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Методика індивідуальних планів роботи з дитиною та
сім’єю як метод роботи з конкретним випадком.

Тренінговий курс «Система підтримки та надання допомоги
в становленні самостійності дітей, що перебувають під
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Незважаючи на той факт, що нещодавно схвалені закони й нормативи на-
дають пріоритет сімейним формам виховання, державні інтернатні заклади
для дітей-сиріт залишаються головною складовою системи піклування про
дітей.

Згідно з даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту розвиток сі-
мейних форм виховання дітей-сиріт та дітей за 2010 рік, позбавлених бать-
ківського піклування, відбувається досить повільно.  За останні десять років
кількість дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування, що перебувають в
інтернатних закладах, зменшилась лише на 14% (порівняно з 2000 роком).

Як свідчать результати соціологічних опитувань, 76% випускників загаль-
ноосвітніх шкіл-інтернатів бояться залишати свої заклади через такі причини:
70% побоюються, що вони не зможуть отримати якісну освіту та навчитися
професії за своїм вибором; 54% бояться, що вони не матимуть достатньо гро-
шей на харчування, ліки, громадський транспорт тощо; 52% бояться, що їм
ніде буде жити; 19 % бояться, що самостійне життя вимагатиме від них відмови
від своїх звичок, поведінки, стилю життя тощо. 

У зв’язку з зі специфікою виховного процесу більшості інтернатних закла-
дів в Україні (застосування концепції колективного виховання; відсутність ро-
боти з біологічними сім’ями дітей; тривале перебування в ізольованому
середовищі) у більшості дітей відсутні практичні навички самостійного життя
(навички планування; управління фінансами, часом тощо). Інша проблема
полягає у невмінні цих дітей будувати відносини на основі партнерства і від-
чувати/встановлювати межі.

Зазвичай, після досягнення повноліття, діти залишають установи з чима-
лою кількістю грошей, певними соціальними гарантіями, а іноді і житлом. В
той же час, відсутність знань та навичок ефективного управління «початковим
капіталом», призводить до марнування наданих можливостей. Досвід показує,
що молодим людям, котрі вступають до самостійного життя без професійної,
добре виваженої  і конкретної підтримки важко налагодити безпечне плано-
ване життя. 

Для нашої організації питання забезпечення поступового та безпечного
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входження у доросле життя вихованців державних форм опіки є дуже акту-
альним. Починаючи з 2006 року, на базі міста Кіровоград, Український фонд
«Благополуччя дітей» працює над створенням послідовної та комплексної си-
стеми надання допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування. 

Програма впроваджується Кіровоградській області України у партнерстві
з Міністерством соціальної політики України (до 2011 року - Міністерством
України у справах сім’ї, молоді та спорту) та виконавчими комітетами Кіро-
воградської та міської та обласної ради.

Першим кроком програми стало створення, альтернативної інтернатним,
форми виховання дітей (будинок нового типу «Наш дім»), яка передбачає
створення сімейно-орієнтованого середовища (у кількості до 15 дітей, пере-
важно підліткового віку), що сприятиме формуванню в дітей необхідних на-
вичок для подальшого самостійного життя (приготування їжі, прибирання,
покупка продуктів, догляд за молодшими, самостійне планування навчання й
відпочинку тощо). Вихователі, що працюють із дітьми, несуть персональну
відповідальність за фізичний, психологічний та інтелектуальний розвиток пі-
допічних, а також проводять роботу щодо реінтеграції дітей у біологічні сім’ї. 

В 2008 році у рамках програми в м. Кіровограді був відкритий перший сі-
мейно-орієнтований будинок для дітей, у 2010 році - другий. Перші 3 роки ро-
боти будинку довели ефективність запропонованої моделі: 3 30 дітей, яки
виховувались у будинку: 6 – були всиновлені, 2 – повернуті до біологічних
сімей, 1 – вступив після 11-го класу до ВНЗ, 3 – після 9-го класу до ліцею. 

Наступним нашим кроком є створення та впровадження системи набуття
самостійності молодими людьми, що залишають заклади державної опіки
(програма, в тому числі, прийнятна для вихованців сімейних форм опіки). 

У 2012 будинок нового типу «Наш дім» покидає 4 вихованця. Доля дітей ба-
гато в чому залежить від того, наскільки ефективною виявиться система їх по-
дальшого супроводу та підтримки.

На виконання цієї стратегії і був спрямований даний проект, що передба-
чає адаптацію та опрацювання польського досвіду щодо створення персо-
нальних мереж підтримки молодих людей з інтернатних установ, надання
допомоги в становленні самостійності. 

Передача польського досвіду в цій галузі є особливо цінною з огляду схо-
жість (з Україною) систем опіки дітей та підтримки сім'ї, і подібні напрямки
трансформації цих систем. 

Віталій Головатий, 
керівник проекту



Методика індивідуальних планів

роботи з дитиною та сім’єю як метод

роботи з конкретним випадком.

I. Вступ

Метод індивідуальних планів роботи з дитиною і сім’єю виник у відповідь
на потреби нової, зреформованої системи допомоги дитині та її сім’ї, яка у
Польщі і інших країнах Східної Європи почала витісняти систему держав-
ного втручання в життя сімей за рахунок реалізації принципу допомоги. Цей
принцип відноситься до засобів допомоги громадянам на найнижчому
щаблі при використанні власних засобів громадян. Метод індивідуальних
планів є також інструментом, який служить реформі системи інституційної
допомоги, включаючи, зокрема, ліквідацію дитячих будинків та сирітських
притулків у Східній Європі в інтересах програм підтримки сім’ї, системи
опіки над дітьми у формі прийомної родини і створення невеликих програм
інституційної допомоги терапевтичного характеру. Метою цих програм є
найбільш швидка реінтеграція родини після розв‘язання кризи або забезпе-
чення дітям «постійного рішення» в оточенні прийомної родини або у ло-
кальному середовищі - після набуття самостійності. Метод індивідуальних
планів заповнює також прогалини, які утворились в результаті неефектив-
них групових програм допомоги у дитячих будинках, де не помічались ін-
дивідуальні потреби і практично відбувалось відлучення дітей від своїх
сімей. Дитячі будинки, скомпрометовані своєю неефективністю і високими
витратами, почали уступати програмам інтенсивної та персоналізованої ро-
боти з сім’єю, а також роботі з відновлення соціальної та емоційної компе-
тентності самої дитини. У якій області метод індивідуальних планів роботи
з дитиною та сім’єю є інноваційним? Чи можна тут перерахувати декілька
основних його принципів, які комплексно використовуються у професійних
прийомних сім’ях або у сучасних програмах інституційної допомоги (які
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часто у Польщі називають «Будинками для дітей», на відміну від «дитячих бу-
динків»), даний метод відрізняється від найбільш поширеного методу, яким
є…відсутність методу або просто «групова бюрократія», яку можна зустріти
у локальних системах допомоги дітям і сім’ям.

