, охоплено 654 осіб та надано 3308 послуги.
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Порівняльна таблиця реалізації заходів за 2017-2019 рр.:
Рік
Кількість групових Кількість учасників Кількість надання
реалізації заходів
заходів
соціальних послуг
заходів
2017
103
1517
2915
2018
168
882
3056
2019
122
654
3308
Кількість дітей в місті Києві, які виховуються в сім’ях, які потрапили в
складні життєві обставини, в тому числі діти з сімей вимушених переселенців та
діти учасників АТО/ООС що підлягають залученню до пільгових програм
оздоровлення та відпочинку постійно зростає. Важливим завданням реалізації
соціальних заходів є залучення додаткових ресурсів що дасть змогу залучити до
відпочинкових програм, якомога більшої кількості дітей та молоді різних
соціальних категорій.
Під час літнього періоду з червня по серпень 2019 року проведені
тематичні курси: «Організація відпочинку та оздоровлення дітей в дитячих
оздоровчих закладах» для підготовки керівників дитячих груп, інструкторів,
вихователів, соціальних педагогів, психологів, представників ГО, що займаються
літнім оздоровленням.
Було реалізовано тренінговий курс «Рости здоровим!» в рамках якого
проводились заняття з ФЗСЖ під час відпочинкових змін для дітей молодшого
та середнього шкільного віку в дитячих оздоровчих закладах.
Проведена літня відпочинкова програма для дітей з поведінковими
розладами, учасниками якої стали 35 осіб.
Особливістю літньої кампанії 2019 року є організований виїзний семінар
для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Під час семінару напрацьовані
матеріали організації та проведення інклюзивного оздоровчого табору з
урахуванням потреб батьків та їх дітей з синдромом Дауна.
В рамках організаційної та методичної підтримки ініціатив щодо
оздоровлення та відпочинку дітей та молоді різних соціальних категорій була
надана допомога (методичними ресурсами, транспортним забезпеченням,
інвентарем та обладнанням для організації соціальної роботи та дозвілля дітей
та молоді) наступними партнерськими громадськими організаціями
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національна Організація
Скаутів України», Київський міський осередок ВМГО «Національна Організація
Скаутів України», Громадська організація «Молодіжна організація «Відрада»,
Громадська організація «Скаутська просвітницька організація міста Києва
«СПОК», Дитяча громадська організація «Дитяча скаутська організація «Плай»,
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Соціальна ініціатива», Дитяча
громадська організація «Туристичний клуб «Мангуп», ГО «Студентська
Організація Скаутів «України», ГО «Об’єднання «Скаутський рух в Україні»,
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Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Демократичні ініціативи
молоді».
Завдання на 2020 рік:
1. Сприяти консолідації зусиль та ресурсів громадських організацій,
благодійних фондів та комунальних установ щодо реалізації соціальних
відпочинкових програм для дітей та молоді в м. Києві.
2. Здійснювати організаційну та методичну підтримку недержавних
ініціатив щодо оздоровлення та відпочинку дітей та молоді різних соціальних
категорій (методичними ресурсами, транспортним забезпеченням, інвентарем та
обладнанням для організації соціальної роботи та дозвілля дітей та молоді).
3. Організувати відпочинок для дітей та молоді, які мають поведінкові
розлади.
4. Проводити соціально-профілактичну роботу з підлітками з сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
2.12. Соціально-психологічна допомога учасникам АТО/ООС
та членам їх сімей
В рамках реалізації заходів «Забезпечення надання комплексної соціальнопсихологічної допомоги
киянам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі
збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян» протягом 2019 року фахівцями КМЦСССДМ та
залученими спеціалістами роботою було охоплено 19044 особи з числа даної
категорії клієнтів, яким було надано 23965 соціальних послуг, з них:
інформаційних – 12528, соціально-педагогічних – 9130, юридичних – 1542,
психологічних – 765.
Робота велася, як індивідуально, так і в групах. Індивідуальну допомогу
отримали 8525 особи, в групах – 10519 осіб.
Кількість охоплених соціальними послугами та кількість наданих послуг
розподілилися наступним чином 2016-2019рр.
Надання послуг/рік
кількість
охоплених
соціальними
послугами
кількість наданих
соціальних послуг

2016
23476

2017
21037

2018
24969

2019
19044

35754

30213

40774

23965
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Кількість наданих соціальних
послуг

