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Основні скорочення
АТО/ООС – антитерористична операція/ операція об'єднаних сил;
БО – благодійна організація;
БФ – благодійний фонд;
МБФ - міжнародний благодійний фонд;
ВБО – всеукраїнська благодійна організація;
ВІЛ/СНІД – вірус імунодефіциту людини/ синдром набутого імунодефіциту;
ВПО – внутрішньо переміщені особи;
ГО – громадська організація;
ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу;
ДУ - державна установа;
ЗВО - заклади вищої освіти;
КМНКЛ - Київська міська клінічна лікарня;
КМЦСС - Київський міський центр соціальних служб; Центр;
КНП - комунальне некомерційне підприємство;
МГО – молодіжні громадські організації;
МДК - мультидисциплінарна вулична команда соціальної роботи з дітьми та
молоддю груп ризику;
МДЦ - Медичний діагностичний центр;
ПС – прийомна сім`я;
ПТО – професійно-технічна освіта;
мережа РЦСС – мережа районних центрів соціальних служб;
СЖО – сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;
СС - соціальні служби;
ССДС – служби у справах дітей та сім’ї;
ФСР – фахівець із соціальної роботи;
ЦСПРДМФО - центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями.

ВСТУП
У 2021 році Київський міський центр соціальних служб (далі – КМЦСС)
здійснював діяльність відповідно до завдань, відображених у редакції нового
Положення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2021 № 39 (у редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27 квітня 2016 року №280.
Основною метою діяльності закладу було методичне забезпечення здійснення
соціальної роботи в громаді міста Києва, підготовка кандидатів у сімейні форми
виховання, впровадження державних стандартів надання соціальних послуг у
діяльності мережі РЦСС та закладів соціального спрямування; організація
навчальних заходів для спеціалістів з числа широкого кола надавачів соціальних
послуг щодо підвищення їх кваліфікації в частині надання соціальних послуг та
здійснення соціальної роботи.
Враховуючи виклики звітного періоду, як року складної епідситуації,
пріоритетами діяльності КМЦСС визначено вдосконалення навичок здійснення
методичної підтримки і організації навчальних заходів з підвищення професійної
компетенції надавачів у дистанційному форматі.
Програми, в рамках яких здійснювалась основна діяльність це - «Діти. Сім’я.
Столиця на 2019-2021 роки», «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки».
Загальне фінансування на програми і заходи складало:
 за програмою «Діти. Сім’я. Столиця» - 6 557 381,31 гривень.
 за програмою «Турбота. Назустріч киянам» - 1 230 085,31 гривень.
У 2021 році відповідно до нового Положення було затверджено структуру і
штат КМЦСС, якою передбачено загальну кількість спеціалістів - 59, з них:
спеціалістів адміністративного складу - 7, методистів - 10, фахівців соціальної
роботи - 4, працівників з числа обслуговуючого персоналу – 22.
В рамках основної діяльності штатними спеціалістами Київського міського
центру соціальних служб за 2021 рік надано 21 500 послуг та охоплено 4 018 осіб,
з них:
 консультування – 1 500 послуг;
в тому числі психологічне консультування - штатних психологів в контексті
методичного супроводу процесу підготовки кандидатів у різні форми сімейного
виховання під час проведення 173 зустрічей, де учасниками було 66 клієнти.
 інформування – 2 500 послуг;
 експертні – 8 000 послуг;
 методичні – 9 500 послуг.

РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 Організація та проведення методичних заходів з підвищення
професійної компетенції спеціалістів мережі ЦСС, закладів соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді, інших надавачів соціальних послуг м.
Києва.
Базовим видом діяльності спеціалістів Київського міського центру соціальних
служб була організація проведення заходів навчально-методичного характеру,
здійснення якої забезпечували методисти за ключовими напрямами соціальної
роботи. Як правило, даний процес супроводжувався розробкою та представленням
інформаційно-методичних матеріалів, що відповідно розроблялись і передавались
надавачам послуг.
Дана діяльність проводилась із спеціалістами соціальної роботи, які працюють
із сім’ями у складних життєвих обставинах, в тому числі, які професійно задіяні у
роботі з сім’ями/ особами з інвалідністю; з членами сімей, де є проблема
залежності; з питань запобігання та протидії домашньому насильству/насильству
за ознаками статі, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми; з учасниками
АТО/ООС та членами їх сімей, а також які працюють у напрямі здійснення
інформаційної роботи.
З метою посилення професійного потенціалу спеціалістів, які працюють з
сім’ями/дітьми/особами з інвалідністю був проведений 4-х денний курс
підвищення професійної компетенції «Робота з сім’ями з дітьми та молоддю з
інвалідністю. Особливості соціалізації осіб різних видів інвалідності», де
учасниками були 12 осіб.
На постійній основі застосовувалась практика консультування, методичної
підтримки, інформування спеціалістів закладів, які надають послуги дітям/особам
з інвалідністю та членам їх сімей.
В рамках експериментальної діяльності щодо запровадження послуги
персонального асистента особи з інвалідністю проведено підготовку тренерів за
програмою «Асистент особи з інвалідністю», в навчанні взяло участь 20 осіб з
числа спеціалістів мережі ЦСС і закладів ЦСПРДМФО. Також в подальшому був
проведений курс для підготовки супроводжувачів дітей з інвалідністю під час
навчання на тему: «Супровід дітей з інвалідністю під час інклюзивного навчання»,
де взяло участь 73 учасника.
Для директорів і спеціалістів закладів ЦСПРДМФО проведено дводенний курс:
«Робота професійних команд центрів реабілітації». Повний курс навчання
пройшло 8 осіб, на окремі теми навчання залучалось ще 3 особи.
В рамках курсу: «Незалежне життя осіб з інвалідністю в громаді і розуміння
інвалідності в соціальній роботі» з метою підтримки ресурсу членів сімей осіб з
інвалідністю пройшло 4 заняття, взяло участь 104 учасника. В рамках курсу

«Правовий підхід в соціальній роботі» прочитано в рамках 6 занять два курси для
спеціалістів, батьків дітей та молоді з інвалідністю, учасниками стали 30 осіб. В
рамках курсу «Технології соціальної роботи з особами та сім’ями з інвалідністю»
відбулося 11 занять, 73 учасника, а в рамках курсу «Ресурси спеціаліста» 6 занять,
26 учасників. Всього в курсах взяло участь 233 особи протягом 33 навчальних
заходів.
Разом з тим на постійній та за запитом основі здіються методичний супровід
діяльності спеціалістів у цьому напрямі.
За напрямом здійснення методичного супроводу в контексті підтримки осіб,
які мають проблему залежностей методистом КМЦСС на постійній основі
проводилась підтримка спеціалістів по соціальній роботі мережі районних центрів
соціальних служб м. Києва та комунальних установ для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді. Зокрема, відпрацьовувались питання міжгалузевої взаємодії спеціалістів
на районному рівні на спеціалістів закладів; для використання у роботі
працівникам мережі зібрані та передані статистичні, інформаційні матеріали КНП
«Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія», Київського
міського центру профілактики та боротьби зі СНІД, ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», а також інформаційні та методичні матеріали
міжнародних організацій з різних аспектів соціальної роботи з представниками
груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ, ТБ, гепатитами В, С, Д, з питань
лікування та комплексної соціальної підтримки сімей з проблемами залежностей.
Здійснювалось інформування спеціалістів установ про міські профілактичні
заходи, діяльність груп взаємодопомоги, неурядових організацій, про можливість
та умови проходження на безоплатній основі діагностики ВІЛ, гепатитів В і С,
туберкульозу.
Протягом 2021 року було ініційовано, розроблено, проведено 4-денний
модульний курс з підвищення рівня компетентності спеціалістів 6 районних в м.
Києві центрів соціальних служб, партнерських соціальних установ та організацій
щодо комплексної соціальної підтримки сімей, осіб з проблемами залежностей, в
тому числі і лудоманії, номофобії, анерексії.
За запитом КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія»,
яка виступала надавачем соціальних послуг,
в листопаді 2022 року був
проведений навчальний захід
щодо впровадження Державного стандарту
соціально-психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних засобів чи
психотропних речовин; охоплено 18 спеціалістів.
В рамках реалізації заходів «Служба соціально-профілактичної роботи» З січня
2021 року організовані дистанційні заняття «Міської школи для консультантів з
питань залежностей»; проведено 88 занять за участю 81 спеціаліста профільних
державних установ та неурядових організацій, з яких – 12 представляють мережу
ЦСС, 27 – заклади освіти, 2- заклади охорони здоров’я, 2 – служби у справах дітей
та сім’ї, 38 – неурядові організації.
Відповідно до Угоди про співпрацю між Київським міським центром соціальних

служб та Громадською спілкою «Міжнародна антинаркотична асоціація»
проведені 2 виїзні заходи для випускників центрів реабілітації партнерської
організації в рамках «Школи соціальної роботи». До навчання було залучено 30
випускників, які мали можливість ознайомитись з основними засадами соціальної
політики в Україні, з базовими державними стандартами надання соціальних
послуг, з сучасними технологіями профілактики, реабілітації та ресоціалізації, з
практичним досвідом діяльності партнерів.
В контексті реалізації заходів із запобігання та протидії насильству,
жорстокого поводження з дітьми та торгівлі людьми методистом на постійній
основі протягом року надавались методичні консультації спеціалістам як
телефоном, так і очно.
З метою підвищення професійної компетенції спеціалістів мережі ЦСС за цим
напрямом організовано методичний захід на тему: «Взаємодія державного та
недержавного секторів у веденні випадку постраждалих від торгівлі людьми», в
якому взяло участь 30 осіб.
Протягом 2021 року для спеціалістів мережі районних в м. Києві центрів
соціальних служб, відповідальних за вищезазначений напрям проведено 9
організаційно-методичних нарад. В ході проведення нарад опрацьовались питання
методології надання послуг та взаємодії в мультидисциплінарній команді,
алгоритм направлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах ( у т.ч. постраждалих від домашнього насильства, торгівлі людьми) до
Київського міського центру соціально-психологічної допомоги; здійснювався
аналіз виконання планів реабілітації постраждалих від торгівлі людьми.
Усвідомлюючи важливість профілактики психоемоційного вигорання
спеціалістів, які працюють за даним напрямом, у звітному році був організований
та проведений семінар «Особливості вторинної травматизації фахівців, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або
насильству за ознакою статі. Методи профілактики, самодіагностики та
самодопомоги. Технології соціально-психологічного відновлення фахівців у
індивідуальній та груповій роботі». Захід спрямований на підвищення
професійного потенціалу спеціалістів, формування навичок самозбереження та
профілактики психоемоційного виснаження.
Також методистом Центру за необхідністю видавались направлення до
спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства.
За напрямом підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей методистом
КМЦ здійснювалась організаційно-методична діяльність, а саме: проведено 6
методичних семінарів для спеціалістів районних центрів соціальних служб, 1
тренінг з превенції суїцидів.
У 2021 році розроблений і напрацьований алгоритм роботи груп з
психофізичного розвантаження для учасників бойових дій. Методика була
розроблена за участю психолога та фізичного реабілітолога.
Протягом року проводились ресурсні зустрічі (супервізії) та розгляд кейсів для

штатних та залучених фахівців із соціальної роботи мережі центрів соціальних
служб. Було проведено 35 зустрічей.
Підготовлено та поширено серед фахівців мережі центрів соціальних служб
методичні матеріали за даною тематикою для проведення семінарів та тренінгів.
На постійній основі методист забезпечував методичну допомогу штатним
спеціалістам щодо підвищення якості надання соціальних послуг.
У динамічному інформаційному просторі фахівці мають володіти цілою низкою
сучасних знань щодо донесення інформації до різних категорій отримувачів
послуг. За напрямом здійснення інформування щодо актуальних питань
соціальної роботи для працівників мережі ЦСС м. Києва у 2021 році проведено
3 семінари на теми: «Скарбничка майстра: особливості створення текстів для
різних інформаційних носіїв», «Засоби формування бренду «Соціальної служби»,
«Особливості проведення інформаційної кампанії на платформі Фейсбук в рамках
загальноміської акції «16 днів проти гендерного насильства». Останній семінар
був спільним для спеціалістів районних центрів соціальних служб м. Києва, які
здійснюють інформаційне забезпечення соціальної роботи, а також спеціалістів,
які відповідають за напрям протидії насильству та торгівлі людьми, що стало
позитивним досвідом взаємодії.
Методистом КМЦСС на постійній основі здійснюється методична підтримка
фахівців ЦСС м. Києва, їх консультування та координація діяльності, що призвело
до зростання кількості та покращення якості інформаційних продуктів.
Окрім цього відповідно до запитів досвід здійснення інформаційної роботи
Київського міського центру соціальних служб був представлений і для інших
установ, зокрема, семінар щодо здійснення інформаційної роботи на базі Інтернетплатформи для працівників міської та районної Служби у справах дітей та сім’ї
КМДА; семінар: «Медійний супровід здійснення соціальної роботи в громаді» для
студентів 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» КУ імені Бориса Грінченка.
Охопив методичною увагою РЦСС та заклади та інші суб’єкти надання
соціальних послуг, КМЦCC продовжував системну роботу щодо створення
єдиного інформаційного простору столиці.
Беручи до уваги специфіку діяльності та широке коло знань та вмінь, які
потрібні працівникам мережі ЦСС м. Києва для здійснення своїх повноважень, а
також суттєве емоційне навантаження на фахівців важливою складовою у
методичному забезпеченні з боку КМЦСС є організація проведення заходів з
профілактики емоційного вигорання, мотиваційної підтримки.
З метою підвищення компетентності соціальних працівників мережі РЦСС
м. Києва, поширення кращого практичного досвіду соціальної роботи та
профілактики професійного вигорання у КМЦСС продовжували
практику
проведення супервізійних та інтервізійних заходів. Проведено 145 зустрічей,
якими охоплено 357 спеціалістів за основними напрямами соціальної роботи.
У цьому напрямі у 2021 році, як і в попередні роки, продовжувався активний
процес використання потенціалу тренерів партнерської громадської організації
«Східноукраїнська асоціація арт-терапії» («СААТ») в рамках співпраці з КМЦСС