II. Принцип «Методу індивідуальних планів роботи з дитиною та
сім’єю»:

1. Робота з конкретним випадком замість роботи з групами

Нова, створювана система соціальної допомоги в усе більшій мірі ґрун-
тується на здобутках західних систем соціальної допомоги, які, починаючи
з 20-х років ХХ століття, були основані на техніках так званої «роботи з ви-
падком». Одним із прекурсорів таких підходів була Мері Річмонд, для якої
робота з випадком - це «процес, який розвиває особистість шляхом свідомо
проведеної адаптації кожної окремої одиниці, яка виступає у відносинах між
людьми і в їх соціальному середовищі»1. Так званий діагностичний підхід
Мері Річмонд заключав необхідність попереджати дії на користь сім’ї по-
глибленою діагностикою, що служить аналізу особистості клієнта, а також
виявленню ресурсів та небезпеки з боку середовища. Це був теоретичний
початок «ознайомчої психологічної бесіди», у методі ІПР вона була розви-
нута до меж ретельного аналізу ресурсів сім’ї. Цій меті служать перші етапи
«Процедури роботи з родиною», яка використовується разом з ІПР, де з са-
мого початку фахівець, працюючий у дитячому будинку, або координатор
прийомної сім’ї, збирає всю інформацію для кращого пізнання самої сім’ї
та дитини. Метою цієї діяльності є не стільки саме знання про дитину і її
сім’ю, а скільки, скоріше, визначення ресурсів (сильних сторін) усіх осіб, які
отримали допомогу. Відповідно до теорії роботи над випадком, знання ре-
сурсів дозволить їх стимулювати, зміцнювати і використовувати для підт-
римки або урівноваження елементу сімейної системи, яка постраждала від
кризи і деструктивно впливає на інші елементи.

2. Аналіз причин кризи у родині дитини як кризи сімейної системи.

У методі ІПР теорія роботи із випадком поєднується з теорією сімейних
систем, прекурсором якої був Мюррей Боуен2. Згідно з цим підходом, родина
є структурою взаємозалежних елементів або підсистем, які прагнуть досяг-
нути рівновагу. Будь-яке послаблення одного з елементів або однієї з підси-

1  Richmond, M.E. (1917). Social Diagnosis; див.: Deutch, James A. (1987). Mary Richmond: A compassionate scholar
was in our midst, Journal of Independent Social Work. 2, 45-55. 
2  Див.: Sagar, R.R. (1996) (ed.).Bowen theory and practice., див. також: B. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do
systemowego rozumienia rodziny. Krakуw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego
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стем (напр. подружнього життя), призводить до запуску механізмів системи,
мета яких полягає у вирівнюванні «послаблених сил» слабкого елементу за
допомогою власних ресурсів або ресурсів інших елементів. Професійно під-
готовлений спеціаліст повинен знати ці ресурси і бути в змозі їх активізу-
вати. Він повинен досягнути цього за рахунок координування спільної
роботи, яка полягає у зборі та аналізі даних і здійсненні плану надання до-
помоги при співпраці з іншими фахівцями. Цей план повинен мати кон-
кретну мету, повинні бути визначені засоби його здійснення, час для
проведення конкретних заходів, а також особи, члени групи, яка реалізує
план допомоги. Метод ІПР ставить акцент на необхідності особистої відпо-
відальності призначеного фахівця (наприклад, опікуна в дитячому будинку,
координатора прийомної родини або асистента родини) за здійснення
цього плану при професійному використанні ресурсів як фахівця, так і ро-
дини, якій він надає допомогу. Практика функціонування професійних при-
йомних сімей та дитячих будинків показує, що план підтримки сім’ї, який
здійснюється зацікавленим і, одночасно, професійно підготовленим фахів-
цем, має набагато більше шансів на успіх, ніж робота, проведена нестабіль-
ною і диференційованою групою. Проте індивідуальний підхід не виключає
використання спеціалістом групи як об’єкту для перевірки вірогідності та
психологічної супервізії плану, а також механізму активування додаткової
допомоги у здійсненні цього плану.

3. Робота з дитиною та її найближчим оточенням заснована на емоцій-
них взаємовідносинах (сформованих прихильностях)

У методі ІПР є надзвичайно важливими є емоційні взаємовідносини, які
можна назвати «пара-терапевтичними» і мета яких полягає у відновленні
здібності до прив’язаності у дітей, які були занедбані або покинуті своїми
батьками. Таким чином, метою індивідуального впливу на дитину і її най-
ближче оточення буде також відновлення почуття значущості і самореалі-
зації та всебічний розвиток дитини. Тому у методі ІПР робота починається
з аналізу сильних сторін і потреб дитини та її сім’ї, яка є ретельним перегля-
дом компетентності дитини (і її батьків): від потреби опіки та до потреб роз-
витку і соціалізації. У результаті, робота з ситуацією може бути
індивідуалізованою і, водночас, спиратись на стандартні інструменти.

Метод ІПР не являється виключно лікувальним методом, але його ефек-
тивність також залежить від особистої компетенції фахівця та його емоцій-
ного відношення до роботи з дітьми та членами її родини одночасно з
професіоналізмом процедур, умов та засобів, заснованих на знаннях і мож-
ливостях. Одним з важливих вмінь фахівця є професійна дистанція, яка доз-
воляє провести предметний аналіз бесід, як і всіх засобів методу, а також
виконати побудову плану надання допомоги із розумінням емоцій, які мо-
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жуть супроводжувати кожну зі сторін цього процесу.

Істотною основою методу ІПР є досягнення психології розвитку, особ-
ливо у галузі психології сім’ї та родинних зв’язків. Саме порушення інтер-
персональних відносин і їх вплив на розвиток дітей знаходять тут першість,
як основа для подальшого набування компетенції підростаючої молодої лю-
дини в усіх сферах життя. Завдання відновлення здібності до прив’язаності,
особливо родинної прив’язаності, розглядається у методі ІПР як головне за-
вдання, без якого важко активувати будь-які інші ресурси і компетенції.

4. Створення аналізу на фактах і уникання оцінювання.

Пріоритетним завданням для фахівця, який проводить роботу з конкрет-
ним випадком, вбачається прийняття за початковий момент сильних сторін
(компетенції) дитини та її сім’ї, замість її «слабкості» або «дефіциту». Метод
ІПР уникає оцінних і мало конструктивних визначень у подальшій роботі з
ситуацією, як, наприклад, родина «патологічна», «алкоголіків», «патологіч-
ного суспільства», а замість цього шукає фактів - походження кризи родини
(шляхом побудови сімейної генограми, аналізу причин кризи), а також фак-
тів щодо компетенції та емоційних відносин (наприклад, аналізуючи сильні
сторони та потреби або екокарту внутрішніх станів). Потім сім’я (часто при
підтримці психолога, терапевта) працює над усвідомленням наслідків зібра-
них фактів, щоб пізніше розробити конкретний план надання допомоги з
якнайбільшою часткою своєї участі в його реалізації.

5. Командна робота.

Істотним елементом методу ІПР є поєднання індивідуальної відповідаль-
ності за підготовку та виконання плану роботи з дитиною та сім’єю з не-
обхідністю підтримки фахівця за посередництвом допомоги групи
спеціалістів. На рівні профілактичної діяльності це полягає у навчанні міс-
цевого центру соціальної допомоги систематичній роботі з ситуацією і ак-
тивування спеціалізованих профілактичних центрів. На рівні прийомних
сімей таке використання підтримки з боку координатора та групи фахівців,
що підтримують як саму прийомну родину (як, наприклад, психологи - те-
рапевти), так і роботу з дитиною чи сім’єю. На рівні роботи опікуна у ди-
тячому будинку, це буде допомога і підтримка з боку групи спеціалістів, що
працюють у дитячому будинку (психолог, соціальний працівник і т.д.). Ця
підтримка буде здійснюватися у ході постійних зібрань групи опікунів і кон-
тактів з іншими фахівцями. Команда у цьому випадку буде виконувати функ-
ції «контролера» плану, опрацьованого опікуном (або координатором),
функції основної та організаційної підтримки, а також підтримки внутрі-
шнього нагляду за здійсненням цього плану. Очевидно, також, що з огляду
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на емоційне навантаження, яке пов’язане з роботою прийомного опікуна
або опікуна у дитячому будинку - вони повинні бути предметом регулярної
супервізїї

6. Планування постійного розв‘язання („Permanency Planning”)

Результатом застосування методу ІПР повинен бути конкретний, засно-
ваний на фактичних можливостях і ресурсах, план, узгоджений і реалізова-
ний разом з дитиною, її родиною та іншими значущими особами та
установами. Планування постійного розв‘язання для дітей, що знаходяться
в системі опіки - це мало відомий термін в пост-комуністичних країнах,
проте, він являється фундаментом західних систем допомоги дитині та сім’ї.
Згідно з визначенням Child Welfare League of America це «системний процес
проведення в обмежений час багатьох заходів, метою яких є надання мож-
ливості дітям проживання у сім’ях, які запевнять постійні, позитивні родинні
взаємовідносини»3. Інше визначення пояснює планування постійності як
«ряд послуг та програм, спрямованих на забезпечення дитини, що не зна-
ходиться у сім’ї (або знаходиться під загрозою відділення від сім’ї), такою
сім’єю, яка була б у змозі дати їй повне любові, постійне і законно встанов-
лене оточення. Підставою постійного влаштування є зміцнення і захист біо-
логічної сім’ї дитини як найбільш природного оточення або створення
прийомних сімей. Якщо жодне з цих вирішень неможливо виконати, по-
слуги на користь дитини повинні бути спрямовані на зміцнення постійних
безпечних взаємовідносин з батьками або іншими опікунами»4.