Кількість охоплених соціальними
послугами

23965;
18%

2016

19044;
21%
24969;
28%

23476;
27%

21037;
24%

2017

35754;
28%

2016
2017

2018

40774;
31%

2019

2018
2019

30213;
23%

Основні досягнення за напрямом за 2019 рік.
Робота проводилась в консультативних пунктах: при Департаменті
соціальної політики (пр. Комарова, 7), при Свято-Михайлівському
Золотоверхому монастирі (вул. Трьохсвятительська, 4-б), при КМСССДМ (вул.
Довженка, 2).
В консультативних пунктах працювали фахівці соціальної роботи,
психологи, соціальний педагог та юрист. При Департаменті соціальної роботи
проводився первинний прийом і інформування про можливість отримання
соціальних послуг, оформлення пільг та оздоровлення. При КМЦСССДМ
працювали фахівці соціальної роботи та юрист. Учасники АТО/ООС та члени
їхніх сімей зверталися з проблем залежностей, міжособистісних проблем,
проблем в сім’ї, зайнятості та ін. Надавалося первинне консультування і
здійснювалося перенаправлення за місцем проживання до РЦСССДМ. При
Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі спільно з ГО «Елеос-Україна»
відрито вільний простір для ветеранів АТО/ООС, волонтерів та членів їхніх
сімей – «Турбота Хаб». На постійній основі працюють арт-терапевтична студія
та групи підтримки для ветеранів, волонтерів та членів їхніх сімей, ведуть
прийом психологи.
У 2019 році проведено три великих масових заходи для учасників
АТО/ООС, членів їхніх сімей та волонтерів:
–"Спортивна рибна ловля". В заході взяли участь 235 осіб з числа сімей
учасників АТО/ООС (50 жінок, 99 чоловіків, 86 дітей) та 35 волонтерів. Всього:
270 осіб.
– «Екскурсійні програми» – 10 одноденних екскурсійних турів Загальна
чисельність учасників адаптаційних екскурсійних заходів – 380 осіб членів сімей
учасників АТО/ООС. ("Древній Київ. Князівство Київська Русь", с. Копачів
Обухівського району Київської області; Етнографічний комплекс "Українське
село", с. Бузова, Києво-Святошинського району; Сімейний спортивний захід
"Байдарочний сплав по протокам річки Дніпро"; Тур "Київ-Коростень-ЧоповичіУрочище Кип'яче-Київ"; "Історико-культурний комплекс, замок музей
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Радомишль", м. Радомишль; Національний дендрологічний парк "Софіївка", м.
Умань; "Козелець, Древній Чернігів та Антонієві печери").
– «Новорічні заходи» – два сімейні перегляди Новорічного фільму в
кінотеатрі «Київська Русь» для 1000 дітей з сімей учасників АТО/ООС та їхніх
батьків та 800 батьків.
Протягом 2019 року на базі КМЦСССДМ у співпраці з ГО «Об’єднання
дружин і матерів бійців учасників АТО», реалізований проект Громадського
бюджету м. Києва «Мати героя: від болю до зцілення».
На старті проекту проведено дві протокольні тристоронні зустрічі (за участі
представників ССД, КМЦСССДМ та Лідеру проекту). Протягом року проведено
дві супервізійні зустрічі з питань допомоги за напрямом роботи «рівнийрівному»; тренінг командоутворення, два тренінги з профілактики емоційного
вигорання. В проекті працювало 6 соціальних робітників (5 ставок в різний час)
– 5 матерів загиблих 1 дружина учасника АТО та 5 волонтерів (за волонтерською
угодою). Матері загиблих надавали допомогу за методом «рівний-рівному» –
відвідували сім’ї, допомагали у вирішенні житлово-побутових проблем, із
лікуванням, організовували екскурсії, різноманітні заходи, надавали емоційну
підтримку. Для членів сімей загиблих проводилася індивідуальна і групова
робота. Індивідуальними послугами охоплено – 300 осіб, груповими – 840 осіб з
числа членів сімей загиблих Героїв.
Були закуплені проїзні квитки для волонтерів проекту, видана поліграфічна
продукція (анкета-скринінг для матерів загиблих Героїв по усім наявним
соціальним пільгам, календар з фотографіями заходів для матерів та листівка
«Ми, жінки з сімей воїнів»).
За сприяння організації ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників
АТО» проведено два масових заходи:
- 8 травня 2019р., в День пам’яті та примирення та на передодні Дня матері,
відбувся захід для батьків загиблих в якому взяли участь 250 батьків загиблих
захисників, серед яких 50 киян за підтримки Київської міської державної
адміністрації та сприяння Міністерства оборони України. Відбулася Хода
шанування полеглих захисників України, та молебень; 250 матерів отримали
Подяки і відзнаки Міністерства оборони України. В Українському домі були
відзначені пам’ятними дипломами волонтери.
- 28 серпня 2019р. – захід «Час НЕ лікує», який проводився ВГО
«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО” в рамках співпраці з
проектом Громадського бюджету м. Києва «Мати героя: від болю до зцілення»
та Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. В
заході взяли участь більше ніж 500 батьків загиблих героїв з усієї країни, з них
киян - біля 100 осіб (відзнаки і подяки Міністерства оборони вручені 30 матерям
загиблих киян). Програма заходу включала в себе: відкриту мирну акцію біля
стін Посольства Російської Федерації; урочисту частину в Центральному
будинку офіцерів ЗСУ за участю Міністра оборони; покладання квітів та
молебень біля Меморіалу «Стіна народної пам’яті.
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Аналіз проблем за напрямом.
На обліку в Департаменті соціальної політики знаходиться 29 515 учасників
АТО/ООС, з інвалідністю внаслідок війни – 905 осіб (29 – 1 групи, 576 – 2 групи,
300 – 3 групи). За час агресії загинув 391 киянин. 612 осіб отримали статус сім’ї
загиблого. На території міста знаходиться багато військових частин та
підрозділів різного підпорядкування, які заступають на бойові чергування в зоні
ООС. Труднощі, що виникають в учасників бойових дій та членів їхніх сімей під
час повернення, а також в сім’ях, члени яких ще знаходяться в зоні бойових дій,
призводять до збільшення кількості конфліктних ситуацій, розлучень,
залежностей від різноманітних психотропних речовин, ігроманії тощо. Наслідки
психотравмуючих подій, складнощі при працевлаштуванні, зміни життєвих
орієнтирів, непорозуміння тощо, викликають суїцидальні думки та призводять
до суїцидів. Для успішної адаптації та реінтеграції, учасники бойових дій
(ветерани і військовослужбовці) та члени їхніх сімей, сім’ї загиблих Героїв,
потребують підтримки й допомоги через доступність соціальних послуг за
місцем проживання (доступні консультативні пункти, групи підтримки «рівнийрівному», психологічна та правова допомога, участь у заходах для всієї родини).
Особливої підтримки потребують маломобільні поранені та сім’ї загиблих
(померлих) киян.
Для реалізації заходів з даною категорією осіб/сімей КМЦСССДМ
продовжував взаємодіяти з партнерськими організаціями, а саме:
 Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного
університету Києво-Могилянська Академія: участь у наданні соціальнопсихологічної підтримки ветеранам та членам їхніх родин, спеціалістам та
волонтерам КМКЛ «Соціотерапія: участь у наданні соціальнопсихологічної підтримки ветеранам та членам їхніх родин в частині
надання соціально-медичних та медичних послуг з питань алко- наркозалежностей.
 Михайлівський Золотоверхий собор (ГО «Елеос-Україна): проведення
групових занять з образотворчого мистецтва для ветеранів та членів їх
сімей з метою соціальної реабілітації та адаптації; організація роботи груп
підтримки ветеранів та членів їх сімей через вільний простір для ветеранів
та членів їхніх сімей «Турбота Хаб».
 Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України:
допомога сім’ям чи особам, які постраждали від збройних конфліктів,
проведення навчання з першої медичної допомоги
 Київський міський центр зайнятості: співпраця в межах повноважень,
переправлення для отримання допомоги цільової групи програми
 Київський міській військовий комісаріат: співпраця в межах повноважень
 Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання дружин і матерів
бійців учасників АТО»: співпраця з питань адресної соціальної підтримки
за принципом «рівний-рівному» батькам загиблих (померлих) киян, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.
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КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО": співпраця з
питань задоволення потреб, надання комплексних соціальних послуг,
захисту прав тощо.
Відділення психотерапії та медичної психології КМПНЛ№2: співпраця в
межах повноважень, переправлення для отримання допомоги цільової
групи програми.
Правобережний центр з надання БВПД: співпраця в межах повноважень,
переправлення для отримання допомоги цільової групи програми.
Ветеран Хаб: співпраця в наданні правової та соціально-психологічної
допомоги ветеранам АТО/ООС.
ГО «Юридична Сотня»: співпраця в межах повноважень, переправлення
для отримання допомоги цільової групи програми; методична підтримка
фахівців соціальної роботи з правових питань.
Фонд «Східна Європа»: співпраця з питань підтримки сімей учасників
АТО/ООС.