виключно для працівників мережі ЦССМ та партнерських організацій було
впроваджено 2 частину шостого проекту «Арт-терапія: можливості для підтримки
особистості». Заходами охоплено 57 працівників мережі та партнерів (більшість
брала участь у декількох заходах).
За активного сприяння КМЦСС працівники ЦСС та партнерських організацій
змогли долучитись до участі у 3 заходах ГО «СААТ» щодо профілактики
емоційного вигорання та розширення професійних компетенцій, зокрема, 2-х
міжнародних фестивалях «АРТ-PRAKTIK», міжнародному фестивалі «АРТPRAKTIK. Діти. Україна»; охоплено 75 осіб, в тому числі представники
територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста
Києва ВДП, КМЦ «Родинний дім» та ін.
У мережі ЦСС м. Києва протягом багатьох років залишається тенденція, що
фахівці поступово напрацьовуючи власний досвід здійснення соціальної роботи,
зростають у майстерності, публічно презентують досвід та отримують звання
«Майстра із соціальної роботи». У 2021 році для спеціалістів мережі ЦСС м.
Києва, представників партнерських організацій проведено 8 майстер- класів на
теми: «Ненасильницьке спілкування в сім’ї: профілактика та шляхи роботи
соціального працівника», «Використання ефективних методів взаємодії з
клієнтами РЦСС», «Специфіка здійснення інформаційної роботи у сфері надання
соціальних послуг», «Особливості телефонного консультування отримувачів
послуг районних центрів соціальних служб в умовах карантину», «Особливості
надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства»,
«Особливості соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу:
досвід Святошинського району». Спеціалісти, які проводили майстер-класи, були
номіновані на звання «Майстер соціальної роботи». Всі матеріали, що
презентувались на майстер-класах зберігаються у вільному доступі, та можуть
бути використані спеціалістами в роботі.
Досвід організації присвоєння звання «Майстра соціальної роботи» триває та
вдосконалюється з 2002 року; наразі налічується 127 осіб. Протягом останніх 2-х
років приділяється особлива увага процесу мотивації «Майстрів», які понад 15
років продовжують працювати у соціальній сфері столиці.
У 2021 році впроваджено в якості експерименту процедуру нового
громадянського почесного звання «Експерт соціальної роботи м. Києва».
В рамках формування корпоративної культури та з метою мотивування
працівників соціальної сфери столиці, до Дня працівника соціальної сфери
України за традицією відбулося загальноміське зібрання працівників мережі
Центрів соціальних служб м. Києва, представників партнерських організацій. Під
час заходу народжено відзнаками Міністерства соціальної політики України,
Київської міської державної адміністрації, Служби у справах дітей та сім'ї кращих
працівників системи.
Окремим аспектом методичної роботи є участь у підготовці молодих кадрів,
зокрема, організація та проведення професійної практики студентів вищих
закладів освіти, де готують майбутніх працівників соціальної сфери. За запитами

вищих навчальних закладів, де готують майбутніх соціальних працівників на базі
КМЦСС було проведено 21 семінар для 382 студентів 11 ЗВО м. Києва.
Враховуючи усе вищезазначене здійснення методичної діяльності, яка націлена
на посилення професійних ресурсів спеціалістів мережі ЦСС, закладів соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді, інших надавачів соціальних послуг столиці
Києва було провідною діяльністю Київського міського центру соціальних служб у
2021 році.
1.2. Проведення заходів з підвищення професійної компетенції надавачів
соціальних послуг
Як було зазначено вище ще одне із ключових завдань, що передбачено
Положенням КМЦСС- підвищення професійної компетенції різних надавачів
соціальних послуг, що функціонують у столиці. Так, у звітному періоді відповідно
до запитів від комунальних закладів системи соціального захисту, які надають
соціальні послуги, в т.ч. в рамках реалізації заходів «Центр розвитку та
підвищення компетентності спеціалістів соціальної роботи» було організовано та
проведено наступну кількість заходів, що представлено в таблиці (дані щодо
кількості заходів та кількості охоплених осіб наведені у порівнянні з 2020 роком):
Роки
Кількість заходів Кількість послуг
Кількість осіб
810
5 673
2 822
2020
748
2 405
1 945
2021
Певне зменшення кількості послуг пояснюється посилення вимог до проведення
заходів офлайн у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у період пандемії. Робота
щодо організації таких заходів онлайн вимагає володіння певними навичками і
переорієнтації такої діяльності, що є завданням на перспективу.
В 2021 році
розширено перелік учасників
навчальних заходів з числа
територіальних центрів соціального обслуговування, соціальних закладів для
людей похилого віку, інтернатів для дітей системи соціального захисту. Тематика і
програма навчальних заходів була складена відповідно до запиту аудиторії
замовників.
Отже, з метою підвищення рівня якості надання соціальних послуг
вищезазначених надавачів проведено:
базовий навчальний курс з підвищення професійної компетентності
надавачів соціальних послуг (соціальні робітники, соціальні працівники районних
територіальних центрів соціального обслуговування м. Києва) щодо особливостей
роботи та догляду за людьми похилого віку. Захід проходився у співпраці з
Міжнародним благодійним фондом «Єврейський Хесед «БнейАзріель».
Тривалість курсу складає 30 годин, охоплено 25 осіб;
для працівників комунальних закладів, які професійно взаємодіють з
людьми похилого віку, семінар-практикум: «Ефективна комунікація з літніми
людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов»,
охоплено 150 осіб,

для працівників районних територіальних центрів соціального
обслуговування – базовий курс, що складався з 5 навчальних заходів, з основ
догляду за особами, які перебувають у паліативному стані, охоплено 100 осіб
(захід реалізовувався в рамках заходів «Міське спеціалізоване формування
«Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді м.
Києва»);
п’ятиденних базовий курс з підготовки фахівців із соціальної роботи
мережі центрів соціальних служб м. Києва щодо роботи з сім’ями у складних
життєвих обставинах. Курс тривав 72 години, яким охоплено 21 особу;
курс поглибленої підготовки фахівців із соціальної роботи, спеціалістів
мережі центрів соціальних служб м. Києва, в рамках якого було проведено 3-и
тематичних семінари тривалістю 8 робочих днів, загальним обсягом 77 годин,
якими охоплено 28 осіб;
проведено 12 навчальних курсів (базовий та поглиблений) семінарів з
підвищення професійної компетенції фахівців із соціальної роботи районних
центрів соціальних служб щодо роботи з сім’ями у складних життєвих обставинах.
До навчання були залучені 226 осіб, із них: фахівці із соціальної роботи – 88,
психологи – 4, спеціалісти установ та закладів – 134). Програма передбачала
ознайомлення з актуальною нормативною-правовою базою, вивчення сучасних
актуальних методик і технік соціальної роботи із сім’ями у СЖО. До роботи були
залучені тренери, які мають великий досвід практичної діяльності;
інноваційний навчальний п’ятиденний курс з підготовки тренерів з числа
фахівців мережі центрів соціальних служб та закладів соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді за Програмою підготовки спеціалістів, які надають послугу
«Персональний асистент особи з інвалідністю», загальний обсягом 120 годин.
Курсом охоплено 20 осіб;
триденний навчальний курс для спеціалістів районних в м. Києві центрів
соціальних служб з підготовки тренерів за програмою «Розвиток батьківського
потенціалу» загальним обсягом 30 годин. Курсом охоплено 22 осіб з числа
фахівців із соціальної роботи;
семінар для спеціалістів районних в м. Києві центрів соціальних служб та
працівників служб у справах дітей та сім’ї на тему: «Організація та здійснення
соціальної роботи з сім’ями, які прийняли дітей на виховання, відповідно до
державних стандартів та Закону України «Про соціальні послуги», яким охоплено
25 осіб;
семінар для спеціалістів Дарницького та Святошинського дитячих
будинків-інтернатів м. Києва, яким охоплено 21 особу з числа вихователей,
вчителів-реабілітологів, психологів;
семінар-навчання для працівників та спеціалістів управлінь соціального
захисту і територіальних центрів соціального обслуговування м. Києва «Оцінка та
оцінювання потреб сімей/осіб в складних життєвих обставинах», яким охоплено
38 осіб;

з метою пошуку нових форм та методів роботи для керівників вищої та
середньої ланки районних центрів соціальних служб проведені два виїзні
семінари. В рамках заходів відбулося ознайомлення з досвідом роботи
Чернігівського обласного та Полтавського міського центрів соціальних служб
щодо впровадження інноваційних методів соціальної роботи. Заходами охоплено
26 осіб.
Загалом протягом звітного періоду з метою підвищення професійної компетенції
надавачів соціальних послуг, які здійснюють діяльність на території м. Києва, з
числа
спеціалістів мережі
РЦСС, закладів соціальної сфери, фахівців
комунальних та неурядових організацій було організовано та проведено 295
навчальних заходів, якими охоплено 2 002 осіб з вищезазначених категорій.
Отже, певним викликом для спеціалістів мережі районних центрів соціальних
служб стало, що із проведенням одночасно реформ як в соціальній сфері, так і в
суміжних галузях — освіти, охорони здоров’я, де відбулись зміни: в частині
нормативно-правової бази, функцій і т.д. Наприклад, впровадження нового
порядку організації надання соціальних послуг, вимагало осмислення і
регулювання
аспектів взаємозв’язків всіх учасників процесу.
Такі зміни
потребують постійного оновлення знань спеціалістів, формування нових
алгоритмів міжгалузевої взаємодії з іншими суб’єктами соціальної роботи на
місцях та оволодіння новими навичками у роботі. Формат семінарів/тренінгів, які
організовуються на локаціях КМЦСС, дав можливість частково подолати такі
виклики.
Усвідомлюючи проблемне питання плинності кадрів мережі районних центрів
соціальних служб м. Києва та розуміючи нагальну необхідність професійного
розвитку, функція підвищення професійної компетенції залишається вкрай
актуальною та поступово стає однією із базових потреб спеціалістів соціальної
сфери. Відповідно вимоги до КМЦСС як організаторів заходів зростають.
1.3. Створення інформаційно - методичних матеріалів за напрямами
У звітному періоді спеціалістами КМЦСС здійснено підготовку інформаційно методичних матеріалів за основними напрямами соціальної роботи:
 розроблені методичні рекомендації щодо соціальної підтримки осіб/сімей з
проблемами залежностей та співзалежності; критерії результативності в
наданні соціальної підтримки родинам з проблемами ВІЛ-інфекції та інших
соціально небезпечних захворювань; інформаційно-аналітична довідка про
діяльність міських комунальних установ для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
 підготовлені методичні рекомендації щодо створення в місті Києві центру
реабілітації для підлітків, які зловживають психоактивними речовинами;
 напрацьований алгоритм дій надавача соціальних послуг в роботі з родинами з
проблемами залежностей, який переданий для впровадження до районних
центрів соціальних служб;
 розроблені програми навчання для надавачів соціальних послуг щодо роботи з
особами/сім’ями з проблемами залежностей, ВІЛ-інфекції, туберкульозу та


