Ці визначення пов’язують заходи для дітей із сімей, що постраждали від
кризи, з циклічним аналізом ефективності будь-якого плану, використову-
ваного службами сімейної підтримки. Закон вимагає (як у США, Англії, Ні-
меччини та скандинавських країнах) протягом короткого часу після
відділення дитини від дому, визначити план остаточного врегулювання кри-
зової ситуації («permanency planning»). У багатьох країнах, законодавство на-
кладає також на суди проведення співбесіди щодо визначення «постійного
плану» не пізніше, ніж протягом 12 місяців з моменту відділення дитини від
сім’ї. Це означає, що, в принципі, прийомна опіка (в сім’ї або установі), не
повинна тривати більше року. У польських умовах цей постулат реалізувати
неможливо. По-перше, крім реалізації в деяких країнах Центральної Європи
випадкових програм, не діє процедура зміцнення сімейних взаємовідносин
або теж західний еквівалент „family reunification” (поєднання сімей). Сім’ї
підлягають діагностиці, тобто оцінюванню, що ставить службу соціальної

3  Malluccio Anthony, Fein Edith, Permanency planning: A Redifinition, Child Welfare, Vol. LXII, No.3, див. також
Malluccio Anthony, Planowanie sta o ci w opiece nad dzie mi w „Wspу czesne kierunki w opiece nad dzie mi”,
Wydawnictwo  ak 1999 
4  Cole Elizabeth, Permanency Report, Child Welfare League of America, New York 1985
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допомоги у роль оцінюючих арбітрів, які вирішують, до чого придатна або
не придатна дана сім’я. Арбітражні визначення ступеня «патології» сім’ї за-
мість використання об’єктивного аналізу причин кризи в сім’ї, ще більше
віддаляють дитину від сім’ї, поглиблюючи таку ситуацію у зв’язку з відсутні-
стю регулярних, запланованих впливів на біологічну сім’ю та дуже обмежені
контакти між дитиною та членами її сім’ї. І навіть якщо діти регулярно від-
правляються до батьків «у відвідини», це часто триває роками і не приносить
жодного ефекту. У результатах дослідження, проведеного Інститутом соці-
альних служб в рамках проекту «У напрямку сімейних форм опіки над
дітьми»5 також повторюється постулат «підготовки та реалізації плану опіки;
такий план був би обов’язково підготовлений для кожної дитини, яка зна-
ходиться під опікою соціальних служб в її власній сім’ї, а також спрямова-
ного до будь-якої опікунської форми чи установи, включаючи прийомну
сім’ю…»6 Це означає необхідність побудови комплексного плану у сфері
впливу соціальних служб в момент створення сім’ї і появи її дитини, а на-
приклад, опіка інституційна була б одним з елементів такого плану. З огляду
на те, що такий постулат знаходиться ще в області мрій через відсутність
співробітництва соціальних служб на гмінному та районному рівні (відсут-
ність співпраці між гмінними центрами соціальної допомоги, які контро-
люють діяльність опікунсько-виховних осередків), існує необхідність
створення планів роботи з дитиною та сім’єю принаймні на рівні установи.

Постулат планування послуг для дітей і їх сімей збігається також з реко-
мендаціями Комітету Міністрів Ради Європи від 16 березня 2005 року у
справі прав дітей, що знаходяться в установах, що теж означає, що Польща,
Словаччина та інші країни Центральної Європи повинні прийняти реальні
заходи, спрямовані на впровадження такого типу процедур у життя.

III. Індивідуальні плани роботи з дітьми та сім'єю в Польщі і в
країнах Європи 

У Польщі не існує обов’язок визначення плану постійного розв‘язання,
проте, як кодекс сім’ї та опікунства, так і Закон про соціальну допомогу та
розпорядження виконавчих органів (включаючи, зокрема, розпорядження
Міністра соціальної політики від 14 лютого 2005 року про опікунсько-ви-
ховні установи) підкреслюють пріоритетність підтримки біологічної сім’ї, а
коли це неможливо, обов’язок пошуку прийомного сімейного оточення.
Включення в систему інституційної опіки повинно бути абсолютною не-
обхідністю. Цього вимагає польське законодавство, однак дійсність є абсо-

5  Pomoc dzieciom i rodzinie w  rodowisku lokalnym pod red. Marioli Rac aw-Markowskiej, Instytut Spraw Pub-
licznych 2005 
6  Див. Rola i zadania s u b spo ecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie, Waleria Stelmaszuk, w: Pomoc dzieciom i rodzinie
w  rodowisku lokalnym, Instytut Spraw Publicznych 2005
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лютно іншою. Не має механізмів викриття ризику, яке викликає кризи в ро-
дині, програм протидії цим кризам, а також короткострокових програм до-
помоги для сімей з групи ризику, які попереджують необхідність відлучення
дитини від її сім’ї. Невелика кількість профілактичних програм реалізується
в десяти-двадцяти регіонах, якщо можна визнати профілактикою програму
харчування дітей у школах, що часто привчає сім’ї з групи ризику до без-
умовної допомоги. Не має також чітких процедур дослідження кризової си-
туації в родині. Не опрацьований до цього часу жоден інструктаж для служб
соціальної допомоги, який визначав би умови надання допомоги, а також
їх послідовність і рівень. Як результат, виконуються, як і раніше, досить хао-
тичні дії в ситуаціях, коли єдиним вирішенням є насильницьке розлучення
з сім’єю, яка не в змозі забезпечити основні потреби дитини. Про потребу
втручання найчастіше вирішують школи, коли виявляється, що діти не мо-
жуть виконати шкільних обов’язків. Найчастіше це пов’язано з необхідністю
відлучення не одної дитини, а кількох дітей, оскільки «вилучена» школою
семи- або восьмилітня дитина має вже кілька молодших братів і сестер, про
яких системі допомоги дитині та сім’ї до цієї пори не багато було відомо.
Польська традиція захисту сім’ї від будь-якого втручання ззовні, не сприяє
також реалізації програм протидії насильству в сім’ї, хоча треба сказати, що
принаймні з ініціативи таких організацій, як «Блакитна лінія» та Фонд «Нічиї
діти» поляки дізналися, що така проблема в Польщі взагалі існує. У результаті
цих усіх недоліків, як і раніше, домінує система інституційного нагляду за
дітьми, яка в західних визначеннях взагалі не з’являється як повністю не-
згідна з потребами дітей і їх сімей. Важко у такій ситуації повністю звину-
вачувати за такий стан речей польські суди, які змушені приймати рішення
в екстремальних ситуаціях, коли криза в сім’ї знаходиться на стадії загрози
життю та здоров’ю дитини. Через відсутність альтернативи (хоча і часто в
результаті недостатньої інформації про принципи системи реформи і по-
треби дітей) й надалі направляють дітей в інституційні опікунські установи.
Прийомна сімейні опіка, незважаючи на значний розвиток деяких програм,
які проводять підготовку прийомних сімей (як, наприклад, PRIDE), не роз-
глядається як і раніше, як рівноправна альтернатива для дитячих будинків.
Крім того, система прийомних сімей, як система, не реалізує принципів су-
часної допомоги сім’ї, основаних на методичному опрацюванні індивіду-
ального плану роботи з дитиною та її сім’єю в рамках групи, чітких процедур
функціонування центрів прийомної опіки. У результаті, альтернативні сім’ї,
навіть так звані «професійні», як і традиційні дитячі будинки, розлучають
дітей з їхніми сім’ями і не відносяться у своїй діяльності до джерел кризи і
системної підтримки сімей – замість цього надаючи лише відносно добрі
умови життя дітям.