Завдання на 2020 рік за напрямом.
- Забезпечення роботи консультативних пунктів та груп підтримки на базі
Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському
Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-б; Київському міському
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – вул. Довженка,
- Надання соціальних послуг киянам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі
збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ,
бійців-добровольців.
- Створення моделі міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими
організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладення
угод про співпрацю.
- Забезпечення адресного інформування про діяльність мережі ЦСССДМ,
консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та
забезпечення соціальних потреб учасників заходу та членів їх сімей .
- Соціальна робота з ветеранами, які мають комплексну інвалідність та
членами їх сімей (відвідання на дому маломобільних ветеранів та складання акту
оцінки потреб).
- Методичний супровід та підвищення кваліфікації фахівців соціальної
роботи, що працюють за програмою «Турбота. Назустріч киянам» в РЦСССДМ.
2.13. Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в
територіальній громаді м. Києва
З метою здійснення інформаційного забезпечення соціальної роботи в
територіальній громаді міста Києва, патріотичного виховання дітей та молоді,
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профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня,
залучення молоді до реалізації державної молодіжної та соціальної політики,
підтримки та розвитку волонтерського руху протягом 2019 року Київським
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовувались ряд
молодіжних заходів «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в
територіальній громаді м. Києва».
В рамках реалізації заходів за 2019 рік

надано 58707 соціально – педагогічні послуги з
міжособистісних проблем
12479

сімейних проблем
2883

проблеми здоровя
10719

внутрішньо особистісних
проблем 503

проблем залежностей
8796

проблем ВІЛ/СНІДу
10174
інших проблем
13153

проведено
4 060 групових захода
проблем здоровя
10720

охоплено 5 409 осіб

Порівняльна таблиця реалізації заходів за 2017-2019 рр.:
Рік
реалізації
2017
2018
2019

Кількість групових
заходів
4040
3 740
4 060

Кількість учасників Кількість надання
заходів
соціальних послуг
5 501
50 040
6 026
61 172
5 409
58707

Основні досягнення за напрямом за 2019 рік.
Одним з пріоритетних напрямків роботи КМЦСССДМ є вирішення
проблеми зайнятості молоді. Молоді люди, особливо старшого шкільного та
студентського віку, не знаходячи раціонального варіанту влаштування власного
дозвілля, стають схильними до вживання алкогольних та наркотичних засобів,
скоєння правопорушень тощо. Між тим, в разі виникнення якісної альтернативи
такому «дозвіллю», молодь приносить велику користь не лише власному «я», а
й оточуючим їх людям. Таким соціально корисним варіантом є залучення молоді
до здійснення волонтерської допомоги у сфері надання соціальних послуг.
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За 2019 рік спеціалістами проведені навчальні курси на тему «Теоретичні
основи волонтерської діяльності» для учнів та студентів навчальних закладів
різних типів акредитації, лідерів громадських організацій, вихованців клубів та
гуртків з метою залучення їх до волонтерської діяльності та участі у
соціокультурних заходах. Учасниками навчальних курсів стало 594 особи. З
метою підготовки волонтерів до роботи під час новорічних заходів
організований навчальний курс «Основи роботи з дітьми та молоддю з
інвалідністю», учасниками якого стало 48 осіб. Для лідерів дитячих та
молодіжних громадських організацій міста Києва реалізовано тематичний курс
«Школа координаторів волонтерського руху», учасниками якого стало 24 особи.
Зважаючи на те, що сім'я є тим первинним суспільним осередком, який
має особливе значення в житті кожної людини, забезпечує її захист і
соціалізацію, формує моральні основи, емоційний світ дитини, громадянську
свідомість та самосвідомість здійснювалась підготовка спеціалістів державних
структур щодо змісту, форм та методів соціальної роботи з цією категорією
клієнтів. Саме тому проведені навчальні курси для соціальних педагогів,
представників громадських організацій, які працюють з групами груп ризику
«Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику», роботою охоплено
216 осіб, та навчальні курси для фахівців із соціальної сфери «Попередження
насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми як соціальна проблема»,
учасниками стали 390 осіб;
Також проводилась робота зі студентською молоддю, лідерами дитячих
та молодіжних громадських організацій міста Києва, з метою створення умов
для неформальної освіти, формування навичок здорового способу життя,
підвищення активності громади та навчання лідерським якостям. А саме
проводились такі курси: «Школа ігротехніків» для волонтерів та лідерів ГО,
охоплено 156 осіб; курси з профілактики конфліктів «Будуємо майбутнє разом»,
охоплено 213 осіб; тренінгові програми «Форум - театр як система вирішення
соціальних проблем» для волонтерів та лідерів ГО, охоплено 504 особи;
навчальні курси з підготовки волонтерів «Формування толерантного ставлення
щодо дітей з ВІЛ/СНІД» серед студентської молоді, охоплено 280 осіб;
практичний семінар «Розвиток позитивної самооцінки у дітей. Техніки
ефективного спілкування» для лідерів дитячих та молодіжних громадських
організацій міста,
Завдяки підтримці та залученню лідерів дитячих та молодіжних
організацій до соціокультурної діяльності в територіальній громаді - рівень
громадської активності у 2019 році значно підвищився.
З метою сприяння усвідомлення цінності здоров’я, важливості
відповідальної поведінки, впливу способу життя на благополуччя людини та
виробленню навичок свідомого прийняття важливих життєвих рішень
проводилась робота з підлітками, як особливої групи населення. Так, проведено
навчальні курси «Програма 15 для підлітків по ФЗСЖ», охоплено 156 осіб;
навчальні курси для учнівської молоді «Просвітницька робота за методом
рівний-рівному», охоплено 180 осіб; навчальні курси «Права дітей. Механізми
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реалізації» для учнівської молоді, охоплено 90 осіб; 2 навчальні курси «З
саморозвитку та самовдосконалення підлітків», охоплено 44 особи.
Завдання на 2020 рік:
- продовжити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходів з
поширенням соціальної інформації та соціальної реклами;
- організувати профілактичні заняття з соціальна освіти молоді, батьків та
виховання дітей;
- здійснювати соціальна профілактику негативних явищ у дитячому,
молодіжному середовищі та підтримку, допомогу сім'ям в контексті
проблем наркотичної залежності, ВІЛ/СНІД тощо;
- надавати інформаційно-методичні послуги соціальним працівникампрактикам, соціальним працівникам на громадських засадах, громадським
організаціям, благодійним фондам, партнерським організаціям, студентам
ВНЗ м. Києва факультетів соціальної роботи та управління;
- здійснювати підготовку та перепідготовку соціальних педагогів,
підвищення кваліфікації, професійного рівня соціальних педагогів мережі;
- розвивати партнерську взаємодію з державними, недержавними,
навчальними та науково-дослідницькими закладами, виконавцями
освітньо - методичних програм.
2.14. Центр молодіжної соціальної роботи та інновацій
З метою залучення молоді до реалізації державної молодіжної та
соціальної політики, шляхом підтримки діяльності та сприяння розвитку
дитячих, молодіжних громадських об'єднань соціального спрямування,
інформування молоді про Цілі сталого розвитку та підвищення рівня обізнаності
щодо існуючих проблем та можливих шляхів їх вирішення, були реалізовані
соціальні заходи «Центр молодіжної соціальної роботи та інновацій».
Під час реалізації соціальних заходів «Центр молодіжної соціальної
роботи та інновацій» проведено