вірусних гепатитів В, С, Д;
розроблений та запроваджений модульний курс навчання з підвищення рівня
компетентності спеціалістів районних в м. Києві центрів соціальних служб,
партнерських соціальних установ та організацій щодо комплексної соціальної
підтримки сімей, осіб з проблемами залежностей, в тому числі і лудоманії,
номофобії, анерексії;
розроблені методичні рекомендації щодо впровадження «Груп підтримки
постраждалих осіб від домашнього насильства» на базі районних в м. Києві
центрів соціальних служб;
за результатами експериментального проекту 2020 року підготовлено збірку
«Методичні рекомендації з впровадження послуги «персональний асистент
особи з інвалідністю». До роботи якої залучено 7 осіб (авторів, рецензентів).
Збірку рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України, протокол № 16/21 від 14 грудня 2021 р;
для спеціалістів мережі і надавачів соціальних послуг підготовлено та
передано РЦСС 3 інформаційно-методичних буклети: міні-довідники фахівця
соціальної роботи м. Києва: «Допомога сім’ям, де є особи з інвалідністю:
реабілітація, корекція та догляд», «Допомога сім’ям, де є особи з порушенням
психічного здоров’я», «Транспортні послуги для осіб з інвалідністю: міський,
міжміський, міжнародний»;
розроблена програма курсів підвищення кваліфікації для фахівців соціальної
роботи, модуля 5 «Соціальна робота з сім’ями, в яких є особа з інвалідністю»,
НПУ імені М. П. Драгоманова;
розроблена навчальна програма підготовки спеціалістів, які надають соціальну
послугу «Персональний асистент для осіб з інвалідністю», затверджена
науковою радою КНПУ ім. М. Драгоманова;
підготовлено наукову статтю «Питання працевлаштування молоді і осіб з
інвалідністю на сучасному етапі розвитку суспільства» (за ред. Базиленко А.);
розроблені критерії підтримуючого соціального середовища в колективі
соціальних служб (культура екологічного, психологічного, безпечного
середовища);
розроблено програму навчання для спеціалістів районних в м. Києві центрів
соціальних служб з підготовки тренерів за програмою: «Розвиток батьківського
потенціалу» (Школа батьківства) з метою реалізації програми на місцевому
рівні;
розроблено методичної рекомендації для спеціалістів районних ЦСС на тему:
«Затримка психічного розвитку»;
розроблені та направлені спеціалістам районного рівня 7 інформаційнометодичних матеріалів щодо популяризації послуг соціального спрямування;
розроблений проект «Соціального паспорта району» (Соціального профілю
району), що націлений на представлення основних цільових соціальних груп
населення, які проживають в аміністративному районі столиці, та переданий
для обговорення і апробації до структурних підрозділів КМДА і районних

державних адміністрацій.
Практика створення та поширення інформаційно-методичних матеріалів серед
надавачів соціальних послуг - підсумковий етап, що має стати важливою
складовою системної методичної роботи.
Аналізуючи діяльність спеціалістів КМЦСС в контексті здійснення методичної
підтримки надавачів соціальних послуг, в т.ч. керуючись результатами аналізу
підсумкових анкет, можна зробити наступний висновок: проведення навчальнометодичних заходів була на достатньо високому рівні; увага спеціалістів була
сфокусована на охопленні працівників мережі Центрів соціальних служб м. Києва
з поступовою орієнтацією на більш широке коло надавачів соціальних послуг.
Тому при плануванні роботи в перспективі необхідно передбачати з заходи
підвищення компетенцій спеціалістів КМЦСС як тренерів; набувати нових знань і
умінь з інших аспектів соціальної роботи.
РОЗДІЛ ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ і ЗАХОДІВ
2.1. Інформація про навчальні заходи щодо розвитку сімейних форм
виховання, наставництва.
Відповідно до завдань Положення КМЦСС підготовка кандидатів в прийомні
батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники, усиновителі та
патронатні вихователі є провідною діяльністю Центру.
З метою більш якісної підготовки кандидатів у різні форми сімейного виховання
та посилення потенціалу діючих батьків у звітному періоді діяла програма «Центр
розвитку сімейних форм виховання та патронату», спеціалістами якої було
проведено 786 групових заходів для 8 288 учасників; надано 8 546 групових
послуг. Див. таблицю:
Рік

Кількість
курсів для
кандидатів

Кількість
учасників
курсів

Кількість занять з
підвищення
батьківського
потенціалу

Кількість
учасників
курсів

2018
2019
2020
2021

10
13
13
19

168
200
216
232

25
19
20
83

194
102
60
54

Послуги

Всього
учасників
курсів

11 433
12 143

6 871
12 028

14 067

11 776

8 546

8 266

Мета та завдання програми досягнуто на 100%. За аналізом анкет після
проведення навчання, очікування слухачів виправдалися на 90%.
Проведено:
• 19 курсів навчання для 232 осіб, з них: 10 курсів для 30 осіб та 49 сімей
кандидатів в усиновителі; 9 курсів для 58 осіб та 21 сім’ї кандидатів в опікуни,
прийомні батьки та батьки-вихователі, з них: 54 особи та 16 сімей в опікуни, та
3 сім’ї в ДБСТ, 2 в ПС, 4 фахівці із соціальної роботи;

• «Батьківські посиденьки» в рамках виїзного арт- терапевтичного навчання з
підвищення батьківського потенціалу за форматом «Літньої школи» для ДБСТ
м. Києва. Участь в заході взяли 12 ДБСТ (17 осіб). Також у виїзному навчанні
брали участь діти-вихованці ДБСТ (80 дітей);
• «Батьківські посиденьки» в рамках виїзного навчання з підвищення
батьківського потенціалу за форматом «Літньої школи» для ДБСТ та
патронатних сімей м. Києва (13 ДБСТ та 3 патронатні сім’ї). Всього учасниками
стало 133 особи (батьки-вихователі, патронатні вихователі, діти, спеціалісти).
Було організовано навчання для дорослих та майстер – класи для дітей, на
постійній основі також надавались консультації для усиновителів: одержали
послуги 42 особи та 2 неповнолітні особи;
• 19 супервізій для спеціалістів мережі центрів соціальних служб
м. Києва, які працюють за напрямами роботи з опікунськими сім’ями та
сім’ями/особами у складних життєвих обставинах (фахівці із соціальної роботи
та психологи), охоплено 188 осіб
• 83 тренінги з підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та
батьків-вихователів, опікунів, усиновителів якими охоплено 122 особи;
• 3 онлайн інформаційні заходи для громадян, які бажають прийняти прийомну
дитину (47 осіб);
• он-лайн заняття ресурсних груп. Учасниками груп були прийомні батьки та
батьки-вихователі, а також усиновителі та опікуни; було проведено 37 зустрічей
для 132 осіб.
• в рамках соціально-психологічної реабілітації з червня 2021 року організовано
заняття з кінотерапії для підлітків вихованців ДБСТ м. Києва. Відбулося 7
зустрічей для 38 дітей. Також було проведено 2 зустрічі для 18 батьківвихователів.
• в рамках заходу «Твоя соціальна служба поруч» організовано роботу 3 локацій:
арт-терапевтична, неформальна освіта та інформаційна; зокрема проведено
майстер-клас на тему: «Етапи розвитку дитини та підлітка. Сексуальне
виховання. Як говорити з дітьми різного віку про сексуальну освіту.
Прив’язаність, як формується та які бувають порушення. Як зберегти себе у
роботі з дітьми, які мають травматичний досвід». У майстер–класах брали
участь прийомні батьки, усиновителі, опікуни, батьки-вихователі ДБСТ та
потенційні кандидати у різні форми влаштування дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування. В даному заході взяло участь 40 осіб;
Отже, на постійній основі проводились навчання з підвищення батьківського
потенціалу, що є запорукою продовження функціонування ДБСТ. Також в цьому
році програму проходили патронатні вихователі. Труднощі в реалізації програм
створював карантин, однак спеціалісти опанували онлайн роботу. Виїзне навчання
у форматі «Літньої школи» - найкращий варіант проведення навчання для ДБСТ.
Через брак бажаючих проходити підготовку кандидатів в патронатні вихователі,
навчання за цим напрямом не проводилось.

У звітному періоді тривала діяльність з підготовки наставників, у КМЦСС діяла
програма «Центр розвитку та підтримки наставництва»:
●
проведено 1 курс навчання для потенційних кандидатів в наставники, курсом
охоплено 10 осіб.
●
проведено 6 супервізій для наставників, охоплено 15 осіб.
●
також проведено 1 онлайн інформаційний захід для громадян, які бажають
стати наставниками, охоплено 30 осіб.
●
проведено навчання для спеціалістів мережі РЦСС щодо впровадження
наставництва, охоплено 13 осіб.
●
68 групових заходів для 671 учасника; надано 812 групових послуг.
Див. таблицю:
Рік

Кількість
учасників

Кількість
послуг

Кількість курсів
для кандидатів

Кількість учасників
курсів

2020
2021

106
671

1258
812

3
1

26
10

Мета та завдання програми досягнуто на 80%. За аналізом анкет після
проведення навчання очікування виправдалися на 100%. Зокрема, проведено 1
курс навчання із запланованих 3. З метою популяризації ідеї наставництва
відбувся Форум з наставництва, метою якого було розвиток нових форм
наставництва. В рамках пошукового семінару виокремився формат розвитку
наставництва в закладах ПТО, що дасть змогу підтримувати випускників інтернат
них закладів та продовжувати їх соціалізацію та підготовку до самостійного життя.
Напрацьований матеріал переданий до ПТНЗ для впровадження в роботу.
Труднощі в реалізації програми створював карантин, через який не вдалось
провести взаємодобір пар.
2.2. Про реалізацію інших програм і заходів.
З метою налагодження конструктивної взаємодії та спілкування між членами
родини, які перебувають з певних причин у конфліктній ситуації, в КМЦСС діяла
програма «Центру посередництва та медіації», діяльність якої була націлена на
надання послуг медіації і посередництва та підготовки спеціалістів мережі РЦСС
за цим напрямом.
Спеціалістами програми протягом 2021 року проведено 130 групових заходів,
якими охоплено 585 осіб; надано 787 групових послуг. Також спеціалістами
проводилась індивідуальна робота з 52 клієнтами; надано 87 індивідуальних
послуг.
Проведено підготовку 17 медіаторів для роботи в мережі ЦСС. 637 особам
надано 874 послуги. Протягом звітного періоду було 12 звернень щодо медіації.
Всього в роботі було 4 кейсів.
Мета та завдання програми досягнуто на 100%. Проведено навчання базовим
основам медіації та сімейної медіації, підготовлено 17 нових медіаторів та

підвищено компетентність 1 діючого медіатора. Було одне звернення щодо заміни
медіатора. Див. таблицю:
Рік Кількість
Кількість
Кількість
Кількість Кількість угод
учасників
послуг
звернень
справ
4976
5
763
13
7
2
2020
2021

637

874

12

4

1

Також з метою підвищення батьківського потенціалу, профілактики
психоемоційного вигорання за підтримки партнерської організації «Зміни одне
життя - Україна» і БФ «Всеукраїнська асоціація прийомних батьків» традиційно
проходили виїзні навчання. Заходи проходили у форматі майстер-класів як для
батьків, так і для дітей. Проведення таких виїзних заходів дає можливість
продовжувати професійне спілкування і у неформальній обстановці, для
спеціалістів — можливість спостерігати за відносинами, які складаються між
батьками і дітьми, корегувати їх за потреби, визначати завдання на перспективу.
Партнери в повному обсязі задовольняли потреби цільової групи.
Відповідно до діючого Положення КМЦСС традиційно реалізовував ряд
заходів, діяльність яких носить інноваційний характер або здійснюються з метою
відпрацювання моделі такої діяльності; як правило такі заходи мають
загальноміський рівень.
Спільно з Міжнародною благодійною організацією HealthRightInternational
(Право на здоров’я) та заснованого ним Міжнародним благодійним фондом
«Українська фундація громадського здоров’я» реалізовувались заходи «Екстрена
підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)»
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). В рамках даної програми
діяла соціальна квартира для кризових категорій жінок. Дана модель вже
функціонує протягом декількох років, однак у 2021 році особливістю було спільне
фінансування діяльності – як бюджетне, так і донорське.
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.
Відповідно до потреб отримувачів послуг, за індивідуальним планом
реалізовувались наступні заходи:
 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 2021 року в рамках реалізації вищезгаданих заходів індивідуальною
роботою було охоплено 115 отримувачів соціальних послуг, яким надано 3513
індивідуальних послуг. Проведено 428 групових заходів, під час яких 36
учасникам надано 1926 соціальних послуг.
Загалом клієнтками заходів стали жінки, у яких відсутнє будь-яке житло та/або
реєстрація, ті, які мають досвід перебування в інтернатних закладах, яких
торкнулася проблема насильства в сім’ї, ті, у яких частково або повністю відсутні
документи, ВІЛ позитивні, з числа ВПО. Із 155 отримувачів соціальних послуг
соціальної квартири - 46 жінок та 49 дітей постраждали від домашнього
насильства.
До соціальної квартири жінки були перенаправлялись від партнерських
організацій, Центрів соціальних служб. Серед клієнток соціальної квартири
переважна більшість це кияни, але значна кількість жінок з інших областей
України.
Заходами соціального супроводу було охоплено 22 жінки та 24 дитини (з них: 15
жінок та 17 дітей постраждали від домашнього насильства). Співвідношення від
загальної кількості клієнтів соціальної кватири до клієнтів, які зазнали
домашнього насильства за 2020-2021 рр. Див. таблицю:
Загальна
Із них:
% показник від
Роки кількість жінок,
зазнали
перебувало під загальної кількості
які перебували в домашнього
жінок до тих, які
соціальним
зазнали домашнього
соціальній
насильства
супроводом
насильства
квартирі
98
20
15
20,4%
2020
2021

115

46

22

40,0%

Позитивним в діяльності моделі «соціальної квартири» є можливість поєднання
ресурсів державного та громадського секторів, що дало можливість надавати
ефективну комплексну послугу.
Протягом 2021 року в рамках реалізації заходів «Розвиток батьківського
потенціалу» («Школа батьківства») з підпрограмою «Група підтримки для
постраждалих осіб від домашнього насильства» залученими спеціалістами було
проведено навчальні курси для сімей у складних життєвих обставинах, а саме:
 32 заходи, якими охоплено 79 осіб, де відібрано або є ризик відібрання дітей
без позбавлення батьків батьківських прав (2020 р. – 59 заходів, охоплено 111
осіб);
 41 захід, якими охоплено 397 осіб, у яких виховується дитина/молода особа з
інвалідністю (2020 р. - 50 захід, охоплено 159 осіб). Див. таблицю:
Роки
Кількість заходів Кількість послуг
Кількість осіб
729
4151
2770
2020
910
3677
1231
2021