Крім того, в ситуації глибокої бюджетної кризи держава не в змозі фінан-
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сувати так необхідних профілактичних програм підтримки сім’ї, як і кампа-
нії з пропаганди прийомної сімейної опіки. Кількість нерідних прийомних
сімей зростає, однак надалі на місце дітей, прийнятих до сімейного середо-
вища, до установ приходить ще більше дітей з економічно або освітньо не-
благополучних сімей (у тому числі з прийомних сімей!). У цій ситуації
потрібно подумати про те, яким чином досягнути ситуацію, коли архаїчні,
великі і засновані на груповому вихованні установи будуть виходити назу-
стріч потребам дітей і їх сім’ям, застосовувати принцип «постійного влаш-
тування», планування, індивідуального підходу до дітей, та індивідуальної
відповідальності за дитину.

Термін «індивідуальний план роботи з дитиною та сім’єю» вперше
з’явився у польському законодавстві в розпорядженні Міністра праці та со-
ціальної політики від 1 вересня 2000 року про опікунсько-виховні заклади7.
У наступному варіанті цього розпорядження від 14 лютого 2005 року (Вісник
Законів від 4 березня 2005 року), у пар. 11 був внесений наступний запис
відносно індивідуальних планів:

1. Опікунсько-виховна установа здійснює індивідуальний план роботи з
дитиною. (Тут автор розпорядження забув про сім’ю дитини - при-
мітка. автора).

2. Вихователь, який керує виховним  процесом дитини в опікунсько-ви-
ховній установі, негайно опрацьовує план роботи із залученням дитини
і порозумінням з психологом, педагогом, соціальним працівником, а
також іншими фахівцями.

Слід тут зазначити, що «негайність» залежить від можливості установлення
контакту опікуна з дитиною, наявної інформації, масштабу проблеми і т.д. .
Вказані у розпорядженні фахівці, безумовно, можуть проводити консультації
з підготовки довгострокових цілей плану роботи з дитиною та родиною,
однак остаточна відповідальність за його виконання лягає на опікуна.

3. Індивідуальний план роботи, опрацьований на підставі інформації
про дитину, що міститься в документах, зазначених у пар. 17, аналізу
процесу змін психічного та фізичного розвитку дитини в період її пе-
ребування в опікунсько-виховній установі, а також оцінки результатів
соціальної роботи, проведеної з її батьками.

В параграфі 17 йде мова про копію свідоцтва народження, постанову ро-
динного суду, документації відносно здоров‘я дитини, шкільні документи та
анкету соціального дослідження дитини й родини з детальним описом си-
туації дитини та документацією попередніх дій, що реалізувалися для ди-
тини і родини. Якщо обмежити підготовку такого плану до зібрання тільки

7  В. з. № 80, п. 900
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вище перерахованих документів, цей план був би тільки досить пасивним
синтезом матеріалів, а роль вихователя обмежувалась би тільки наглядом за
реалізацією цілей, визначених таким способом. У цьому методі завдання
плану та функції вихователя значно поширені. План створюється не тільки
на основі переданих установі документів, але також спираючись на інфор-
мацію, яка активно збиралася опікуном, у виді генограми, аналізу сильних
сторін та потреб сім’ї та дитини, а також екокарти та інших. Опікун розпочи-
нає роботу з дитиною і сім’єю. З початку до кінця він відповідає за реаліза-
цію плану по відношенню до кількох дітей, випадки яких він аналізує під
кутом всіх категорій і підкатегорій потреб, тобто значно ширше ніж пере-
раховані у розпорядженні „зміни в фізичному та психічному розвитку”. У
Розпорядженні йдеться про восьмох дітей під опікою одного вихователя. З
практики будинків та мешкань для дітей, в яких цей метод застосовувався,
відомо, що опікун, послідовно реалізуючи принципи методу індивідуальних
планів, може ефективно займатися не більше як трьома - чотирма випад-
ками. Крім цього, згідно із розпорядженням, індивідуальний план, неза-
лежно від існування коротко- та довгострокових цілей, має, згідно з
розпорядженням, оцінюватись раз на півроку. Складно собі уявити ефектив-
ність такого інструменту. У більшості західних країн перебування в установі
не повинно тривати довше ніж півроку. У цьому методі його інструменти пе-
ревіряються опікуном та дитиною у робочому порядку, a одним з основних
інструментів є „місячний план”, який містить конкретні, заплановані дії.

Розпорядження про заклади перераховує різні види документації, які по-
винні вестися для кожної дитини. Крім індивідуального плану, який має бути
синтезом переданих закладу документів, треба вести „карту перебування ди-
тини”, яка містить актуалізовану щомісяця оцінку контактів дитини з бать-
ками, суспільного функціонування дитини у закладі та зовні нього,
шкільного навчання дитини, її емоційного стану та стану здоров‘я, а також
інформацію про особливі потреби дитини та значущі для неї події. Крім
цього, треба також вести „карту участі дитини в спеціалізованих заняттях”
(див. пар. 23 розпорядження).

Цей метод індивідуальних планів роботи з дитиною з впевненістю від-
повідає вимогам розпорядження, при чому, фактично, значно поширює
функцію поняття „індивідуальний план”. Вихователі працюють з багатьма
описаними далі інструментами, що дозволяють проаналізувати причини
кризи та опрацювати детальний та часто контрольований план роботи не
тільки з дитиною, але, зокрема, з цілою системою родини і оточення дитини.
Крім цього, вихователі ведуть записи найбільш важливих дій по відношенню
до дитини, її родини та оточення, які повинні вести кожного дня. 