627 тренінгових занять
охоплено 1708 осіб
надано 9529 соціально –
педагогічних послуг
Активна життєва позиція, прагнення молоді до участі у прийняті рішень
є запорукою створення громадянського суспільства в Україні. Головною
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рушійною силою цих процесів є спільнота дитячих та молодіжних громадських
організацій соціального спрямування. Саме громадські об'єднання мають на меті
не тільки захист власних прав та інтересів своїх членів, а в першу чергу
виховання дітей та молоді як активних громадян України та її майбутніх лідерів.
В рамках реалізації соціальних заходів «Центр молодіжної соціальної
роботи та інновацій» були проведені наступні тематичні навчальні курси:
- навчальний курс «Школа волонтерів» для учнівської і студентської молоді,
спрямований на підготовку волонтерів до роботи, отримання ними
необхідних знань, вмінь та навичок. Роботою охоплено 188 осіб;
- навчальний курс «Тренінгова система підготовки волонтерів,
представників ГО, МГО та активної студентської молоді «Цілі сталого
розвитку», спрямований інформування молоді про Цілі сталого розвитку
та підвищення рівня обізнаності щодо існуючих проблем та можливих
шляхів їх вирішення. Роботою охоплено 188 осіб;
- навчальний курс «Підготовка тренерів до проведення освітньопрофілактичної роботи для студентської молоді», спрямований на
профілактику ПАР, інфекцій, які передаються статевим шляхом,
відпрацювання розуміння, що таке залежність від наркотиків та
відпрацювання навичок проведення освітньо-профілактичної роботи.
Роботою охоплено 192 особи;
- навчальний курс для учнівської і студентської молоді «Участь молоді у
прийнятті рішень», спрямований на ознайомлення молоді з можливими
формами їхньої участі щодо прийняття рішень у суспільному,
політичному, економічному, культурному житті та сприяти розвитку
навичок самостійного прийняття рішень. Роботою охоплено 297 осіб.
Отже, для активізації громадського руху створені умови для освіти та
розвитку лідерів. Завдяки підтримці соціальних проектів та залучення дітей та
молоді до соціально корисної діяльності в територіальній громаді рівень
громадської активності суспільства підвищився і стало вагомим кроком в процесі
розбудови громадського суспільства.
Завдання на 2020 рік:
- запровадити неформальної освіту молодих батьків, які виховують дитину з
інвалідністю;
- організувати групи психологічної підтримки та консультування з питань
прийняття інвалідності дитини;
Під час реалізації соціальних заходів була надана інформаційна
підтримка організаціям, а саме: Київському міському осередку Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України»,
Громадській організації «Ліга соціальних працівників м. Києва», Громадській
організації «Молодіжна організація «Відрада», Дитячій громадській організації
«Дитяча скаутська організація «Плай», Всеукраїнській молодіжній громадській
організації «Право для всіх», Всеукраїнській молодіжній громадській організації
«Соціальна ініціатива», Всеукраїнській молодіжній громадській організації
«Демократичні ініціативи молоді», Всеукраїнській молодіжній громадській
організації «Національна Організація Скаутів України», Громадська організація
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«Всеукраїнський молодіжний ініціативний центр», Громадській організації
«Скаутська просвітницька організація «СПОК», Дитячій громадській організації
«Туристичний клуб «Мангуп», ГО «Об’єднання «Скаутський рух в Україні»,
Київській міській організації Товариства Червоного Хреста України, ГО
«Студентська Організація Українських Скаутів», Київському міському центру
здоров’я.
2.15. Реалізація соціокультурних та соціо-адаптаційних заходів
З метою реалізації молодіжних соціокультурних заходів спрямованих на
соціальну підтримку сімей з дітьми та молоддю, які знаходяться в кризовій
ситуації та стимулювання реалізації соціально корисних ініціатив молодих киян
протягом 2019 року здійснювались «Соціокультурні адаптаційні заходи для
отримувачів послуг центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
В рамках цієї програми проведено 34 масових заходи, роботою охоплено
22 000 осіб.
Порівняльна таблиця реалізації заходів за 2017-2019 рр.:
Рік
Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість
реалізації
масових
учасників групових
учасників надання
заходів
масових
заходів
заходів
соціальних
заходів
послуг
36
22 300
195
253
2277
2017
2018
2019