Робота була спрямована як на сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, де є ризик соціального сирітства дітей, так і на сімей, які виховують
дитину/молоду особу з інвалідністю.
У звітному році реалізовувались заходи «Методичне забезпечення соціальнопсихологічної реабілітації(габілітації) дітей та молоді з інвалідністю
«Незалежне життя».
З метою підготовки спеціалістів до надання соціальних послуг сім’ям, де є члени
сімей з інвалідністю і особам з інвалідністю за звітній період проведено для
спеціалістів мережі навчання за курсами за чотирма курсами. В рамках курсу
«Незалежне життя осіб з інвалідністю в громаді і розуміння інвалідності в
соціальній роботі» пройшло 4 заняття, 104 учасника; в рамках курсу «Правовий
підхід в соціальній роботі» два курси для спеціалістів і батьків дітей та молоді з
інвалідністю з 6 занять, 30 учасників; в рамках курсу «Технології соціальної
роботи з особами та сім’ями з інвалідністю» 11 занять, 73 учасника; в рамках
курсу «Ресурси спеціаліста» 6 занять, 26 учасників. Всього в курсах взяло участь
233 осіб, відбулося 33 навчальних заходи.
Щороку зростає 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. Недостатність та нерозвиненість у повній мірі мережі
надання соціальних та реабілітаційних послуг сім’ям, які виховують дітей з
інвалідністю в м. Києві створює несприятливу ситуацію зі зниженням потенціалу
сім’ї щодо повноцінного розвитку дитини, можливості повноцінно функціонувати
членам родини, що стає ризиком передачі дитини до інституаційних 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.
В 2021 році було реалізовано підпрограму «Група підтримки для постраждалих
осіб від домашнього насильства» в рамках соціальних заходів «Розвиток
батьківського потенціалу», яка базувалась на досвіді 2020 року, в рамках якого
отримали підтвердження потреби у розвитку такої форми діяльності. У роботі
груп підтримки для постраждалих осіб від домашнього насильства, яка
розрахована на 5 навчальних курсів взяло участь 30 осіб (1 курс включав7
тематичних занять).
Окрім цього протягом 2021 року залученими спеціалістами з реалізації
підпрограми проведено 544 групових заходів, надано 773 послуги для 263 осіб.
Робота з отримувачами соціальних послуг була спрямована на підвищення рівня
обізнаності постраждалих осіб від домашнього насильства про свої права,
підвищення самооцінки постраждалої особи, відстоювання нею своїх

особистісних кордонів, навчання технікам реагування почуттів та емоцій,
навичкам психоемоційної рівноваги, а також до зміни поведінкових моделей
«жертви».
Проблемні моменти в реалізації заходів: низька вмотивованість отримувачів
послуг щодо проходження навчальних курсів для сімей у складних життєвих
обставинах з метою підвищення рівня правової обізнаності батьків, де відібрано
або є ризик відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських прав.
Серед досягнень програми відзначається досвід впровадження навчального курсу з
8 тематичних занять для батьків, які перебувають в стані розлучення.
В рамках реалізації програми "Консультативний пункт соціально-адаптаційної
підтримки молодих киян (18 – 35 років), які знаходяться та повернулися з місць
позбавлення волі” проводились заходи з метою соціальної адаптації групи осіб, які
повертаються з місць позбавлення волі до територіальної громади м. Києва та з
суб’єктивних причин не мають умов для самостійного вирішення питань
реінтеграції в суспільство, мають ризик повторення злочину.
Соціальна допомога особам, звільненим від відбування покарання була
спрямована на досягнення позитивних змін в їхніх світогляді, соціальній позиції та
поведінці. 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.
За 2021 рік клієнтами програми стали 105 осіб, а загальна кількість звернень
-628.
Найбільш актуальними були консультації з питань поновлення та отримання
особистих документів – 657 послуг, сприяння у вирішенні питань реєстрації 434
послуг, сприяння вирішенню побутових проблем – 647 послуг та інформування з
питань працевлаштування – 203 послуги. Загальна кількість адресних,
безкоштовних соціальних послуг наданих спеціалістами – 2 629 послуг.
В порівнянні з попередніми роками склад цільової групи залишався не змінним,
зокрема, за віком: 18-24 р. – 15,7%, 25-29 р. – 35,3%, 30 років і старше – 49 %,
тобто основну цільову групу складає саме молодь віком від 28 до 35 років, особи
чоловічої статі.
В 2021 році Київським міським центром соціальних служб за напрямом
соціальної роботи з особами/родинами в контексті соціально небезпечних
захворювань були реалізовані заходи в рамках спеціалізованих формувань
«Служба соціально-профілактичної роботи», «Центр соціально-психологічної
підтримки для
сімей з дітьми, які вживають психоактивні речовини»,
«Підтримка підлітків та молоді, які вживають наркотичні речовини
неін’єкційним шляхом».
Мета та завдання соціальних заходів в 2021 році були виконані, хоча і
зменшились кількісні показники отримувачів послуг, що пояснюється посиленням

вимог до організації консультативної очної роботи у період адаптивного
карантину.
Про динаміку надання послуг соціальної підтримки родинам з проблемами
залежності спеціалістами Київського міського центру соціальних служб свідчить
наступна статистична порівняльна інформація за 2 роки. Див. таблицю:
Назва показника

2020 рік

2021 рік

Кількість отримувачів
індивідуальних
послуг
Кількість проведених групових заходів
Кількість отримувачів групових послуг

7 594

5 107

3 423
14 137

2 715
11 912

Кількість
груп взаємодопомоги для
залежних та співзалежних осіб
Кількість осіб, які пройшли повний курс
навчання в школі для співзалежних
Кількість осіб, які пройшли курс навчання
в Міській школі для консультантів з
питань залежностей
Кількість осіб, які були направлені
КМЦСС та пройшли безкоштовно
детоксикацію в КМНКЛ «Соціотерапія»

35

21

29

Не проводились

77

81

98

Більше 250,
лікування киян відбувається
безкоштовно за наявності власного
бажання та документів про реєстрацію

Кількість надавачів соціальних послуг, які
пройшли навчання з питань соціальної
роботи з родинами з проблемами
залежностей.

120

249

Навчання проходило на території Оболонського, Голосіївського, Подільського,
Святошинського, Дніпровського, Деснянського районів із залученням в якості
тренерів національних тренерів та експертів (Придатко О.Р., Стойка О.О., Старкова
Д.Ю., Безсмертного Ю.М.), провідних спеціалістів КНП «Київська міська
наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія», КНП «Психіатрія», залучених
спеціалістів та волонтерів Київського міського центру соціальних служб, фахівців
ВБО «КОНВІКТУС-Україна», БФ «Карітас Київ», лідерів спільнот АА, АН, АлАнон, АГ. Курс пройшли 120 надавачів соціальних послуг з числа спеціалістів
РУСЗН, ССДС, інших закладів соціальної сфери та неурядових організацій. Для
кожного району були підготовлені та презентовані дорожня мапа та методичні
рекомендації для надавачів соціальних послуг.
В якості залучених спеціалістів були задіяні до практичної консультативної
діяльності спеціалісти з багаторічним досвідом, зокрема партнери з: КМНКЛ
«Соціотерапія», КНП «Київський міський центр громадського здоров’я», Центру
реабілітації «Сенс», ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
В якості волонтерів 21 представник з 12 неурядових організацій були підготовлені
та залучені для надання соціальних послуг на базі КМЦСС.

Протягом понад 15 років у фокусі уваги- співпраця з закладами системи ПТО як
з педагогічним складом, так і безпосередньо з учнівською молоддю. В рамках
реалізації заходів «Служба соціально-профілактичної роботи» з січня 2021 року
проведено навчальні заходи для працівників надавачів соціальних послуг
(педагогів, психологів, соціальних педагогів та соціальних працівників, які
працюють в гуртожитках закладів з учнями з числа дітей-сиріт) щодо організації
профілактичної роботи в учнівському середовищі. Окремо для учнів були
проводились групові заходи щодо формування навичок здорового способу життя .
Заходами охоплено 960 осіб. Кількість заходів 94.
Таким чином, за напрямом соціально-профілактичної роботи (в тому числі в
контексті подолання залежностей) важливо зазначити, що поступово акценти
зміщуються акценти, враховуючи специфіку таких захворювань як «залежність»
та «співзалежність». Від індивідуальної соціальної роботи відбувається перехід до
сімейних форм консультування, до групових консультацій та заходів. Досвід
роботи показує, що саме сімейна терапія та мотивація, спрямовані на досягнення
позитивного результату в лікуванні залежностей, стають провідними та
пріоритетними.
Протягом 2021 року КМЦСС здійснював реалізацію соціальних заходів
«Методичне забезпечення соціального інформування громади». Основні завдання
програми, які виконані понад 100%, полягали у сприянні створенню власного
якісного інформаційного продукту.
Динаміка розповсюджених інформаційних матеріалів збільшилась порівняно з
2020 роком на 62,9%. Показник продукту діяльності представлені у таблиці:
Роки
2019
2020
2021

Кількість
Кількість
Заходи КМЦСС, під час
контактів з
інформаційних
яких надавались
інформацією
одиниць матеріалів
інформаційні послуги
4 760
4 760
99
5 158
49 731
273
751 549
68 934
59 (в.ч. заходи в онлайн
режимі)

Як і у попередні роки активно здійснювалося висвітлення інформації на
Інтернет-платформі, в тому числі для та з залученням представників
територіальної громади столиці.
Починаючи з 2019 року здійснювалося і було вдалим використання таргетингової
реклами для «розкрутки» інформаційних носіїв КМЦСС,
що також дало
підвищення показників охоплення аудиторії. У 2021 році таргетингова реклама
мала тематичне спрямування, що дозволило зосередитись на конкретній цільовій
аудиторії. Зокрема, вона була спрямована на популяризацію участі у фестивалі
творчості дітей та молоді з інвалідністю «Повіримо у себе» та пошук кандидатів у
сімейні форми виховання дитини («Батьківство від серця»). Рекламою додатково
охоплено відповідно 19 000 та 12000 осіб цільової аудиторії.

Київський міський центр соціальних служб у 2021 році запровадив ініціативу
щодо здійснення інформування через інформаційні носії у соціальних мережах
студентів, які проходять фахову практику на базі закладу. В результаті такої роботи
поширено понад 200 одиниць матеріалів з актуальних питань соціальної роботи.
Також у 1 півріччі 2021 року було проведено загальноміський конкурс «Кращий
соціальний промоутер серед студентської молоді м. Києва», спрямований на
популяризацію інформації з актуальних питань соціальної сфери м. Києва, в тому
числі послуг і діяльності мережі центрів соціальних служб. У конкурсі взяли
участь 42 студенти з 11 провідних ЗВО столиці. Захід став інноваційним проектом
КМЦСС, що дозволило вийти на нові цільові групи з числа студентської молоді і
викладацького складу, а також опанувати нові інформаційні носїї (носії ЗВО),
тематичні групи, накшталт «Здоров’я. Краса. Молодість», «Психологічне
здоров’я», «Психолог» та ін. В рамках конкурсу створено 178 інформаційних
матеріалів, з якими було 253 490 контактів.
За результатами реалізації програми можна констатувати, що динамічна зміна
сучасного інформаційного простору, потребує постійного пошуку оптимальних
форм роботи, щоб бути цікавим в інформаційному фокусі.
У звітному періоді продовжувалась діяльність в частині реалізації заходів для
учасників АТО/ООС та членів їх сімей в рамках міської цільової програми
«Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки».
В рамках програми функціонували 4 консультаційні локації на міському рівні, а
також працювали спеціалісти в кожному районі столиці, де надавались соціальні
послуги з консультування членів сімей учасників АТО/ООС.
У 2021 році відбулось зменшення кількості звернень до консультпунктів, що
пояснюється з відсутністю мобілізації декілька років і переважно вже
оформленими документами на соціальні виплати та отримання пільг учасниками
АТО/ООС. У порівнянні з 2020 році за звернень було – 10710, а у 2021 році – 5725
звернень.
З метою ресоціалізації членів родин учасників АТО, діяльність за програмою
була спрямована на проведення соціально-адаптаційних заходів для членів сімей
даної категорії. Протягом року було організовано 23 соціально-адаптаційні заходи
різноманітного спрямування (спортивна рибна ловля, байдарковий сплав,
екскурсії, новорічні та тематичні програми, велопробіг, скеледром).
Значна увага в рамках програми була приділена організації та проведенню
супервізійних та інтервізійних зустрічей з фахівцями соціальної роботи, які
працюють за цим напрямом. Було проведено 35 таких робочих зустрічей із
розглядом кейсів, в тому числі з метою профілактики емоційного вигорання
спеціалістів.
З метою надання оперативної соціальної підтримки представникам зазначеної
категорії у звітному році протягом 9 місяців діяла мобільна бригада у складі
психолога і реабілітолога. В рамках такої діяльності було проведено 120 групових
консультацій та 122 групи підтримки; охоплено послугами 192 учасника.