Сумніви чи певного роду хаос, які виникли в польських опікунсько-ви-
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ховних закладах стосовно індивідуальних планів роботи з дитиною й роди-
ною пояснюється також фактом, що в спеціалізованій літературі, присвяче-
ній вихованню дітей в опікунсько-виховних закладах, це поняття зовсім не
існувало, а впровадження його до розпорядження було справою скоріш
групи реформаторів системи, ніж польського академічного середовища. До
цього часу в підручнику для студентів проф. Здзіслава Домбровського8, який
досить часто використовувався, є мова про „індивідуалізацію в виховній
опіці” по відношенню до „участі у співгосподарюванні та співкеруванні”9.
Автор вказує на необхідність „підключення вихованців в упорядкування
своїх приміщень, індивідуалізацію умов. . .” Таке значення, надане слову „ін-
дивідуалізація” видається дуже архаїчним. У цьому самому підручнику по-
няття „планування опікунсько-виховних робіт” відноситься до періодичних
планів для окремих опікунсько-виховних груп або, напр., органів самовря-
дуванні вихованців10. Інформацію на тему створення індивідуальних планів
роботи з дитиною й родиною не знаходимо також в праці Альбіна Кельма
„Головні проблеми опікунської педагогіки” виданої в 2000 році11. Про інди-
відуальні плани почалося також говорити в реформаторському середовищі,
яке концентрувалося довкола таких неурядових організацій, як Товариство
«Наш Дім». В опублікованих в 1999 році „Стандартах опікунсько-виховних
послуг” створення „індивідуальних, вимірних планів робіт з дітьми та їх ро-
динами” визнано одним з принципів інституційної опіки12. Як ця праця, так
й постулати Софії Валерії Стельмашук, які заміщені у статті „Зміна парадигм
в піклуванні за дитиною”13 були під виразним впл ивом досягнень Заходу, як
американських, так й європейських. Крім відкритого виступу проти багатьох
парадигм, які перед цим загально вживалися, таких як „патологія”, „дисфунк-
ція” та „діагноз”, автор вказує на необхідність „дослідження життєвого про-
стору дитини” та створення „програм” ставання самостійними. Найчастіше
цитовані західні спеціалісти, такі як Вальтер Хеллінкс, говорять про необхід-
ність створення планів дій у випадку опікунських послуг та дій, підтримую-
чих сім‘ю14. Хеллінкс цитує тут ефекти праці Кнорт та Сміт з Університету в
Лейден, які прийняли наступну систематизацію опікунських дій та дій, підт-
римуючих сім‘ю15:

8  W z owe problemy opieki i wychowania w domu dziecka pod redakcj  Zdzis awa D browskiego, WSP Olsztyn 1997. 
9  Там само, с. 277

10 Там само, с. 471

11 Albin Kelm, W z owe problemy pedagogiki opieku czej”, Wydawnictwo  ak, Warszawa 2000

12 Tomasz Polkowski, Standardy us ug profilaktyczno-opieku czych”, Towarzystwo NASZ DOM, Warszawa 1999, str. 78.

13 Waleria Stelmaszuk, Zmiana paradygmatуw w opiece nad dzieckiem; praca zbiorowa: Zmiany w systemie opieki nad
dzie mi i m odzie   – Perspektywa europejska, Wydawnictwo  l sk, Katowice 2001. 

14 Walter Hellinckx, Nowe tendencje w opiece nad dzieckiem w Europie; w pracy zbiorowej Zmiany w systemie opieki nad
dzieckiem i rodzin , Wydawnictwo  l sk, Katowice 2001.

15 Knorth E., Smit M. , A systemic approach to child care, за Хеллікс, як вище.
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Як видно з цієї схеми, створення індивідуального плану, який відносився
б до конкретного випадку, є одним з основних етапів надавання підтримки
дитині та родині.  Вслід за середовищем вчених, постулат створення індиві-
дуальних планів або „планування постійних розв‘язань” (permanency plan-
ning) увійшов до багатьох правових розв‘язань, у тому числі, в Данії16,
Голландії17, Великобританії (Children Act – 1989), та США. В цій країні норми
щодо необхідності створення індивідуальних планів здаються бути най-
більше детальними (Children Welfare Act – 1980 та Social Security Act – Title IV-
B). Згідно з американським Законом про допомогу дітям, індивідуальний
план допомоги дитині та сім’ї повинен бути створений в період не довшим
ніж 60 днів від часу прийняття державою відповідальності за дитину. У ви-
падку звинувачення батьків у тяжких зловживаннях по відношенню до дітей,
суд протягом 30 днів повинен прийняти „постійне рішення” для дитини. А
інтенсивні дії, скеровані на повернення дитини до сім‘ї не повинні тривати
довше, ніж 15 місяців. Після цього періоду, у випадку відсутності ефектів зу-
силь служб допомоги дітям, визначається інше постійне рішення для дитини
(напр., довгострокова прийомна сім’я або опіка). Визначення „постійного
розв‘язання”, розроблена A. Н. Малюччіо18 окреслює планування постійного
розв‘язання як „процесу проведення в визначеному та обмеженому в часі дій,
спрямованих на конкретну мету, реалізованих для створення можливості
дітям жити в сім’ях, які забезпечують тривалі емоційні зв‘язки з батьками або
опікунами та можливість налагодити тривалі зв‘язки на усе життя.” Такого
роду окреслення у принципі не передбачає інституційної опіки, яка у Спо-
лучених Штатах є тільки побічною та призначена перед усім для дітей із спе-
ціальними потребами за санаторним принципом (напр., для дітей із

1. „Детальний опис та аналіз проблем”, який називається іншими
авторами „дослідженням життєвого простору” з метою уникнення
оцінювання. 

2. „Вибір способу дій” – прийняття рішення про застосування даної форми
підтримки для дитини і її родини.

3. „Опрацювання плану дій”, в якому повинен міститися спосіб протидії
проблемі, визначення цілей й методів дій та окреслення часових рамок.

4. Реалізація.

5. Евалюація або оцінка.

16 Див. дослідження Граверсена, цитовані в Child Care in the EC, redakcja M.J. Colton, W. Hellinckx, Arena 1993, с. 42.

17 Там само, стаття J.D. van der Ploeg, с. 153

18 Anthony N. Malluccio Maluccio, Anthony N., and Fein, Edith, Permanency Planning: A Redefinition, Child Welfare, Vol.
LXII, No. 3, Child Welfare League of America, Washington, D.C., (May/June 1983), p.197. 1985
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синдромом ADHD, дітей з аутизмом, дітей-інвалідів тощо). У Польщі це ви-
значення слід пристосувати до потреб дітей, яких влаштовують в опікунсько-
виховних закладах. В зв‘язку з цим пропонується таке визначення
„індивідуального плану роботи з дитиною та сім‘єю” в умовах опікунсько-ви-
ховного закладу або родинної прийомної опіки:

Основою створення індивідуальних планів роботи з дитиною і родиною
є, згідно з вище описаною схемою Кнорта та Сміта, точний опис та аналіз
проблеми, що у випадку дітей, влаштованих поза сім’єю, означатиме „до-
слідження життєвого простору” дитини і сім‘ї та аналіз причини кризи. Про-
тиставлення медичному терміну „діагноз” вже давно є постулатом багатьох
західних спеціалістів. У Польщі зокрема Софія Валерія Стельмашук ввела по-
няття об‘єктивного „дослідження життєвого простору”, що полягає у „фото-
графуванні” дитини в контексті його середовища. Це дослідження ставить
також за мету визначити причини кризи, у тому числі причини влаштування
дитини поза родиною шляхом окреслення різнорідних та складних джерел
кризи. В дослідженні ми маємо спиратися тільки на об‘єктивних фактах, з
повним опущенням оцінок, осудів та суб‘єктивних думок. Такий підхід до
опису проблеми, у якої ми хочемо допомогти дитині та її родині далеко від-
ходить від практики, що має місце в польських дитячих будинках, від реко-
мендацій багатьох, все ще популярних вузівських підручників та навіть від
рішень згаданого розпорядження Міністра праці та соціальної політики про
опікунсько-виховні заклади. Норми відносно закладів не містять інструкції
з ведення індивідуальних планів роботи з дитиною і родиною, а доданий
взірець карти перебування дитини є типовим прикладом суб‘єктивного оці-
нювання. Наступним етапом дій буде вибір розв‘язання для дитини, що в
умовах дитячого дому можна перекласти як окреслення головних цілей на-
шого впливу, які часом окреслюються як „життєві цілі” дитини.

Третім етапом дій за Кнортом і Смітом буде визначення плану діяльності.
Через те, що починаючи від дослідження причин кризи всі наші дії повинні
бути дуже конкретними та вимірними, також створення плану ми повинні
опирати на конкретних підставах, тобто на потребах дитини у відповідних

Індивідуальний план роботи з дитиною та сім‘єю в ситуації влаштування
дитини в прийомній сім’ї або опікунській установі -  це реалізований під
керівництвом одного спеціаліста тимчасовий, комплексний, зміцнюючий
вплив на дитину та її родину, метою якого є обмеження або ліквідація
причин кризи, а також поєднання родини або постійне влаштування в
середовищі прийомної сім’ї. У випадку старшої молоді, індивідуальний план
може ототожнюватись із планом набуття самостійності.