32
34

21 000
22 000

212
Не
передбачен
о
програмою

390
Не
передбачен
о
програмою

3460
Не
передбачен
о
програмою

Протягом року організовані традиційні заходи для дітей та молоді міста
Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, серед них:
Весняний сімейний пікнік, кількість охоплених осіб – 300. Захід
проходив за традицією святкування «Масляної», учасниками стали родини, які
опинилися в складних життєвих обставинах та є клієнтами мережі РЦСССДМ.
Всеукраїнський збір похід волонтерських загонів та лідерів дитячих
та громадських молодіжних організацій «Козацькими шляхами», в якому взяли
участь 500 осіб. Захід проходив під гаслом: «Час нових відкриттів!» для
представників волонтерських, скаутських організацій, дітей-клієнтів мережі
РЦСССДМ, студентів ВНЗ та школярів. Збір-похід було організовано спільно з
ВМГО «Національна Організація Скаутів України». Метою заходу є сприяння
розвитку дітей та молоді як особистостей та відповідальних громадян України,
виховання патріотизму, розкриття їх фізичного, емоційного, інтелектуального,
духовного та соціального потенціалу, популяризація безпеки життєдіяльності,
пропаганда здорового способу життя у молодіжному середовищі та підтримка
волонтерського руху. Темами кожного повного дня тогорічного збору-походу
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стали «Пам’ятай минуле!», «Живи сьогоденням!», «Створюй майбутнє!», під час
яких відбулися фестиваль стародавньої їжі «В українця на тарілці», вечір
«Святкові вечорниці», конкурс креативних рішень «Українці для майбутнього»,
внутрішньо таборові заходи «Невідома Україна» та ін. Важливе значення
зосереджено на соціальній складовій збору, тому на «Платформі знань та
культур» учасники мали можливість отримати корисні знання та поради з основ
безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, медицини, самозахисту,
щодо сексуального виховання, прав людини та поведінки в ситуації насильства
або конфлікту із законом від соціальних працівників та залучених партнерських
організацій. Загалом під час роботи соціальної території, проведено 30
інтерактивних тренінгових занять та залучено до роботи 450 дітей та молоді.
Київський міський фестиваль зі спортивної риболовлі "Золота рибка"
в якому взяли участь 250 осіб - діти та молодь з інвалідністю, батьки, соціальні
працівники, волонтери КМЦСССДМ. Метою заходу було залучення дітей та
молоді даної категорії до спортивних змагань з рибної ловлі як засобу
реабілітації.
Реалізація заходу «Теплий дім» для клієнтів мережі, яким було
охоплено 524 особи. Захід поєднував в собі 15 творчих майстер-класів для дітей
та молоді з інвалідністю в яких взяли участь 300 осіб; соціокультурний захід до
дня спільних дій в інтересах дітей, учасниками якого стали 200 осіб та семінар
для соціально активних дітей та молоді з числа ВПО, АТО, багатодітних родин,
волонтерів та активістів громадських організацій, в якому взяли учать 24 особи.
Традиційне загальноміське свято «Юнь Києва запрошує!» під
гаслом: «Місто твоїх можливостей» для київських родин, школярів та молоді
яким було охоплено 3 400 осіб. Мета акції ознайомлення громади м. Києва з
безкоштовними соціальними послугами та послугами неформальної освіти
державних та громадських закладів міста Києва для дітей соціально незахищених
категорій, популяризація здорового способу життя та безпечної поведінки,
популяризація волонтерського та Скаутського руху, залучення дітей та молоді
до соціально-корисної діяльності, формування активної громадської позиції у
сімей міста Києва.
Захід приурочений до Дня працівника соціальної сфери України, в
якому взяли участь працівники мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді м. Києва, представники партнерських організацій. Учасниками свята
стали більш ніж 300 осіб.
Міський XXVIII фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю
«Повіримо у себе» та виставка творчих робіт, учасниками яких стали 950 осіб.
Фестиваль проводиться з метою підтримки та розвитку творчих здібностей дітей
та молоді з інвалідністю, розкриття їх творчого потенціалу та сприяння їх
творчого подальшого зростання.
Молодіжна «паперова вечірка» для молоді з інвалідністю у Колонній
залі КМДА, в якій взяли участь 200 осіб. Захід проводився напередодні
новорічних свят та мав на меті створити незабутнє свято для молоді.
Новорічна
акція «Не забудь привіти», в рамках якої були
організовані заходи для різних категорій дітей та молоді серед яких: урочистий
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старт акції - хода помічників святого Миколая; здійснення адресних привітань
на дому для дітей та молоді з інвалідністю; шість новорічних вистав в КМДА для
дітей; перегляд відеофільму для родин, які перебувають в складних життєвих
обставинах та розважальні заходи для дітей ДБСТ, заходи у ЦПРДМФО м.
Києва. Загалом акція поєднала 18 заходів в яких прийняли участь 2 850 осіб.
За участю волонтерів та членів партнерських організацій відбувалася
низка соціально-культурологічних заходів, які спрямовані на патріотичне
виховання, активізацію молоді у житті суспільства, проведення змістовного
дозвілля, а саме: заходи присвячені Дню бою під Крутами, Дню боротьби із
туберкульозом, Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню Європи, Параду
Культур, Дню Києва , Олімпійському дню, Дню молоді, Дню Конституції, Дню
Незалежності України, Запали свічку пам’яті та ін. За участю лідерів
громадських організацій реалізовано відпочинкові програми на базі ЛНТ
«Витоки», екологічна акція «Марафон чистоти» та ін.
2.16. Методичне забезпечення соціального інформування громади.
Створення та поширення соціально-рекламної інформації
Одним з пріоритетів КМЦСССДМ у 2019 році була участь у формуванні
єдиного інформаційного соціального простору в територіальній громаді столиці.
КЦСССДМ приділяв увагу створенню не тільки нового власного інформаційного
продукту, але й поширенню його через РЦСССДМ, заклади соціальної
підтримки дітей, сімей та молоді, партнерські організації та ін.
В процесі здійснення інформаційної роботи у 2019 році надавалася перевага
інформуванню громадськості щодо послуг та діяльності мережі ЦСССДМ м.
Києва у сфері соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих
обставинах. Особливістю інформаційної роботи 2019 року КМЦСССДМ (як і у
попередні роки) є проведення інформаційної кампанії щодо популяризації
сімейних форм виховання, а також патронату та наставництва.
Стрімкий розвиток інформаційного суспільства потребує пошуку нових
підходів у взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з
громадянами. Для створення нових, більш зручних методів доступу до