З метою покращення якості надання послуг для учасників АТО/ООС та членів їх
сімей та ресурсного підсилення проведення заходів протягом року відбувся пошук
нових форматів взаємодії та залучався потенціал 10 партнерських організацій.
Так, активною була співпраця з ГО «Центр гуманітарних місій» під час
організації проведення заходів (до Дня сім’ї та Дня матері, де проходила
інтерактивна презентація соціальних послуг для сімей міста Києва; патріотичного
велопробігу до Дня захисників та захисниць; патріотичного велопробігу до Дня
добровольця, Спортивної рибної ловлі та ін.).
Загалом на міському рівні було надано 2 815 послуг консультування та 2 910
послуг соціальної адаптації.
Мета і завдання за вищезазначеною програмою були виконані, позитивом стало
впровадження методики психосоціального консультування, спрямованого на
вирішення проблем та занять з психофізичного розвантаження із застосуванням
спортивних методик для ветеранів. Однак, зазначається ряд труднощів – низький
рівень відвідування груп підтримки (особливо осіб із залежностями) через низьку
мотивацію; обмеження через дотримання карантинних вимог тощо. Під час
проведення підсумкового анкетування клієнтами відмічається більше 90% рівень
задоволеності якістю послуг.
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
реалізовувались соціальні заходи «Центр соціалізації дітей, які знаходяться в
конфлікті з законом».
В рамках програми для підлітків, які перебувають на обліку у відділах
ювенальної превенції м. Києва було проведено групові профілактично-корекційні
заняття за програмою профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської
молоді «Будуємо майбутнє разом», направлені на профілактику рецидивної
поведінки. Загалом було проведено 74 заняття, охоплено 100 підлітків, яким
надано 648 послуг. Крім цього під час проходження курсу учасники залучались до
різноманітної дозвіллєвої діяльності (боулінг, походи в арт кафе, майстер-класи по
малюванню, тощо). Також підлітки залучались до лідерських занять «Студія
Розвитку», «Безпечний інтернет та медіаграмотність» за методом «рівнийрівному» та мали змогу проводити тренінги разом з представниками ГО «ВГЦ
«Волонтер». Такий комплексний підхід дозволяє підвищити ефективність
соціальної адаптації та ресоціалізації.
Протягом 2021 року за соціальною програмою «Реалізація в 2021 році
соціальних заходів «Міське спеціалізоване формування «Центр молодіжної
соціальної роботи та інновацій» охоплено 370 осіб, проведено 467 заходів та
надано 3620 соціально – педагогічних та інформаційних послуг.
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 2021 року здійснювались міські соціальні заходи: «Соціокультурні
адаптаційні заходи для отримувачів послуг центрів соціальних служб». Реалізація
даної програми не втрачає своєї актуальності та дає можливість спеціалістам
спостерігати за динамікою процесів соціалізації у отримувачів послуг,
доповнювати цікавим форматом зміст послуги.
Протягом року організовані наступні традиційні заходи для дітей та молоді
міста Києва, з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та
являються клієнтами мережі районних центрів соціальних служб, серед них:
 «Весняний сімейний вікенд», яким охоплено 300 осіб. Весняний сімейний
пікнік проходив за традицією святкування «Масляної» та відбувся у березні
2021 року;
 у червні відбувся ювілейний Всеукраїнський збір-похід волонтерських загонів
та молодіжних громадських організацій «Козацькими шляхами» під гаслом:
«Створюй та дивуй! Версія 3.0» для представників волонтерських, скаутських
організацій, дітей-отримувачів послуг мережі районних центрів соціальних
служб, студентів ЗВО та школярів. Збір-похід організовувався 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. Учасниками заходу стали 500 осіб;
 для дітей та молоді з інвалідністю організований міський фестиваль зі
спортивної риболовлі "Золота рибка". Метою заходу є залучення дітей та молоді
з інвалідністю до спортивних змагань з рибної ловлі як засобу реабілітації і
соціалізації. Особливо значущим такий захід є для маломобільних учасників.
Батьки в рамках заходу мають можливість безпосередньо отримати консультації
у спеціалістів з рідних питань соціальної підтримки. Фестиваль у цьому році
об’єднав 60 дітей та молодих людей, які продемонстрували свої таланти та
майстерність у рибній ловлі;
 в рамках реалізації заходу «Теплий дім» для клієнтів мережі з метою сприяння
процесу реабілітації та соціальної адаптації дітей та молоді з інвалідністю
засобами мистецтва та їх підтримці, організації змістовного дозвілля у жовтні
2021 року проведені творчі майстер-класи. Всього проведено 5 заходів;
охоплено 50 осіб.
 у листопаді 2021 року до Дня спільних дій в інтересах дітей організовані
тематичні квести містом Києвом для дітей із числа прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу та сімей, що опинились в складних життєвих
обставинах. Всього охоплено 200 осіб;
 11 вересня відбулася загальноміська акція «День відкритих дверей» під гаслом
«Твоя соціальна служба поруч» в рамках соціокультурного заходу «Юнь Києва
запрошує». Акція проводилась у 10-ти районних центрах соціальних служб та
Київському міському центрі соціальних служб. Формат заходу передбачав

презентацію та надання соціальних послуг, проведення майстер-класів,
представлення послуг партнерських організацій. Метою заходу було
популяризація послуг мережі центрів соціальних служб. Заходом охоплено
більше 2 200 осіб;
 протягом вересня-грудня 2021 року організований та проведений ювілейний 30
міський фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю «Повіримо у себе».
Фестиваль традиційно проводиться з метою підтримки та розвитку творчих
здібностей дітей та молоді з інвалідністю, розкриття їх творчого потенціалу та
сприяння їх соціалізації в суспільство. Загалом учасниками фестивалю стали
950 осіб. У цьому році основна частина заходів проводилась онлайн:
організовані онлайн-концерти, онлайн голосування. Це мало як свої переваги,
так і недоліки. Однак, дало значний поштовх для використання онлайн-ресурсів:
соціальні мережі Facebook, платформа конференцій ZOOM, відеосервіс
YouTube. В рамках заходу працювали залучені спеціалісти з надання групових
консультацій для дітей та молоді з інвалідністю стосовно організації їх участі у
фестивалі «Повіримо у себе» та їх батьків. Учасниками групових консультацій
стали 2 350 осіб;
 з нагоди Дня працівників соціальної сфери відбулося загальноміське зібрання
працівників мережі ЦСС М. Києва, партнерських організацій. Охоплено 300
столичних працівників.
За участю волонтерів та членів партнерських організацій відбувалася низка
соціально-культурологічних заходів щодо відзначення державних свят та
пам’ятних дат українського народу, які спрямовані на патріотичне виховання,
активізацію сімей, дітей, молоді у життя суспільства, проведення змістовного
дозвілля, зокрема, до Дня бою під Крутами, Дня боротьби із туберкульозом, Дня
Перемоги, Дня захисту дітей, Дня Європи, Дня Києва, Дня молоді, Дня
Конституції, Дня незалежності України, «Запали свічку пам’яті» та ін. новорічні
інтерактивні програми для дітей отримувачів послуг; відвідування кінотеатру і
перегляд відеофільму для родин АТО – всього проведено 14 заходів для 2 200
учасників.
Загалом в ході реалізації соціальних заходів «Соціокультурні адаптаційні заходи
для отримувачів послуг центрів соціальних служб» організовано 32 масових
заходи, де учасниками стало близько 11 160 осіб різних категорій населення, які є
отримувачами послуг мережі центрів соціальних служб; проведено 265 групових
соціально-педагогічних та інформаційних заходів, в рамках яких надано 23 500
послуг 2 350 учасникам.
Для порівняння з 2020 роком аналіз кількісних показників представлений у
діаграмі:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» групові та масові заходи проводились з
обмеженою кількістю учасників з дотриманням соціальної дистанції, проведенням
температурного скринінгу учасників та забезпеченням маскового режиму.
Залучення представників територіальної громади м. Києва з числа отримувачів
послуг до участі у соціокультурних заходів є складовою частиною комплексної
соціальної роботи з сім’ями столиці, які опинились у складних життєвих
обставинах.
Позитивом такої сталої діяльності є налагоджений механізм співпраці надавача
і отримувача соціальних послуг, можливість отримання послуги «тут і зараз»,
засіб адаптації та соціалізації кризових категорій населення, додатковий стимул до
поведінкових змін.
Як було зазначено вище одне із ключових завдань, що передбачено Положенням
КМЦСС – підвищення професійної компетенції різних надавачів соціальних
послуг, функціонують у столиці. Так, у звітному періоді відповідно до запитів від
комунальних закладів системи соціального захисту, які надають соціальні послуги,
в т.ч. в
рамках реалізації заходів «Центр розвитку та підвищення
компетентності спеціалістів соціальної роботи» було організовано та проведено
наступну кількість заходів, що представлено в таблиці (дані щодо кількості заходів
та кількості охоплених осіб наведені у порівнянні з 2020 роком):
Роки
Заходи
Послуги
Кількість осіб
810
5673
2822
2020
748
2405
1945
2021

Певне зменшення кількості послуг пояснюється посилення вимог до проведення
заходів офлайн у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у період пандемії. Робота
щодо організації таких заходів онлайн вимагає володіння певними навичками і
переорієнтації такої діяльності, що є завданням на перспективу.
В 2021 році розширено коло учасників навчальних заходів з числа
територіальних центрів соціального обслуговування, соціальних закладів для
людей похилого віку, інтернатів для дітей системи соціального захисту. Тематика і
програма навчальних заходів була складена відповідно до запиту аудиторії
замовників.
2.3. Реалізація заходів щодо оздоровлення та відпочинкові програми
У 2021 році Київським міським центром соціальних служб за участі мережі
районних центрів соціальних служб та закладів соціальної підтримки організовано
літнє оздоровлення та відпочинок для дітей з числа отримувачів послуг мережі
РЦСС м. Києва та закладів соціальної підтримки. За результатами проведених
тендерних закупівель, відповідно до яких 468 дітей з сімей, які є отримувачами
соціальних послуг, в тому числі 19 дітей з проблемою ВІЛ, мали змогу
оздоровитися та відпочити за кошти міського бюджету.
Відпочинок отримали представники наступних пільгових категорій, які є
отримувачами послуг мережі центрів соціальних служб м. Києва:

діти та молодь з інвалідністю за відсутності медичних показань та
здатних до самообслуговування;

діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;

діти з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
АТО або помер внаслідок поранення отриманого в АТО;

діти учасників бойових дій, діти один з батьків яких загинув або помер
внаслідок поранення під час масових акцій громадянського протесту;

діти, постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов’язків.
З метою збільшення кількісного охоплення дітей та молоді різних соціальних
категорій, зокрема дітей внутрішньо-переміщених осіб, відпочинковими та
оздоровчими програмами протягом червня-серпня 2021 року реалізовувалась
програма соціальних заходів «Соціальне літо».
Нажаль, кількість дітей в місті Києві, які виховуються в сім’ях, які перебувають
в складних життєвих обставинах, в тому числі сім’ї з дітьми вимушених
переселенців та діти учасників АТО/ООС та підлягають залученню до пільгових
програм оздоровлення та відпочинку постійно зростає. Тому дуже важливим
завданням реалізації соціальних заходів є залучення додаткових ресурсів з метою
участі у відпочинкових програм, якомога більшої кількості дітей та молоді різних
соціальних категорій. Відповідно ресурс 11 громадських організацій був

залучений до організації відпочинкових програм в рамках зазначених заходів. Це
збагатило змістовним наповненням роботу як з підлітками, так і з персоналом
таборів і керівниками груп. Загалом, в рамках соціальних заходів «Соціальне
літо» проведено 42 групові послуги, охоплено120 осіб та надано 840 соціальнопедагогічні послуги.
Для дітей з інвалідністю були організовані інклюзивні зміни. В цьому аспекті в
рамках програми «Незалежне життя» проводились заходи для батьків дітей з
інвалідністю, педагогічних працівників, які працювали під час інклюзивних змін в
таборах «Пролісок» (Конча-Заспа), «Зміна» (Бородянка, Київської обл.).Також було
проведено 4 дебрифінги, в яких взяло участь 33 батьків дітей з інвалідністю та
вихователі інклюзивних загонів. За результатами даної роботи підготовлені
методичні рекомендації.
У 2021 році вперше під час організації літнього оздоровлення у оздоровчому
комплексі «Зміна» було організовано проведення 5 занять для батьків, які
виховують дітей з інвалідністю, щодо профілактики емоційного вигорання
методами арт-терапії (за сприяння ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії).
Отже,не дивлячись на те, що реалізація заходів із оздоровлення та відпочинкові
програми можна віднести до традиційних напрямів діяльності КМЦСС, однак
відмічається, що впровадження ідеї інклюзії дітей з інвалідністю у формат таких
заходів носить, нажаль, скоріше інноваційний характер. Однак потребує
необхідної підготовки всіх категорій працівників оздоровчих закладів, а також
батьків. Тому досвід 2021 року, який мав КМЦСС, переосмислений та викладений
у вигляді інформаційно-методичних розробок, може стати корисним і бути ще
одним аспектом діяльності.
РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2021 року керівний склад та спеціалісти КМЦСС здійснювали
управлінську діяльність в межах своїх функціональних обов’язків як на рівні
мережі ЦСС в частині
організаційно-методичного спрямування діяльності
спеціалістів районних центрів соціальних служб за основними напрямами
соціальної роботи, а також на загальноміському рівні в частині участі в
виробничих нарадах за окремими питаннями організації соціальної роботи в
територіальній громаді (де інституалізація, формування безбар’єрного простору;
оздоровлення дітей та ін.), залучались до експертної діяльності іншими
установами, в тому числі Міністерством соціальної політики України.
Базовим сегментом управлінської діяльності залишався облік показників
роботи районних ЦСС в частині надання послуг та здійснення соціальної роботи в
рамках щоквартальної/щорічної відомчо-статистичної звітності та закриття
значної кількості звітів щодо виконання загальноміських програм і заходів;
опрацювання службової
кореспонденції. У звітному періоді на розгляді
перебувало 484 од. кореспонденції.
Форми роботи, що практикувались в роботі (організація і проведення, участь):
- оперативна нарада працівників КМЦСС (щотижня);