Загальна інформація:
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категоріях, в контексті потреб сім‘ї. Такий план вимагає індивідуального під-
ходу вихователів до кожного вихованця, а навіть налагодження емоційних
зв‘язків, тому що без цього вони не будуть в стані окреслити потреби дітей. 

Реалізація індивідуального плану несе за собою необхідність відійти від
групових форм планування та реалізації організаційно-виховної роботи опі-
кунсько-виховних закладів, заснованої на безпосередніх, партнерських осо-
бистих стосунках між опікунами (скоріш, дорадниками, ніж вихователями,)
та дітьми, які перебувають у закладі. Наслідком реалізації плану може бути
повна перебудова попередньої структури закладів, відкриття на середовище,
скорочення часу перебування вихованців в закладі, а також надання праці
опікунів вимірності.

Так само, в опіці прийомних сімей треба наставлятися на «доцільність»
дій прийомних сімей, які не повинні ставатися багаторічним «платним уси-
новленням» та функціонувати без підтримки професійних спеціалізованих
центрів. За допомогою координаторів та інших спеціалістів, прийомні сім’ї
повинні реалізувати опіку згідно з визначеною на самому початку метою,
тобто на першому місті - поєднання дитини з її родиною. Здається, що ос-
новною потребою будованої системи допомоги родинам у кризі є підго-
товка відповідних процедур дії на кожному рівні інтервенції у життя родин,
починаючи з профілактичних програм, та закінчуючи на прийомних сім’ях
та способах роботи в реформованих, камерних «Будинках для дітей». Тут на-
певно є потреба великої праці над зміною ментальності опікунів в прийом-
них сім’ях, працівників дитячих будинків та інших установ, які займаються
допомогою дітям та та їх сім’ям. 

Функціонування нової системи буде, однак, можливе тільки після прове-
дення навчання для працівників системи, для чого потрібні систематичні
навчання, підвищення знань, процедури та програми їх застосування. Про-
грамою такого роду є метод Індивідуальних планів роботи з дитиною та
сім‘єю, який застосовується вже в багатьох «Будинках для дітей», що ведуться,
напр. Товариством «Наш дім», а також у вибраних центрах, підтримуючих
прийомні родини, у тому числі, зокрема, центри, які реалізують програму
PRIDE: Сімейна прийомна опіка / Усиновлення.

Варто підкреслити, що метод ІПР передбачає так глибокий аналіз ситуації
сім‘ї та дитини, що наближає її до аналізів психологічного характеру. Проте
метод ІПР не може служити для ведення будь-яких “діагнозів” або “терапій”
– індивідуальних або родинних. Його метою є дати спеціалісту відповідні
інструменти, які дозволять створити об’єктивний план допомоги. Тут можна
тільки сказати, що метод ІПР використовує деякі досягнення психології та
науки про стосунки для практичних цілей, а майже в кожному випадку реа-
лізації плану роботи з дитиною та сім‘єю потрібна допомога кваліфікова-



Методика індивідуальних планів роботи з дитиною та сім’єю

як метод роботи з конкретним випадком
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ного психолога-терапевта, а у випадку самих опікунів – допомога уповно-
важеного супервізора. 

Метод індивідуальних планів роботи з дитиною та сім‘єю в теперішній,
розширеній формі, оснований на практичному досвіді багатьох спеціалістів
в будинках для дітей, ведених Товариством «Наш дім» –  напр. в м. Устка,
Слупск, Мронгово, Перемишлі, а також в дитячих будинках, що ведуться ін-
шими неурядовими організаціями, а навіть районами (як дитячі будинки в
м. Пекари-Шльонскі). Метод ІПР функціонує також в Україні, де група понад
двадцяти тренерів цього методу веде курси в багатьох дитячих будинках, по-
силаючись на працю двох взірцевих будинків для дітей (створених за допо-
могою Товариства «Наш дім») у м. Кіровоград та Каневі. Метод ІПР
впроваджено також на Словаччині, а навіть в таких далеких від нас країнах,
як Грузія та Азербайджан.



Тренінговий курс

Система підтримки та надання

допомоги в становленні самостійності

дітей, що перебувають під опікою

держави: Польський досвід.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРЕНІНГ - КУРС

Мета: ознайомити учасників з польським досвідом надання допомоги
дітям, позбавлених батьківсього піклування в їх процесі набуття само-
стійності, сформувати на цій основі українську концепцію супроводу
дітей і молоді  та допомоги їм у процесі виходу з просімейних форм опіки
та з інституційних закладів, з метою подальшої адаптації у суспільстві.

Завдання:

v Ознайомитись з потребами дітей та молоді, які перебувають у інсти-
туційних закладах та готуються до виходу з них; 

v Ознайомитися зі специфікою потреб дітей та молоді, які перебувають
у закладах з умовами, наближеними до сімейних;

v Розглянути самостійність та її набуття як процес, який можна та по-
трібно заздалегідь планувати;

v Визначити роль дорослого – вихователя або опікуна в процесі набуття
самостійності;

v Вміти визначати пріоритети у роботі з дітьми та молоддю в їх процесі
набуття самостійності. Вміти використовувати власний досвід у роботі
з дітьми та молоддю, позбавленими батьківського піклування;

v Ознайомити учасників з польським досвідом допомоги молоді, яка го-
тується до самостійного життя;

v Ознайомитись з інструментами роботи з молоддю, які базують на
зміцнюючому підході.
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Форма проведення: навчальний тренінг з використанням досвіду учас-
ників.

Тривалість: 4 – 5 днів (44 академічні години).

Категорія учасників: вихователі з інституційних закладів з умовами, на-
ближеними до сімейних, батьки–вихователі з ДБСТ, прийомні батьки,
психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги та інші спеціалісти,
які працюють з дітьми-сиротами та з дітьми, позбавленими батьківського
піклування, представники служб у справах дітей, районних, міських цент-
рів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, волонтери та студенти, які
будуть задіяні в майбутньому в допомогу дітям та молоді у їх процесі на-
бутті самостійності.

Кількість учасників: оптимально – до 20 осіб.

Кількість тренерів: 1-2 особи.

Вимоги до приміщення: простора кімната; стільці (за кількістю учасників
і тренерів), розміщені в центрі кімнати у формі кола; чотири столи, роз-
міщені у кутах кімнати; стіл для тренерів; фліпчарт .

Необхідні канцтовари, та обладнання:

Назва Кількість

Папки, ручки, зошити по 20 шт.

Бейджі 26

Вхідні та підсумкові анкети по 20 шт.

Фліпчарт 1 шт.

Альбоми для фліпчарту 3 - 4 шт.

Папір білий формату А4 1 пачка (100 арк.)

Папір кольоровий
формату А4 

1 пачка (100 арк.)

Постери різних кольорів 5 блоків

Маркери різних кольорів 25 шт.

Ножиці 4 шт.

Скотч паперовий 3 шт.

Клей (карандаш) 2 шт

Назва Кількість

Проектор по 20 шт.

Екран 26

Ноутбук по 20 шт.

Інструменти (таблиці, інше
згідно з методичним мате-
ріалами)

20 шт. кожного
згідно плану про-
ведення тренінгу

Видрук презентацій для
учасників

20 шт.