інформації щодо надання соціальних послуг КМЦСССДМ застосовував сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, отже, у 2019 році продовжувався процес
активного залучення Інтернет-ресурсу для поширення соціально – рекламної
інформації щодо соціальних послуг, які надає мережа ЦСССДМ дітям, молоді та
сім’ям м. Києва.
Протягом року здійснювалося розміщення інформації на сайті мережі
ЦСССДМ м. Києва (адреса: http://ssm.kiev.ua) (версія сайту була створена у
2017 році та спрямована на клієнта-мешканця територіальної громади столиці та
адаптована щодо доступності інформації для користувачів з порушеннями зору).
На сайті розміщувались інформаційні матеріали щодо подій, які відбувалися у
мережі ЦСССДМ, а також соціальних послуг, які надають ЦСССДМ
територіальній громаді м. Києва. Протягом 2019 року силами КМЦ на сайті
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розміщено 143 інформаційних матеріали, що на 22 одиниці більше ніж торік. В
рамках потужної координаційної діяльності КМЦ силами РЦ та закладів на сайті
було розміщено 136 матеріалів, що перевищує показники минулого року на 86
одиниць (більш ніж вдвічі). Разом з тим кількість охоплених матеріалами сайту
збільшилась на 850 осіб та налічувала 4 550 осіб.
Особливістю 2019 року, як і попереднього 2018 року стала значна
активізація КМЦСССДМ з висвітлення інформації щодо заходів ЦСССДМ,
надання соціальних послуг у соціальних мережах. Так протягом 2019 року
активно матеріали КМЦСССДМ поширювалися на 12 (на 3 більше ніж торік)
власних носіях у соціальній мережі Facebook, а саме: офіційна сторінка мережі
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва
(https://www.facebook.com/Мережа-центрів-соціальних-служб-для-сімї-дітейта-молоді-м-Києва); група мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (https://www.facebook.com/groups/kmcsssdm); група «Фахівці соціальної
роботи»
(https://www.facebook.com/groups/2010221709225303/);
група
«ТУРБОТА HUB (вільний простір в Михайлівському Золотоверхому)»
(https://www.facebook.com/groups/274001286881898/); сторінка «Фестиваль
творчості
дітей
та
молоді
«Повіримо
у
себе»
(https://www.facebook.com/festivalpovervsebiya/?ref=br_rs);
група
«Кращий
соціальний
Web
Surfer
м.
Києва
2018»
(https://www.facebook.com/groups/1585615938219452/);
група
«Кращий
соціальний
Web
Surfer
м.
Києва
2019»
(https://www.facebook.com/groups/2302400633309552/);
група «Незалежне
життя»
(https://www.facebook.com/groups/361214180665707/);
група
«Волонтерська
група
мережі
РЦСССДМ
м.
Києва»
(https://www.facebook.com/groups/volonterikmc/);
«Сила
родительства»
https://www.facebook.com/groups/648267921932085/?ref=bookmarks;
«Тренера
КМЦСССДМ»
(https://www.facebook.com/groups/669875966529501/?ref=bookmarks)
«Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з ф. о.»
https://www.facebook.com/Центри-соціально-психологічної-реабілітації-длядітей-та-молоді-з-ф-о-526867620697506/.
Враховуючи важливість роботи щодо здійснення інформування у 2019
році
було продовжено експеримент КМЦСССДМ щодо проведення
професійного конкурсу у форматі конкурсу «Кращий соціальний Web Surfer м.
Києва-2019», який відбувся з метою популяризації діяльності та послуг мережі
ЦСССДМ м. Києва, соціальної роботи у територіальній громаді столиці,
стимулювання професійного зростання талановитих фахівців м. Києва у сфері
соціальної роботи. Відповідно тематика та форми інформаційних матеріалів
конкурсантів були дуже різноплановими. У матеріалах підіймалися актуальні
теми соціальної роботи столиці, особлива увага приділялася популяризації
сімейних форм виховання, наставництва, патронату, протидії торгівлі людьми.
Протягом 7 місяців в рамках конкурсу було зроблено 694 пости (на 239 більше
ніж торік), якими охоплено 10121 особу (на 3 247 більше ніж торік). Матеріали
щодо конкурсу активно висвітлювались у соціальній мережі Facebook (сторінка
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«Кращий соціальний Web Surfer», на сторінці КМЦСССДМ та у групі ЦСССДМ
м. Києва).
Окрім цього позитивним моментом КМЦСССДМ активізація щодо
розміщення інформаційних матеріалів у соціальних мережах
Instagram
«Соціальна служба Києва» (https://www.instagram.com/kyiv_social_service/) та
Youtube
«Соціальна
служба»
(https://www.youtube.com/channel/UCAom7ZdMaeRIlMeIqqePsRQ).
Загалом протягом 2019 року у соціальних мережах на власних носіях
силами КМЦССДМ розміщено 2 015 інформаційних одиниць матеріалів, що на
226 одиниць більше ніж торік, з якими відбулося 304 808 контактів. Значні
показники щодо охоплення є результатом того, що у роботі за напрямом більша
увага приділялася саме популяризації публікацій КМЦ.
Також важливим для КМЦ у 2019 році була активізація та координація
РЦСССДМ та закладів щодо створення, розміщення ними власних матеріалів у
соціальних мережах. Як результат силами РЦ та закладів проводилася робота на
19 інформаційних носіях у соціальній мережі Facebook, де було розміщено 2 439
інформаційних матеріалів (що на 1088 (майже вдвічі) матеріалів більше), з якими
представники територіальної громади столиці мали 167 223 контакти.
З метою збільшення охоплених інформацією щодо діяльності та послуг
ЦСССДМ
столиці Київський міський центр також активізував процес
розміщення інформації на носіях інших установ сайтах, сторінках і у групах у
соціальних мережах органів державної влади, партнерських державних та
громадських організацій, які працюють в напрямі надання соціальних послуг
сім’ям, дітям та молоді. Зокрема, як і у 2018 році, протягом 2019 року найбільш
активна співпраця відбувалася зі Службою у справах дітей та сімі’ї КМДА.
Також системно подавалась інформація КМЦСССДМ на Офіційний сайт м.
Києва.; окрім цього інформація з Офіційного сайту м. Києва була розміщена на
інформаційному архіві КМДА wiki.1551.gov.ua (усього 60 од. (що на 15 більше
ніж торік ). Окрім цього розміщувалась інформація на сайті Міністерства
соціальної політики України, на сторінці у Facebook Департаменту соціальної
політики, Київського міського центру здоров’я та ін. Продовжувалася
популяризація послуг та діяльності ЦСССДМ на Єдиному державному веб порталі відкритих даних (http://data.gov.ua).
Також протягом року активно поширювалась інформація на носіях ВНЗ,
зокрема КУ імені Бориса Грінченка, ВМУРЛ «Україна» та ін. Серед Інтернет платформ партнерських громадських організацій, які розміщували інформацію
КМЦСССДМ у 2019 році позитивно вирізнялись ГО «Клуб «Еней», МБФ
«Альянс з ВІЛ/СНІДу», ГО «Міжнародна антинаркотична асоціація» та ін.
Отже, всього протягом року на Інтернет – носіях інших установ було
розміщено 336 інформаційних одиниць щодо діяльності та послуг ЦССДМ, що