засідань ради директорів мережі ЦСС (щомісяця);
семінар - нарада заступників директорів районних центрів соціальних служб
і начальників відділів соціальної роботи (щомісяця);
робоча нарада (семінар) для спеціалістів, які здійснюють соціальний
супровід ПС, ДБСТ, супровід опікунів/піклувальників (за потребою);
робоча нарада (семінар) для спеціалістів мережі районних в місті Києві
центрів соціальних служб за основними напрямами соціальної роботи і окремими
визначеними темами ( систематично за окремим графіком);
супервізія (згідно плану роботи);
семінари /тренінги (згідно плану роботи);
заходи групові і масові (згідно Календарного плану);
навчальні заходи з підвищення кваліфікації (згідно Календарного плану);
вебінари;
конференції/форум.
Зокрема, особливість проведення заходів організаційного порядку для керівного
складу мережі ЦСС полягала у багаторічній практиці запрошення представників
громадського/ державного секторів з числа надавачів соціальних послуг з
інформуванням щодо сучасних (інноваційних) підходів у соціальній роботі,
представленням нових проектів, які діють в столиці, в цілому в Україні.
Результатами проведення таких зустрічей ставало формування пропозицій щодо
партнерської взаємодії, посилення ресурсу спеціалістів мережі ЦСС у практичній
діяльності. Такий підхід до організації заходів є проявом уваги до сучасних
тенденцій соціальної роботи. Окрім цього проведення виїзних засідань ради
директорів в локаціях, де є кращий досвід , теж традиційний, ефективний метод,
який окрім нових знань, здійснює профілактику психоемоційного стану учасників.
Для практичних спеціалістів і фахівців із соціальної роботи, які надають
соціальні послуги, методистами КМЦСС на постійній основі організовувались і
проводились супервізії, що стали обов’язковою практикою роботи. Організація
такої діяльності спрямована на подолання професійних труднощів (розгляд
складних кейсів, які потребують розгляд і загального обговорення), аналіз та
усунення недоліків, вдосконалення роботи, стимулювання мотивації до роботи,
запобігання професійного вигорання. Такі заходи відбувались для спеціалістів за
напрямом соціальна робота з сім’ями, в яких є дитина/особа з інвалідністю,
супровід ПС і ДБСТ, щодо профілактики та протидії насильству, щодо підтримки
сімей, у складних життєвих обставинах, де є проблема залежностей від хімічних
речовин; щодо підтримки сімей учасників АТО/ООС. Зокрема, у порівнянні з 2020
роком проведення такого виду заходів для спеціалістів, які працюють з родинами
учасників бойових дій зросла майже на 20%; для спеціалістів, які працюють з
сім’ями, де проживають особи з інвалідністю це стало постійною складовою
робочих зустрічей і нарад за Геттігенською покроковою моделлю, для спеціалістів,
які супроводжують ПС і ДБСТ, застосовується вже тривалий час. Загалом в цілому
у звітному році було проведено 145 супервізійних заходів, де брало участь 357
осіб.

Активно впроваджувалась практика залучення спеціалістів КМЦСС в якості
експертів за різними напрямами соціальної роботи (розвиток сімейних форм
виховання, підтримка людей з інвалідністю, соціально-психологічна реабілітація
осіб із залежністю) до роботи в таких форматах як підготовка методичних
матеріалів; участь у конференціях, розробка програм підвищення кваліфікації
курсів підвищення кваліфікації для фахівців соціальної роботи; участь в теле,
радіо ефірах, участь в апробації та впровадженні державних стандартів соціальної
роботи та ін. Зокрема, за дорученнями Міністерства соціальної політики України
надавались пропозиції до проектів змін до державних стандартів. Зокрема,
спеціалісти брали участь у розробці впровадженні державного стандарту
соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від
наркотичних засобів чи психотропних речовин. А потім за запитом надавача такої
послуги (КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія»)
провели практичний семінар щодо застосування і даного стандарту.
Також була здійснена розробка моделі стаціонарного реабілітаційного центру
для неповнолітніх з проблемами залежностей та проаналізований практичний
позитивний досвід проходження лікування та реабілітації дітьми в центрах БО
«Мій вибір», РЦ «Європа», МАА. Питання щодо реабілітації даної категорії
протягом багатьох років не втрачає гостроти. Дана модель була презентована в
ході проведення заходів за участю представників міської виконавчої влади та
депутатів Київської міської ради. Таке продуктивне лобіювання вирішення
питання можна розцінювати як наближення до моменту створення закладу такого
типу в столиці.
Загалом, з одного боку участь спеціалістів в якості експертів є показником рівня
фаховості спеціалістів, а з іншого боку одним із засобів формування іміджу
організації. Разом з тим потребує вдосконалення процес обліку таких послуг.
У 2021 році була проведена внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг,
що надавались КМЦСС у 2020 році та було оцінено надання послуг з підвищення
професійної компетенції і підготовки кандидатів у сімейні форми виховання.
Метою такої діяльності було проведення більш глибокого аналізу рівня надання
послуг та визначення труднощів в організації їх надання. Така діяльність
проводилася на виконання ЗУ «Про соціальні послуги» та постанови КМУ від
01.06.2020 р. №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання
та оцінки якості соціальних послуг».
За результатами проведеної роботи було зазначено, що соціальні послуги в
структурі послуг, які надавались Центром - складали 22 %, однак у 2020 році
існували складнощі з обліком даних послуг згідно стандартів. Згідно аналізу
анкет відмічався достатній рівень задоволеності соціальними послугами
(консультування – 81%, соціальної профілактики – 96%, соціальної адаптації –
100%).
В контексті аналізу надання послуги з підвищення компетенції за відмічено, що
88% отримувачів – це представники мережі центрів соціальних служб та закладів

соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді; 7% - служба у справах дітей та сім’ї;
5% - громадські організації.
Оскільки послуги з підготовки кандидатів у сімейні форми і послуги
підвищення кваліфікації не мають чітких критеріїв надання, то оцінка процесу їх
надання достатньо умовна.
Серед труднощів процесу оцінювання відзначалось,на думку спеціалістів, під
час етапу проведення підсумкової анкети учасники заходу підходять формально,
що відповідно не дає можливості адекватно оцінити рівень послуги. Все це
необхідно враховувати при плануванні роботи у перспективі.
Також у звітному році здійсненна організаційно-методична підтримка процесу
оцінки якості надання соціальних послуг районними центрами соціальних служб.
Узагальнені результати були представлені та обговорені на засіданні ради
директорів.
Ще одним прикладом з управлінської діяльності став презентований Центром
на засіданні постійної комісії Київради з питань соціального захисту та охорони
здоров’я результат апробації моделі надання інноваційної послуги «персонального
асистента особи з інвалідністю». Протягом
2020 р. розроблялась та
апробовувалась модель послуги спеціалістами КМЦСС спільно з науковцями та
студентами ВМУРЛ «Україна», досвід був позитивним. Послуга є актуальною.
Тому у звітному періоді здійснювалось лобіювання інтересів цільової групи щодо
впровадження цієї послуги в територіальній громаді м. Києва.
Окрім цього у звітному періоді з метою пошуку шляхів оптимізації роботи в
контексті реалізації завдань оновленого Положення про Київський міський центр
соціальних служб, для формування більш якісного професійного простору для
спеціалістів Центру було проведено два семінари із стратегічного планування
діяльності підрозділів – відділу методичного забезпечення соціальної роботи,
спільно з відділом інформаційно-аналітичної роботи і відділом підвищення
компетенцій надавачів соціальних послуг. Практика проведення стратегічних сесій
за певним напрямом соціальної роботи в діяльності Центру застосовується вже
традиційно. За результатами такої пошукової роботи, як правило, народжуються
нові ідеї, плани, проєкти, які потім використовуються при плануванні діяльності
Центру. Цього року обговорення під час таких заходів було націлене на
планування діяльності спеціалістів у зв’язку із реалізацією основного вектора –
удосконалення навчального процесу з підвищення рівня компетенції надавачів
соціальних послуг, які працюють у територіальній громаді столиці.
У грудні 2021 року Київський міський центр соціальних служб виступав
співорганізатором конференції Української асоціації з оцінювання у Щорічній
конференції «Чому без моніторингу та оцінювання неможливо побудувати якісну
політику» на секції «МіО в соціальній сфері». Зацікавленість даною тематикою
викликана тим, що питання моніторингу та оцінювання якості надання соціальних
послуг – вимога державного стандарту надання кожної соціальної послуги. Наразі
кожен надавач соціальної послуги повинен професійно здійснювати процедуру як
моніторинг і оцінка якості наданих послуг. До роботи даної конференції в якості

практиків були долучені всі директори районних центрів соціальних служб,
фахівці із соціальної роботи столиці.
Одним із аспектів управлінської діяльності є визначення рівня компетенції
фахівців та формування мотивації до її зростання. Київським міським центром
соціальних служб за традицією підтримувався процедура присвоєння
громадського звання «Майстер соціальної роботи» та відбувалися пошук нових
форм відзначення рівня компетенції спеціалістів, зокрема, започатковано нове
звання «Експерт із соціальної роботи».
Загалом управлінська діяльність займає значний відсоток у діяльності
адміністративного складу та спеціалістів КМЦСС. Однак відсутність чітких
рекомендацій щодо регламентації робочого часу у цьому сегменті діяльності іноді
створює напруження при оцінюванні процесу роботи працівників. Над цим
працює колектив установи.
РОЗДІЛ ІV. ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Одне з важливих складових завдань КМЦСС –інформування громади м.
Києва щодо діяльності соціальних служб столиці, представлення напрямів їх
роботи, можливості отримання таких послуг тощо.
При цьому стрімкий розвиток інформаційного суспільства потребує постійного
пошуку нових підходів у взаємодії держави і її громадян. Для створення нових,
більш зручних методів доступу до інформації щодо надання соціальних послуг у
місті Києві КМЦСС застосовував сучасні інформаційно-комунікаційні технології,
зокрема, у 2021 році продовжувався процес активного залучення Інтернет-ресурсу
для поширення соціально – рекламної інформації.
КМЦСС співпрацював зі ЗМІ щодо висвітлення здійснення соціальної роботи
з дітьми, сім’ями та молоддю м. Києва та ініціював проведення заходів, на які
запрошував представників ЗМІ. В цілому у ЗМІ та Інтернет-платформі ЗМІ
розміщено завдяки КМЦСС 79 (ТБ-44 од.; радіо-9 од, електронні ЗМІ-26 од.)
інформаційних повідомлень з питань інформування громадськості про спектр,
можливість отримання соціальних послуг та заходи Центру. У 2020 році вийшло
на 24 одиниці менше, у 2019 році на 58 більше. Це в цілому пояснюється
специфікою карантинного періоду (часткове переведення формату заходів КМЦ в
онлайн формат (при загальному фокусуванні ЗМІ саме на висвітлення заходів).
КМЦ був відкритий до створення аналітичних матеріалів, працівники надавали
інтерв’ю в якості експертів з актуальних питань соціальної тематики коментарі
спеціалістів з актуальних питань соціальних роботи столиці, зокрема, з питань
протидії насильству, щодо послуги патронату над дитиною (3), щодо
відповідального батьківства (3); окрім цього протягом року опрацьовано 11 запитів
на доступ для публічної інформації від ЗМІ, відмов щодо надання інформації ЗМІ
не було. Охоплено відповідно до рейтингів 1 019 000 осіб. Разом з тим аналізуючи
кількість охоплених (відповідно до рейтингів ЗМІ), їх кількість зменшилась
порівняно з 2020 роком на 384 400, а з 2019 роком в 5 разів, хоча наразі стоїть
актуальне питання пошуку критеріїв підрахунку рейтингів.