Сертифікати 20 шт.
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самостійності дітей, що перебувають під опікою держави



ДЕНЬ 1

№ Сесії Тематичне наповнення сесії Тривалість

Сесія 1

v Відкриття тренінгу. Заповнення вступних анкет.

v Представлення програми тренінгу та його мети.
Знайомство учасників.

v Прийняття правил.

v Очікування та побоювання.

v Позитивний підхід як основа в Методиці
Індивідуальних Планів роботи з дитиною та сім’єю.

90 хвилин

Сесія 2

v Досвід Польщі та застосування досвіду в Україні.

v Вправа «Стипендія у США»

v Вправа «Моя підготовка до дорослого життя, мій
процес набуття самостійності» 

80 хвилин

Сесія 3

v Вправа: «Що потрібно людині, щоб бути відповідно
підготовленою до самостійного життя?».

v Вправа: «Аналіз процесу підготовки до
самостійного життя - ознайомлення з
інструментом - Робота над конкретним випадком».

v Презентація Концепції Сильних сторін і потреб в
контексті набуття самостійності. Вправа: «Важка
дитина».

v Аналіз сильних сторін – Поділ на категорії.

1 категорія: Базові потреби дитини
2 категорія: Потреби розвитку та компенсація
затримки розвитку дитини.
3 категорія : Взаємовідносини  дитини з
біологічною родиною. 
4 категорія: Потреба  у зміцненні тривалих
взаємовідносин з ровесниками та дорослими.
5 категорія: Вміння працювати в команді
(суспільні, колективні потреби)

140 хвилин
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Сесія 4

v Вправа: «Аналіз сильних сторін і потреб,
визначення ключових та пріоритетних категорій та
підкатегорій потреб в процесі набуття
самостійності»

v Вправа: «Аналіз сильних сторін та потреб як
інструмент для фахівців»

v Підведення підсумків дня.

70 хвилин

ДЕНЬ 2

№ Сесії Тематичне наповнення сесії Тривалість

Сесія 5

v Інформаційний блок: Листи до Дитини як
інструмент роботи з молоддю.

v Вправа «Написання фрагменту листа, що
відноситься до потреб посилення взаємовідносин
з сім’єю».

v Вправа «Інші техніки та інструменти зміцнюючого
підходу».

140 хвилин

Сесія 6

v Вправа «Генограма - сім’я та родинні зв’язки, їх
роль в процесі набуття самостійності».

v Вправа «Потреби розвитку та компенсація
затримки розвитку дитини. Аналіз потреб розвитку
та визначення завдань з компенсації затримки
розвитку на конкретних випадках».

80 хвилин

Сесія 7
v Вправа «Емоційний та соціальний розвиток».

v Вправа «Освіта та майбутня професія».
140 хвилин

Сесія 8

v Вправа «Обговорення конкретного випадку дитини
з інституційного закладу, яка готується до
самостійного життя».

v Вправа «Розмова з дитиною»

v Підведення підсумків дня.

80 хвилин
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ДЕНЬ 3

№ Сесії Тематичне наповнення сесії Тривалість

Сесія 9

v Вправа «Вдосконалення інструменту лист до
дитини: написання листа до дитини на тему її
підготовки до самостійного життя».

v Специфічні потреби дітей та молоді, які зазнали
втрат у житті.

140 хвилин

Сесія 10

v Вправа «Відчуття власновартості».

v Вправа «Розуміння власного візерунку та відчуття
власної вартості».

v Вправа «В яких сферах ми реалізовуємо відчуття
власної вартості?»

v Вправа «Мої нагороди»

80 хвилин

Сесія 11
v Вправа «Власний візерунок дитини».

v Вправа «Умови, необхідні для формування
відчуття власної вартості».

140 хвилин

Сесія 12

v Вправа «Суспільні вміння та соціальні навички».

v Вправа «Життєві вміння дітей з інституційно-
виховних закладів – як їм допомогти?».

v Підведення підсумків дня.

80 хвилин

ДЕНЬ 4

№ Сесії Тематичне наповнення сесії Тривалість

Сесія 13

v Вправа «Контракти в роботі з дітьми, молоддю та
дорослими, приклади створення соціальних
контрактів».

v Вправа «За і проти використання контрактів в
роботі з молоддю».

70 хвилин
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Сесія 14

v Вправа «Екокарта в роботі з молоддю в процесі
набуття самостійності».

v Вправа «Форми екокарти (для дитини або підлітка,
який готується до самостійного життя)».

140 хвилин

Сесія 15

v Вправа «Робота в команді та специфіка організації
груп для молоді».

v Створення локальної мережі підтримки для дітей.
Які готуються до самостійного життя (досвід
Польщі як альтернатива)

v Підведення підсумків дня.

130 хвилин

ДЕНЬ 5

№ Сесії Тематичне наповнення сесії Тривалість

Сесія 16

v Вправа «Довготермінові та щомісячні цілі – «Для
чого я тут є?».

v Вправа «План на місяць: основні завдання».

v Вправа «Складаємо місячний план роботи з
дитиною».

120 хвилин

Сесія 17

v Вправа «Створення списку інструментів, які будуть
використовуватися в роботі з дітьми та молоддю в
процесі підготовки до самостійного життя».

v Вправа «Визначення мети та способів виконання
кожного інструменту»

80 хвилин

Сесія 18
v Підведення підсумків тренінгу та проведення

анкетування – оцінки тренінгу
60 хвилин
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ХІД ПРОВЕДЕННЯ:

- СЕСІЯ 1 -

Вступ. Заповнення анкети учасниками тренінгового курсу  (20 хв)

Мета: надати стислу інформацію про тренінг-курс, розкрити особливості
його проведення, формат проведення, провести анкетування рівня обі-
знаності учасників щодо змісту основних тем, які включені до програми
тренінг-курсу. 

Хід вправи

Тренер вітає присутніх, та презентує учасникам мету та завдання тренінгу,
які бажано заздалегідь написати на ватмані, або помістити в слайдову пре-
зентацію (за умови наявності можливості використовувати під час тренінгу
мультимедіа проектор).

Ведучий говорить про розклад проведення занять та відповідає на запи-
тання стосовно організації роботи у форматі тренінгу-курсу.

Наприкінці вправи учасники заповнюють вхідну анкету.

Знайомство учасників (20 хв)

Мета: познайомити учасників, створити атмосферу, що сприятиме їх по-
дальшій ефективній співпраці на тренінгових заняттях.

Хід вправи

Тренер пропонує учасникам написати на бейджах свої імена так, як би їм
хотілося, щоб їх називали протягом тренінгу. Після цього тренер пропонує
учасникам представитися: назвати своє Ім’я; організацію, яку представляє
учасник; досвід роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування; чим учасник гордиться.

У підсумку вправи на знайомство тренер підкреслює, що вже з самого по-
чатку тренінгу звертатиметься увага на сильні сторони наші (учасників), на
те, чим ми можемо гордитися, оскільки, усвідомлення цього знадобиться
нам пізніше під час роботи з молоддю та дітьми, які перебувають в інститу-
ційних закладах, для того, щоб знайти також їх потенціал та сильні сторони.
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Прийняття правил роботи в групі (15 хв)

Мета: прийняти правила для продуктивної роботи групи під час тренінгу;
обґрунтувати необхідність вироблення й дотримання певних правил, за
якими будується взаємодія.

Хід вправи

Тренери заохочують учасників до спільного обговорення правил: «Що
повинно появитися серед правил, щоб усім присутнім було комфортно та
безпечно працювати?»

Тренери слідкують за тим, щоб правила були сформульовані позитивною
мовою (наприклад, замість «не критикуємо» - «шануємо думку, іншу від
нашої», або «будемо толерантними»). Оскільки, теми тренінги будуть торка-
тися приватних індивідуальних справ, то варто подбати про те, щоб у числі
правил появилося також дотримання конфіденційності.