на 42 одиниці більше ніж торік, якими охоплено 77 589 осіб. Внаслідок
координації діяльності КМЦ за напрямом на носіях партнерів та органів
державної влади (включаючи сторінки РДА на Офіційному сайті м. Києва)
районних центрів та закладів в вийшло 830 матеріалів, що на 153 од. більше ніж
торік, якими охоплено 17 424 ос. Сталі показники з тенденцією до підвищення
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щодо збільшення кількості контактів з матеріалами Центру на носіях інших
установ (переважно партнерських) є важливою складовою у формуванні єдиного
інформаційного соціального простору в територіальній громаді столиці.
Протягом 2019 року у Інтернеті на власних та партнерських носіях
вийшов 5 287 інформаційних матеріалів, яким охоплено 571 594 особи. Активне
залучення ресурсів Інтернет-платфори для висвітлення матеріалів соціальної
тематики,
цілому,
враховуючи розвиток інформаційно-комунікаційні
технологій суттєво та поступово сприяє доступному
інформуванню
територіальної громади столиці щодо послуг та діяльності мережі ЦСССДМ м.
Києва.
Протягом року КМЦСССДМ продовжував активну співпрацю зі ЗМІ
щодо висвітлення здійснення соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю м.
Києва: вчасно надавалися відповіді на запити до публічної інформації від
представників ЗМІ (16 запитів (що на 10 більше ніж минулого року), відмов щодо
надання інформації ЗМІ не було. Окрім цього КМЦСССДМ ініціював
проведення заходів, на які запрошував представників ЗМІ.
Разом з тим фокус уваги був спрямований на створення та розміщення
матеріалів на базі Інтернет, саме тому показники щодо виходів інформації
зменшились порівняно з 2018 роком. Завдяки КМЦСССДМ протягом 2019 року
у ЗМІ місцевого та всеукраїнського рівня було розміщено 139 інформаційних
повідомлень за основними напрямами соціальної роботи, з якими територіальна
громада мала 6 794 902 контактів, серед яких: 12– на радіо (охоплено 1 260 000
ос.), 51 - на телебаченні (охоплено 4806 000 ос.), 77- електронні ЗМІ (760 902 ос).
Аналізуючи показники за видами порівняно з попереднім роком кількість
виходів на електронних носіях ЗМІ (інформаційні агенції, портали) збільшилась,
а на радіо, на телебаченні, у друкованих ЗМІ зменшились, що в цілому
відтворює сучасний стан розвитку медіапростору. За оперативністю
інформування саме Інтернет - видання випереджають усі інші види медіа. Разом
з тим є потреба тримати на контролі роботу із телебаченням, бо саме цей вид ЗМІ
залишається провідним засобом поширення інформації для потенційних
клієнтів ЦСССДМ.
В цілому аналізуючи джерела виходу матеріалів КМЦСССДМ за
формами власності можна підкреслити продовження активної взаємодію із
муніципальними ЗМІ та Інтернет - носіями, за активного сприяння Управління
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА. Разом
з тим через реформування державної системи медіа продукту кількість
інформаційних носіїв падає, що відтворюється на парадигмі зв’язків з ними з
поступовим зменшенням контактів.
Якщо аналізувати тематику інформаційних виступів, то пріоритетом є
інформування територіальної громади столиці щодо профілактики соціального
сирітства, висвітлення процесу деінстуталізації. Київський міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 року продовжував
довготривалу кампанію зі здійснення інформування територіальної громади
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міста Києва щодо висвітлення послуги патронату, впровадження наставництва
та популяризації сімейних форм виховання.
У 2019 році КМЦСССДМ популяризував 2 відеоролики: «Велика родинавелике тепло!». Ролик транслювався на ТРК «Київ» двічі на день на правах
соціальної реклами загалом 420 разів (щоденне охоплення аудиторії каналу 68
000 осіб). Наразі ролик розміщується у соціальних мережах.
Окрім цього протягом 2019 року КМЦСССДМ приділялася увага
висвітленню інформації щодо надання соціальної допомоги учасникам
АТО/ОСС та членам їх сімей. Також традиційного приділялася увага у
висвітленні інформації щодо популяризації волонтерства, здорового способу
життя, профілактики насильства та торгівлі людьми та ін. Окрім цього ознакою
інформаційної роботи КМЦСССДМ як і у попередні роки було активне
висвітлення традиційних масових акцій соціального спрямування (новорічні
заходи, фестиваль «Повір у себе» та ін.).
Також в рамках здійснення методичної підтримки КМЦСССДМ за
напрямом інформаційної роботи відповідна взаємодія проводилась РЦСССДМ
та закладах соціальної підтримки дітей, сімей та молоді. Всього протягом 2019
року щодо діяльності та послуг РЦСССДМ та закладів було розміщено 9
інформаційних повідомлень, з яких: 8 - на телебаченні (106 8000 ос.), 1інформаційна агенція (8000 ос.).
Отже, спираючись на середні статистичні показники постійної охопленої
аудиторії (відповідно до рейтингів ЗМІ) силами КМЦ протягом 2019 року
вийшло 559 інформаційних повідомлень з актуальних питань соціальної роботи
з сім’ями, дітьми та молоддю м. Києва, з якими територіальна громада мала
6 862 902 контакти (що втричі більше ніж торік), в рамках координації роботи за
напрямом РЦ та закладів за рахунок взаємодії мережі ЦСССДМ м. Києва зі ЗМІ
створено 568 матеріалів, з якими громада мала 7 938 902 контакти.
Серед низки форм інформування громади, які активно використовував
КМЦ у 2019 році, особливе місце посіло виготовлення та розповсюдження
власних друкованих інформаційних матеріалів соціального спрямування, а
саме: 2 види плакатів з актуальних питань соціальної роботи накладом по 1100
шт.; 4 види щодо популяризації сімейних форм виховання та статусу дитини,
постраждалої від воєнних дій накладом 1 000 шт.; «Календарного плану
діяльності КМЦСССДМ» (100 шт.), «Звіту щодо діяльності КМЦСССДМ у 2018
році» (100 шт.); надруковано та розповсюджено флаєри щодо популяризації
послуг ЦСССДМ (2 500 шт.); флаєри- (2 види загальним накладом 3 000 шт.),
плакати (500 шт.), банери (2 шт.) щодо наставництва; видано 3000 шт.
інформаційних буклетів щодо послуг ЦСССДМ м. Києва; 250 шт.
«Інформаційних посібників мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді м. Києва, партнерських організацій»; наліпки «До уваги учасників
АТО/ООС та членів їхніх сімей!» (10 000 шт.) та плакати «До уваги учасників
АТО/ООС та членів їхніх сімей!» (1 000 шт.); брошуру з питань допомоги АТО
(500) шт.; плакати з питань попередження торгівлі людьми та запобігання
домашнього насильства (2 види) накладом 300 шт.; буклети для батьків (3 види)
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накладом 300 шт.; «Порадник для батьків» (500 шт.); інформаційний довідник
(брошура) з питань профілактичної роботи з підлітками (2 900 шт.); флаєри щодо