Аналізуючи показники за видами ЗМІ у попередні роки, кількість виходів на
ТБ у 2021 році порівняно збільшилась і це є позитивною тенденцією, адже саме ТБ
залишається провідним засобом поширення інформації для потенційних клієнтів
ЦСС. Сталою є кількість виходів на електронних носіях ЗМІ (інформаційні агенції,
портали) що, в цілому, відтворює сучасний стан розвитку медіапростору. За
оперативністю інформування саме Інтернет - видання випереджають усі інші
медіа.
В цілому аналізуючи джерела виходу матеріалів КМЦСС за формами власності
можна підкреслити продовження активної взаємодії 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 та кадрові зміни в карантинний
період кількість інформаційних носіїв впала, що вплинуло на показники контактів.
Тематика інформаційних виступів переважно стосувалась заходів для учасників
АТО та членів їх сімей (як і у попередні роки) та популяризації послуг для даної
категорії, профілактики соціально небезпечних хвороб в контексті організації
системи послуг за цим напрямом, популяризації сімейних форм виховання,
організації системи соціальної підтримки дітям і особам з інвалідністю в столиці.
Протягом року КМЦСС здійснював методичну підтримку взаємодії зі ЗМІ
районних ЦСС та закладів соціальної підтримки дітей, сімей та молоді. Отже,
спираючись на середні статистичні показники постійної охопленої аудиторії
(відповідно до рейтингів ЗМІ) у 2021 році за рахунок взаємодії всієї мережі ЦСС
м. Києва (КМЦ, РЦ, заклади) зі ЗМІ та на Інтернет-платформах ЗМІ вийшло 86
інформаційних повідомлень (на 20 більше ніж торік) з актуальних питань
соціальної роботи, з якими територіальна громада мала 1 183 000 контактів (на
471 400 менше ніж торік).
Центри соціальних служб м. Києва активно використовували власний
Інтернет-ресурс для поширення інформації у територіальній громаді столиці.
Інформація щодо спектру послуг та заходи ЦСС м. Києва розміщувалась на сайті
мережі Центрів соціальних служб м. Києва 243 од. (2020 рік-288 од., 2019-279),
часткове зменшення пояснюється періодичними технічними збоями сайту. Середня
тривалість перебування на сторінці сайту впала до 1 хв.37 сек., 2020 -1 хв.47 сек.
2019-1 хв.43 сек.; перегляд сторінок збільшився з 51 657 переглядів до 52 880;
кількість охоплених матеріалами сайту щорічно збільшувалась на 2 000 осіб і
налічує 22 745 ос.; разом з тим 339 осіб є постійними користувачами сайту.
Окрім цього в рамках проведення фестивалю «Повіримо себе» створено
окремий сайт фестивалю спрямований на інформування та прийом заяв від
учасників фестивалю (опрацьовано 224 матеріали, охоплено 3 164 особи). Силами
закладів соціальної підтримки мережі підтримуються 2 сайти.
В рамках здійснення інформування у соціальних мережах на власних
інформаційних носіях матеріали КМЦ поширювалися у соціальній мережі

Instagram (4 носія) (на 1 більше ніж торік); на порталі Youtube (2 носія); у
соціальній мережі Facebook (9 носіїв). Див. таблицю:
№
1.

Назва
«Соціальна служба
kyiv_social_service

2.

«Соціально про здоров'я»
kyiv_social_informs

https://www.instagram.com/kyiv_social
_informs/

3.

«Повіримо у себе фестиваль»
festival_social_kyiv
«Козацькими шляхами»
kozatskymy_shliahamy

https://www.instagram.com/festival_soc 106
ial_kyiv/
https://instagram.com/kozatskymy_shlia 765
hamy?utm_medium=copy_link

5.

Соціальна служба

https://www.youtube.com/channel/UCA 60
om7ZdMaeRIlMeIqqePsRQ

6.

Фестиваль «Повір у себе»

105

7.

Київський міський центр
соціальних служб
Мережа центрів соціальних
служб м. Києва
Фахівці соціальної роботи

https://youtube.com/channel/UChTfVUl
gasR0w-OwlzV0x4w
https://www.facebook.com/SocService
NetworkKyiv
https://www.facebook.com/groups/kmcs
ssdm
https://www.facebook.com/groups/2010
221709225303/
https://www.facebook.com/groups/2740
01286881898/
https://www.facebook.com/festivalpove
rvsebiya/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/3612
14180665707/
https://www.facebook.com/groups/volo
nterikmc/
https://www.facebook.com/Центрисоціально-психологічної-реабілітаціїдля-дітей-та-молоді-з-ф-о526867620697506/

1592

https://www.facebook.com/ПсихологиКиївського-міського-центрусоціальних-служб101074841550051/?ref=pages_you_ma
nage

796

4.

8.
9.

Посилання
Києва» https://www.instagram.com/kyiv_social
_service/

10. ТУРБОТА HUB
(вільний простір в
Михайлівському
Золотоверхому)
11. Фестиваль творчості дітей та
молоді «Повіримо у себе»
12. Незалежне життя
13. Волонтерська група мережі
РЦСССДМ м. Києва
14. Центри соціальнопсихологічної реабілітації для
дітей та молоді з ф. о.
15. Психологи Київського
міського центру соціальних
служб

Підписники
487
601

3426
3126
236
343

1130
294
896

Так, офіційна сторінка Київського міського центру м. Києва –«базовий» носій у
соціальних мережах (стабільно користується 7 225 осіб у місяць (збільшення на
242 особи порівняно з 2020 роком); 3 426особипостійні «підписники»
(збільшення порівняно з 2020 роком на 704 особи), цільова аудиторія не змінилася:
переважно як і торік жінки (84%), вік так як і торік-35-44 роки).

Всього у соціальних мережах силами КМЦСС розміщено 4 167 інформаційних
матеріалів, отже, збільшилось вдвічі за 2 роки. З ними було 508 725 контактів,
отже, поступове зростання майже вдвічі за 2 останні роки.
У 2021 році працівниками всієї мережі ЦСС м. Києва (КМЦ, РЦ, заклади (за
координації КМЦ) підтримується професійна робота 18 груп та 25 сторінок, 2
сайтів закладів (статистика соц. мереж). Загалом у соціальних мережах розміщено
7 857 інформаційних повідомлень, з якими було 826 509 контактів. Отже, завдяки
мережі ЦСС протягом року в Інтернеті (включаючи сайти) на власних носіях
вийшло 8 324 од., що на 642 одиниці більше ніж торік, з якими було 852 418
контактів, що на 124 190 контактів більше ніж торік.
Значне покращення показників мережі ЦСС щодо кількості інформаційний
одиниць та щодо охоплення аудиторії на власних носіях на платформі Інтернет є
результатом з одного боку того, що центр уваги у період карантинних обмежень
був переміщений саме у Інтернет, зокрема, соціальні мережі. Разом з тим у роботі
за напрямом системно більша увага приділялася саме популяризації публікацій,
зокрема КМЦ (як і торік створена та розповсюджена низка інформаційних пакетів
з актуальних питань соціальної роботи, здійснена професійна «розкрутка»
матеріалів носіїв, організовано проведення навчань для спеціалістів ЦСС щодо
специфіки створення та розміщення матеріалів та ін.).
З метою збільшення охоплених інформацією Київський міський центр
продовжував активізацію щодо процесу розміщення інформації на носіях інших
установ сайтах, сторінках і у групах у соціальних мережах органів державної
влади, партнерських державних та громадських організацій, що працюють в
напрямі надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді. Зокрема, на
Офіційному сайті м. Києва завдяки КМЦСС розміщено 43 інформаційних
матеріалів (2020 рік-39). Всього по мережі на сайті вийшло 330 інформаційних
повідомлень (356 -2020 рік). Зменшення
пояснюється особливістю
інформаційного простору у карантинний період та специфікою розміщення на
сайті саме «подієвої» інформації.
Окрім цього інформація створена КМЦ системно розміщувалася на сторінках
у соціальних мережах: сторінці у Facebook Служби у справах дітей та сім’ї КМДА,
Київського міського центру громадського здоров’я, КМЦ «Родинний дім»,
Публічної бібліотеки №11 для дорослих та ін. Також поширювалась інформація на
носіях ЗВО, зокрема, КУ імені Бориса Грінченка, ВМУРЛ «Україна», НУБІП та ін.
Серед Інтернет - платформ партнерських громадських організацій, що
розміщували інформацію КМЦСС у 2021 році позитивно вирізнялись: ГО «Ліга
соціальних працівників м. Києва», ГО «bcd», ГО «Центр гуманітарних місій», ГО
«Мотохелп», БО «Eleos-Ukraine», МБФ «Альянс з ВІЛ/СНІДу»,ВБО «Конвіктус
Україна», ВГО «Право на здоров’я» та ін.; відбувалося надактивне розміщення
інформації на групі «Соціальна робота» та ін.
Загалом протягом 2021 року силами КМЦ в Інтернеті на партнерських носіях
розміщено 1158 одиниць, що вдвічі більше ніж торік та втричі більше ніж
позаторік. З матеріалами таких носіїв було 757 862 контактів, що майже вдесятеро

більше ніж торік та позаторік. Таке значне покращення показників є досягненням
2021 року і стало можливим в тому числі за рахунок ініціативи КМЦ щодо
взаємодії з носіями представників територіальної громади з числа студентів та
викладачів ЗВО та розміщення інформації у тематичних групах, на кшталт «Наш
Лісовий», «Борщагівка», «Практичні психологи» та ін.
Показники з тенденцією до підвищення щодо кількості інформаційних одиниць
та збільшення кількості контактів з матеріалами Центру на носіях інших установ
(переважно партнерських) є пріоритетом інформаційної політики КМЦ у 2021 році
та є важливою складовою у формуванні єдиного інформаційного соціального
простору в територіальній громаді столиці.
Загалом, у 2021 році силами мережі ЦСС м. Києва в Інтернеті на власних та
партнерських носіях вийшло 10 838 інформаційних матеріалів, з якими було 1 657
776 контактів. Якщо порівнювати цифри з попередніми роками, то бачимо суттєве
зростання показників (2020 рік-8 821 інформаційний матеріал, 2019 рік-5 286)
(вдвічі); відповідно збільшилась і кількість контактів з матеріалами: порівняно з
2020 роком вдвічі, з 2019 роком майже втричі. Покращення показників в тому
числі стало результатом того, що протягом року спеціалістами КМЦ для фахівців
мережі ЦСС столиці проведено низку методичних заходів за напрямом, серед яких
семінари щодо здійснення соціального інформування громади, зокрема, через
Інтернет. Активне залучення ресурсів Інтернет-платфори для висвітлення
матеріалів соціальної тематики, в цілому, враховуючи розвиток інформаційнокомунікаційні технологій суттєво та поступово сприяє доступному інформуванню
територіальної громади столиці щодо послуг та діяльності мережі ЦСС м. Києва.
Серед низки форм інформування громади, що активно використовував КМЦ
важливе місце продовжувало посідати виготовлення та розповсюдження
друкованих інформаційних матеріалів щодо послуг мережі ЦСС м. Києва.
КМЦСС здійснив друк 6 230 екземплярів власних матеріалів з широкого кола
актуальних питань соціальної роботи. В рамках співпраці із КП «Центр публічної
комунікації та інформації» отримано 9 500 екземплярів буклету «Патронат над
дитиною», що поступово розповсюджені мережею ЦСС.
КМЦСС здійснив розповсюдження інформаційних матеріалів надрукованих у
попередні роки, а також матеріалів наданих партнерськими організаціями у
попередні роки. Протягом року розповсюдження усіх друкованих матеріалів
здійснювалось у приміщенні КМЦСС, серед РЦСС, закладів соціальної підтримки,
партнерських організацій, ЗВО та ін., а також матеріали розповсюджувалися під
час соціокультурних заходів КМЦСС.
Всього мережею центрів соціальних служб підготовлено 9 430 нових одиниць
друкованих матеріалів (2020 р.-6 335), розповсюджено понад 7 049 (2020 р.-15
956 од., 2019 р.- 104 680) (включаючи видані у попередні роки). Є поступова
тенденція до зменшення розповсюдження власних матеріалів, через зменшення
друку, що і було очікувано та обґрунтовано специфікою року; натомість кількість
розповсюджених матеріалів надрукованих іншими установами (у співпраці з КМЦ)

в цілому має тенденцію до стабільності або часткового збільшення: 2021р.-10 020,
2020 р.- 12 850, 2019-921.
Загалом протягом 2021 року силами мережі ЦСС м. Києва за методичного
сприяння КМЦСС підготовлено 20 354 інформаційних одиниці матеріалів щодо
діяльності та послуг ЦСС, а також з актуальних питань соціальної роботи з
дітьми, молоддю та сім’ями столиці (2020 рік-15 242одиниць (збільшення на
чверть); разом з тим у 2019 році-111 165 одиниць (за рахунок великого обсягу
друкованих матеріалів). З інформаційними матеріалами громада у 2021 році мала
2853 933 контакти (2020 рік-2 526 973 (отже, на 326 960 більше); разом з тим у
2019 році-10 770 090 контактів (за рахунок друку та взаємодії зі ЗМІ).
В цілому, на здійснення інформаційного супроводу соціальної роботи, що
проводив КМЦСС у 2021 року, суттєво вплинули особливості як і попереднього
«карантинного» року, і хоча порівняно з 2019 роком зменшилось кількість виходів
у ЗМІ, що призвело до зменшення кількості контактів з інформацією про ЦСС, але
порівняно з 2020 роком у 2021 році відбулося збільшення цих показників. Разом з
тим у КМЦ відбулося покращення показників роботи щодо кількості
інформаційних виходів та збільшення контактів в рамках розміщення інформації
на Інтернет-платформі (як на власних носіях (сайт, соціальні мережі), так і на
носіях інших організацій. Кількість створених та розповсюджених друкованих
інформаційних матеріалів порівняно з «піковим» 2019 роком зменшилася, але це
було очікувано.
Протягом 2021 року силами КМЦСС вийшло 5 849
інформаційних
повідомлень щодо послуг та діяльності у ЗМІ та Інтернеті (без урахування друку),
що на 28,6% більше ніж у 2020 році та на 121,6% більше ніж у 2019 році. Саме
кількість нових інформаційних одиниць є показником результативності, адже: 1) є
об’єктивним показникам активності спеціалістів; 2) вимірювалась протягом
декількох років.