здійснення профілактичної роботи (3000 шт.); інформаційні матеріали з питань
допомоги сім’ям, де є діти та молодь з інвалідністю, зокрема, плакат «Школа для
батьків» (50 шт.); методичні буклети для батьків (1000 шт.), а також
інформаційні матеріали (сертифікати, дипломи, тематичні роздаткові матеріали
та ін.) щодо організації проведення конкурсу «Кращий соціальний Web Surfer2019», масових заходів КМЦ, заходів з підвищення компетенції спеціалістів
мережі ЦСССДМ м. Києва та ін. Загалом видано 50 видів матеріалів накладом
понад 72 426 шт. (що в середньому вдвічі більше ніж торік).
Окрім цього протягом року за координації КМЦСССДМ силами районних
центрів було видано 10 видів матеріалів накладом 32 254 екз.
Матеріали були розповсюджені серед представників партнерських
організацій, у РЦСССДМ та закладах соціальної підтримки дітей, сімей та
молоді, ВНЗ, а також під час масових заходів, що сприятиме підвищенню
поінформованості територіальної громади м. Києва щодо послуг соціальних
служб. Також на території приміщення КМЦСССДМ (вул. Довженка, 2) на
постійній основі розміщено 13 інформаційних стендів щодо популяризації
соціальних послуг мережі ЦСССДМ м. Києва з актуальних питань соціальної
роботи. Окрім цього студенти та викладачі ВНЗ, які проходять практику на базі
КМЦСССДМ, також системно отримують інформацію та друковані матеріали
щодо послуг та діяльності ЦСССДМ. Потягом року такою роботою було
охоплено 218 представників 9 ВНЗ.
Також в рамках співпраці з партнерськими організаціями та органами
влади була отримана низка матеріалів інформаційного спрямування за
основними напрямами соціальної роботи, зокрема, в рамках співпраці з КМДА
наприкінці року було надруковано флаєри «Діти чекають на батьків» та
«Подаруй дитині свою любов» та ін..
Окрім цього мережею ЦСССДМ столиці розповсюджувались плакати та
буклети надруковані КМЦ у попередні роки або надані представниками
партнерських організацій. Усі друковані матеріали розповсюджувались у
приміщенні КМЦСССДМ, серед районних центрів соціальних служб м. Києва,
партнерських організацій, ВНЗ та ін., а також під час масових заходів.
Всього силами мережі ЦСССДМ за сприяння КМЦ видано та
розповсюджено 104 680 власних нових одиниць матеріалів, а також 921 од.
матеріалів, наданих партнерськими установами та надрукованими у попередні
роки.
Загалом протягом 2019 року силами мережі ЦСССДМ м. Києва за
координації напряму КМЦ підготовлено 111 154 нових інформаційних
одиниці матеріалів щодо діяльності та послуг ЦСССДМ, а також з
актуальних питань соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями столиці,
з якими громада мала 8 587 783 контакти. Покращення показників мережі
щодо здійснення інформування є результатом потужної методичної підтримки
КМЦ. Так протягом року спеціалістами КМЦ для фахівців мережі ЦСССДМ
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столиці проведено 18 методичних заходів за напрямом, серед яких 13 семінарів
щодо здійснення соціального інформування громади.
В цілому, як у КМЦ так, і загалом у мережі ЦСССДМ м. Києва відбулося
покращення показників роботи по всім базовим напрямам інформаційної роботи:
виходів та збільшення контактів в рамках розміщення інформації на Інтернетплатформі (як на власних носіях (сайт, соціальні мережі), так і на носіях інших
організацій; а також на електронних ЗМІ). Також збільшилась кількість
створених та розповсюджених друкованих інформаційних матеріалів. Разом з
тим зменшилась кількість виходів на телебаченні та радіо, що в цілому відтворює
сучасний стан медіапростору.
Протягом 2019 року силами КМЦСССДМ вийшло 2 639 інформаційних
повідомлень щодо послуг та діяльності у ЗМІ та Інтернеті (без урахування
виходів роликів та друку), що на 227 одиниць більше ніж у 2018 році.
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Протягом 2019 року силами мережі ЦСССДМ м. Києва (включаючи РЦ та
заклади) за потужного методичного сприяння КМЦ (в тому числі завдяки
проведенню конкурсу «Кращий соціальний Web Surfer м. Києва-2019») вийшло
6 054 інформаційних повідомлення щодо послуг та діяльності у ЗМІ та Інтернеті
(без урахування виходів роліка та друку матеріалів), що на 1 668 одиниць більше
ніж у 2018 році, що є значним позитивом 2019 року. Результатом активізації РЦ
та закладів з боку КМЦ стало значне покращення саме їх показників, адже, у
попередні роки інформаційний продукт КМЦ складав значно більше ніж ¾ від
усіх матеріалів мережі, а у 2019 році, показники РЦ та закладів покращилися і
складають вже 1/3 від усього інформаційного продукту мережі (але без
урахування виходів соціальної реклами (роликів) та друкованих матеріалів.
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Отже, інформаційна складова КМЦСССДМ у 2019 році мала тенденцію до
стабільного посилення (хоча і попередні роки «задали» високу планку),
перевершивши результати 2018 року, а тим більше попередніх років), що
сприятиме більшій поінформованості громадськості столиці щодо діяльності та
послуг ЦСССДМ столиці. Для створення нових, більш зручних методів доступу
до інформації щодо надання соціальних послуг КЦСССДМ застосовував сучасні
інформаційно-комунікаційні технології.
Розвиток інформаційної роботи КМЦСССДМ у 2020 році полягає у
посиленні взаємодії із більш широким колом інформаційних носіїв інших
організацій, системному розміщенні інформації щодо діяльності та послуг
ЦСССДМ м. Києва на порталі Вікіпедія (Wikipedia), подальшому вдосконаленні
роботи сайту ЦСССДМ м. Києва, постійному вдосконаленні якості
інформаційних матеріалів та посиленні співпраці із телебаченням. Разом з тим у
2020 році, не полишаючи уваги до РЦ та закладів, КМЦСССДМ зосередиться на
створенні власного якісного інформаційного продукту.
Отже, активно використовуючи цілу низку засобів, зокрема, власні
Інтернет-платформи (сайт, соціальні мережі), інформаційні носії партнерських
державних та громадських організацій, органів влади, ВНЗ, здійснюючи
взаємодію зі ЗМІ, а також створюючи, активно розповсюджуючи власну
друковану продукцію та друковані матеріали соціального спрямування від
партнерів, КМЦСССДМ продовжуватиме роботу щодо створення єдиного
інформаційного простору столиці.
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ПРІОРІТЕТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦСССДМ НА 2020 РІК
1.
2.
3.

Впровадження Закону України «Про соціальні послуги» в практичну
діяльність мережі ЦСССДМ м. Києва.
Впровадження системи моніторингу і оцінки якості надання соціальних
послуг мережі ЦСССДМ м. Києва.
Вдосконалення іміджу фахівця із соціальної роботи як надавача
соціальних послуг.
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