Враховуючи, що одним з завдань КМЦ є створення єдиного інформаційного
простору щодо актуальних питань соціальної роботи, важливим показником є

діяльність всієї мережі. Порівняно з попередніми роками кількісний показник
внеску інформаційних матеріалів РЦ та закладів зріз майже на чверть. Протягом
2021 року силами мережі ЦСС м. Києва (включаючи РЦ та заклади) за потужного
методичного сприяння КМЦ вийшло 10 924 інформаційних повідомлень щодо
послуг та діяльності у ЗМІ та Інтернеті, що на 22,6% більше ніж у 2020 році та на
80,4% більше ніж у 2019 році (без друкованих матеріалів), що є значним
позитивом та досягненням 2021 року.

Інформаційна складова КМЦСС у 2021 році мала тенденцію до стабільного
посилення, що повинно сприятиме більшій поінформованості громадськості
столиці щодо діяльності та послуг ЦСС столиці. Для створення нових, більш
зручних методів доступу до інформації щодо надання соціальних послуг КМЦ
застосовував сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
Разом з тим, враховуючи період карантинних обмежень, у звітному періоді була
зосереджена увага на покращенні наданні послуги телефонного інформування для
осіб, які звертаються за основним телефоном Центру. З цією метою на постійній
основі згідно затвердженого графіку штатні спеціалісти КМЦСС надавали
консультації у телефонному режимі – за звітний період надано 570 консультацій.
Кожне звернення не залишається поза увагою. В разі, якщо питання потребує
вивчення, спеціалісти після з’ясування нюансів дають зворотній зв’язок.
Інформація про звернення обліковується,
аналізується
щодо тематики,
відслідковуються результати пере направлень, якісний склад клієнтів.
Розвиток інформаційної роботи КМЦСС у 2022 році полягатиме у продовжені
взаємодії із більш широким колом інформаційних носіїв інших організацій,
подальшому вдосконаленні роботи сайту ЦСС м. Києва, зосередженні на створенні
власного якісного інформаційного продукту.
Отже, активно використовуючи цілу низку засобів інформування
територіальної громади, охоплюючи методичною увагою РЦСС та заклади та інші

суб’єкти надання соціальних послуг, КМЦСС продовжуватиме роботу щодо
створення єдиного інформаційного простору столиці.
РОЗДІЛ V. ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ
Традиційно з метою покращення якості надання послуг, розширення потенціалу
діяльності Київського міського центру соціальних служб потужною ланкою
виступає співпраця з партнерськими організаціями з числа представників
державного і громадського секторів. У звітному році Реєстр партнерських
організацій налічував 40 організацій, з якими укладено Угоди про взаємодію.
Однак і поза договірною взаємодією ще з майже 20 організаціями відбувалась
співпраця.
Основні напрями співпраці КМЦСС та партнерських організацій у 2021 році:
№
Партнерські організації
Напрям діяльності, в контексті
якої співпрацювали
1
Громадська
організація Організації проведення майстер«Східноукраїнська асоціація арт- класів за основними напрямами
терапії»
соціальної
роботи
щодо
профілактики
психоемоційного
вигорання
2 «Зміни одне життя - Україна», Підвищення
батьківського
Благодійний фонд «Всеукраїнська потенціалу
асоціація
прийомних
батьків»,
Громадська
Спілка
«Асоціація
наставництва для дітей та молоді».
3 Міжнародна
благодійна Підтримка молодих матерів з дітьми
організаціяHealthRightInternational
та
вагітних жінок
(соціальна
(Право на здоров’я) та заснованого квартира),
реалізація
спільних
ним Міжнародний благодійний фонд соціальних програм з профілактики
«Українська фундація громадського насильства та соціально небезпечних
здоров’я».
хвороб
4 Громадська
організація
«Ліга Соціальна робота з сім’ями, які
соціальних працівників м. Києва», виховують дітей з інвалідністю або
Кафедра соціальної педагогіки та проживає особа з інвалідністю
соціальної
роботи
Київського
університету імені Б. Грінченка,
Кафедра соціальної реабілітації та
соціальної педагогіки Київського
національного університету імені
Тараса
Шевченка,
Лабораторія
психології спілкування Інституту
соціальної та політичної психологїї
НАПН України.

5

6

7

8

Громадська
організація
«Ліга Підтримка ветеранів, учасників
ветеранів
АТО»,
Громадська АТО/ООС
організація «Жіночій ветеранський
рух».
Благодійний фонд «Тарілка-Київ»
Здійснення соціальної роботи, з
особами/сім’ями, які перебувають у
складних життєвих обставинах,
гуманітарна допомога
Громадська
організація
«ЕЛЕОС Запобігання
та
протидію
Україна»
домашньому насильству/насильству
за ознакою статі, торгівлі людьми,
жорстокого поводження з дітьми, а
також видавались направлення до
спеціалізованих служб підтримки
постраждалих осіб від домашнього
насильства.
Національний технічний університет Реалізація
інформаційноУкраїни «Київський політехнічний просвітницьких
та
соціально
інститут
ім.
Сікорського», адаптаційних заходів, активізація
Всеукраїнський громадський центр місцевої
громади,
розвиток
«Волонтер»,
Київська
міська волонтерського руху та реалізація
організація Товариства Червоного спільних соціальних програм.
Хреста
України,
Громадська
організація «Скаутська просвітницька
організація міста Києва «СПОК»,
Дитяча
громадська
організація
«Дитяча
скаутська
організація
«Плай», Всеукраїнська молодіжна
громадська організація «Право для
всіх»,
Громадська
організація
«Молодіжна організація «Відрада»,
Громадська
організація
«Всеукраїнський
молодіжний
ініціативний центр», Всеукраїнська
молодіжна громадська організація
«Соціальна ініціатива», Київський
міський
осередок
ВМГО
«Національна Організація Скаутів
України»,
Дитяча
громадська
організація
«Туристичний
клуб
«Мангуп», Громадське об’єднання
«Об’єднання «Скаутський рух в
Україні»,

9

Національний університет біоресурсів
і
природокористування
України,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»; Інститут
Людини Київського університету ім.
Бориса Грінченка
10 Київська міська Клінічна лікарня
«Соціотерапія»,
Київська
міська
клінічна лікарня №5 (Київський
міський центр профілактики та
боротьби зі СНІДом), Громадська
спілка «Міжнародна антинаркотична
асоціація», Факультет соціальноекономічної освіти Національного
педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова, Благодійна організація
«Всеукраїнський благодійний фонд
«Мир і добробут», Всеукраїнська
благодійна організація «КОНВІКТУС
УКРАЇНА», Громадська організація
«Український центр обслуговування
АА»,
Громадська
організація
«Всеукраїнський
центр
обслуговування сімейних груп АлАнон/Алатін в Україні».
11 Міжнародна громадська організація
«Міжнародний
центр
розвитку
лідерства»
12 Благодійна
організація
«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД «СОТНІ ДРУЗІВ ДЛЯ ДІТЕЙ»
13 Громадська
організація
«Центр
гуманітарних місій»
14 Головне територіальне управління
юстиції у м. Києві
15 Київський міський центр сім’ї
«Родинний дім»
16 Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих ім. Івана Зязюна НАПН
України

Реалізація заходів щодо підготовки
майбутніх соціальних працівників.
Участь в інноваційних проектах.
Інформаційні партнери.
Здійснення профілактичної роботи з
особами/сім’ями
з
проблемами
соціально небезпечних захворювань

Підвищення
професійних
компетенцій спеціалістів соціальної
сфери
Спільна діяльність, спрямована на
поліпшення
соціальноеконономічного становища сімей,
збереження інститут сім»ї
Соціальна
підтримка
учасників
АТО/ООС
Про партнерську взаємодію з правих
питань
Реалізація соціальних програм і
заходів щодо підтримки сімей у
складних життєвих обставинах у
територіальній громаді
Організація навчальних заходів з
підвищення компетенції працівників
соціальної сфери

17 Регіональний центр з
безоплатної
вторинної
допомоги у м. Києві
18 ФОП «Василенко І. А.»

надання Організація правової підтримки
правової

Проведення заходів з особами, які
зловживають
психоактивними
речовинами, та членами їх сімей
19 Громадська організація «БДС»
Реалізація спільних заходів щодо
профілактики вірусних гепатитів
20 ДУ «Державний інститут сімейної та Спільна діяльність в організації
молодіжної політики»
наукових заходів та конференцій
21 Центр реабілітації «Сенс»
Реалізація програм реабілітації осіб
із хімічною залежністю
Найбільша кількість партнерів взаємодіє з КМЦСС в контексті
інформаційно-просвітницьких та соціально адаптаційних заходів, активізації
місцевої громади, розвитку волонтерського руху, а також у проведенні різного
роду соціально - профілактичних заходів підтримки сімей СЖО та в контексті
роботи з особами з інвалідністю. Така тенденція спостерігається протягом
багатьох років, що говорить про те, що специфіка Київського міського центру
соціальних служб дуже часто полягала в тому, що певна технологія роботи
спочатку відпрацьовувалась на міському рівні, а потім знаходила свою реалізацію
в одному з адміністративних районів столиці. Але поступово із зміною завдань
КМЦСС, міняється вектор співпраці з партнерськими організаціями у напрямі
посилення методичного складової.
У 2021 році було проведено круглий стіл з представниками 9 закладів вищої
освіти «Сучасні підходи практичної підготовки спеціалістів соціальної сфери:
виклики, тенденції успіхи». Взаємодія із ЗВО за різними напрямами є цікавою та
перспективною діяльністю, що спирається на пошук оптимальних механізмів
взаємодії, потребує розвитку та додаткового людського ресурсу, сприяє посиленню
міжгалузевих зв’язків та наукової взаємодії.
Отже, співпраця з партнерами дала можливість збагатити палітру проведення
спільних заходів, залучити до проведення навчально-методичних заходів
досвідчених експертів з числа партнерських організацій та розширити можливості
діяльності спеціалістів мережі центрів соціальних служб шляхом збагачення
досвідом і ресурсами партнерів.
VІ. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Загалом, проаналізувавши діяльність Київського міського центру соціальних
служб, можна зробити наступний висновок, що завдання, які стояли перед
закладом у 2021 році, виконані.

Враховуючи, що звітний рік розглядався як перехідний, у зв’язку зі зміною
певних функцій КМЦСС, результати діяльності Центру можна оцінити як
успішні. Зокрема:
 відбулась реорганізація діяльності закладу на фактично завершений процес
формування кадрового складу;
 проведено у пошуковому форматі (стратегічні сесії) формування завдань і
напрямів діяльності для кожного структурного підрозділу;
 методисти закладу мають широкий практичний досвід у проведенні заходів з
підвищення професійної компетенції як спеціалістів мережі РЦСС, що є
традиційною так би мовити функцією, так наразі і отримали перший
позитивний досвід в організації та проведенні таких навчальних заходів для
інших надавачів соціальних послуг як з державного, так і з недержавного
секторів;
 систематично на професійному рівні відбуваються заходи з підготовки
кандидатів у сімейні форми виховання;
 спеціалісти удосконалюють свою майстерність в частині підготовки
інформаційно-методичних матеріалів (програм, збірок, статей, дидактичних
матеріалів) виходять на певні практичні підходи щодо їх підготовки,
оформлення та формату подання;

систематично здійснюється інформування громади про діяльність мережі
соціальних служб;
 спеціалістами застосовується широкий спектр методів, технік в частині
методичного супроводу надавачів соціальних послуг;
 спеціалісти оволодівають навичками організації та проведення навчальних
заходів онлайн;
 в практиці роботи застосовуються інструменти моніторингу і оцінки якості
надання послуг шляхом аналізу вхідних і вихідних анкет, інших форм
опитування з метою аналізу якості наданих послуг;
 плідно та ефективно будується взаємовигідна співпраця, застосовується
потенціал партнерських організацій.
Разом з тим актуальним питанням залишається створення онлайн платформи
для розміщення заходів з підвищення професійних компетентностей
представників з числа надавачів послуг, на якій можливо було б дистанційно
прослухати курс, виконати навчальні вправи та за результатами одержати
сертифікат.
З метою оволодіння новими знаннями щодо здійснення соціальної роботи з
іншими категоріями отримувачів послуг, спеціалісти КМЦСС повинні продовжити
практику підвищення власного потенціалу, оскільки конкуренція на ринку надання
послуг в сегменті «освіта для дорослих» зростає.