Орієнтовно правила можуть бути такими:

v Дотримуватися регламенту.
v Говорити стисло, за чергою, за темою та від свого імені.
v Не критикувати: кожен має право на власну думку.
v Бути позитивним до себе й до інших.
v Бути активними.

Запитання для обговорення:

v Які з цих правил можна застосувати у роботі з молоддю, яка
готується до самостійного життя? Котрі ні? Чому саме?

Визначення очікувань та побоювань учасників (15 хв) 

Мета: проговорити очікування та побоювання кожного учасника, що до-
поможе тренерам передбачити це у подальшій програмі та створити ат-
мосферу впливу на те, що відбувається під час тренінгу.

До уваги ведучого!

Плакат з написаними правилами повинен бути розміщений на доступному
для всіх місці. Він повинен бути до кінця тренінгу. Якщо якісь з правил не є
дієвими, варто повернутись ще раз до обговорення та можливої заміни
правил.
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Хід вправи 

Тренери роздають учасникам стікери 2 різних кольорів та просять про
те, щоб написати на них свої очікування від тренінгу та побоювання.

Пізніше, тренер заохочує кожного учасника прокоментувати свою відпо-
відь або ж лише приклеїти стікери на плакаті (тоді тренер може за дозволом
учасника озвучити це).

Запитання для обговорення:

v Які очікування можуть мати діти та молодь у зв’язку з підго-
товкою до самостійного життя? Які побоювання у них мо-
жуть бути? 

Позитивний підхід як основа в Методиці Індивідуальних Планів роботи з
дитиною та сім’єю (20 хв)

Мета: ознайомити учасників з основними складовими та способом ро-
боти з дітьми, молоддю та їх сім’ями у Методиці Індивідуальних Планів
роботи з дитиною та сім’єю та історією розвитку зміцнюючого підходу.

Хід вправи

Тренери ознайомлюють учасників зі специфікою Методики Індивідуаль-
них Планів роботи з дитиною, її сторією виникнення та розвитку, застосу-
вання у Польщі. Окрім практичних аспектів Методики, її ефективності,
результатів та позитивному впливу на дітей, варто підкреслити те, що вище
зазначене знайшло своє відображення також у науці та теоретичних основах.

Інформаційне повідомлення:

Підґрунтя запланованої роботи з дитиною спирається на інформацію,
що стосується її позитивного потенціалу. Це вимагає від опікунів (вихо-
вателів, кураторів тощо) встановлення з дітьми емоційного контакту з
моменту першої зустрічі. Без створення таких відносин опікун може бути
тільки наглядачем над дітьми і не матиме в своєму розпорядженні базової
інформації, необхідної для надання відповідної допомоги. У свою чергу,
пошук “дефіцитів”, “зон суспільної непристосованості ” або вад дитини,
які називаються неприємними визначеннями (“патологічний”, “асуспіль-

До уваги ведучого!

Плакат з очикуваннями та побоюваннями учасників має зберігатися до кінця
тренінгу. Учасники повернуться до них під час підбиття підсумків тренінгу.
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ний” і т.д.), погіршує встановлення близьких емоційних стосунків, ос-
кільки знижує вже й так низьке почуття гідності у дитини і збільшує його
почуття провини. Спираючись на “сильні сторони” дитини ми зможемо
сконцентрувати нашу увагу на тому, що саме може потенційно допома-
гати. Тому, від перших хвилин наших контактів з дитиною, ми повинні її
“купити” за допомогою виявлення її можливостей та здібностей, почи-
наючи від, на перший погляд, незначних, таких як, наприклад, вміння
вести приємну розмову, чи дотримуватися порядку, аж до більш складних
як, наприклад, передбачення наслідків своїх дій. Впевнено помічайте по-
зитивні здібності дитини, проводячи разом час, делікатно, але уважно
спостерігайте за дитиною, говоріть їй про досягнення чи схвалюйте її дії.
Наші перші контакти з дитиною тут – ключові. Якщо ми зможемо з пер-
ших хвилин спілкування з нею встановити посилений і позитивний під-
хід, то шанси на встановлення емоційного контакту будуть досить
високими. Слід також пам’ятати, що кожна негативна оцінка, кожний “ко-
мунікативний бар’єр” за умови сильної емоційності дитини, викликаної
пережитою травмою і втратою родинного середовища – віддаляють нас
від дитини. Негативні розмови сповільнюють нашу роботу і отримання
якихось ефектів, або взагалі роблять неможливим виконання виховате-
лем/куратором плану. З цього можна зробити висновок, що викори-
стання принципів ефективної комунікації і позитивного підсилення
покращує не тільки встановлення зв’язку з дитиною, але й ефективність
роботи вихователів/кураторів. Для дитини  такий підхід сприяє позитив-
ній самооцінці і почуттю вартості. Звідси - обов’язком кожного вихова-
теля/куратора є постійне позитивне зміцнення дитини і пошук нагоди
для похвали, вираження схвалення і цінування дитини. 

Замість того, щоб питати “навіщо ти це зробив?”, вихователь/куратор по-
винен вміти відчути та назвати почуття дитини і спробувати знайти кон-
структивне вирішення  проблеми.  Тільки тоді дитина відчує в нас друга і
дозволить собі допомогти.

Однак, саме зосередження на сильних сторонах не дасть нам, звичайно,
повного образу дитини. Адже існує багато сфер, в яких дитина ще не має
відповідних можливостей чи здібностей для діяльності. Отже, крім силь-
них сторін, ми будемо виявляти і потреби дитини, на які будемо спира-
тися під час створення окремих етапів плану роботи з дитиною.

Сильні сторони дитини повинні називатися не тільки в безпосередніх
контактах, вони мають бути відкрито записані у формі листа до дитини і
збережені у так званій “Книзі життя”, або становити інформаційну влас-
ність дитини (реалізації в документах індивідуального плану роботи з ди-
тиною і родиною).
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Після ознайомлення учасників з загальними знаннями про Методику ІПР
варто запитати учасників про їх думку, створити можливість прокоментувати
те, що вони почули.

До уваги ведучого!

Під час проведення вправи можна скористатися матеріалами викладеними у
презентації „Методика Індивідуальних Планів роботи з дитиною та її сім’єю:
вступ та теоретичні основи” (Додаток 1)
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- СЕСІЯ 2 -

Досвід Польщі та застосування досвіду в Україні  (25 хв)

Мета: зробити підсумок по ознайомленню учасників з польською систе-
мою допомоги дітям, які залишились без батьківсього піклування; замис-
литись над можливостями адаптації окремих елементів системи в Україні,
особливо тих, які стосуються допомоги молоді, котра готується до само-
стійного життя. 

Хід вправи

Тренер за допомогою презентації створює можливість учасникам проко-
ментувати та спробувати застосувати елементи польської системи допомоги
молоді, яка готується до самостійного життя. Враховуючи реалії та потреби
дітей та молоді з українських інституційних закладів з умовами, наближе-
ними до сімейних, учасники проговорюють пропозиції застосування окре-
мих елементів в українських умовах. Ці пропозиції можуть бути
прокоментовані тренерами та записані на ватмані.

Вправа «Стипендія у США19» (25 хв)

Мета: можливість зрозуміти емоції, почуття дитини або дорослого у ви-
падку уявної ситуації, проведення аналогії між уявною ситуацією та уса-
мостійненням. 

Хід вправи

Тренер запрошує учасників взяти участь у вправі на уяву «Стипендія у
США». Тренер просить уявити кожного наступну ситуацію: «Ваша 15-річна
донька (15-річний син) одного вечора приходить і радісно говорить, що
їй(йому) вдалось виграти стипендію у США, і що через 2 тижні треба туди
їхати». 

До уваги ведучого!

Під час проведення вправи можна скористатися матеріалами викладеними у
презентації „Досвід Польщі у реформуванні законодавчої бази щодо дітей та
молоді” (Додаток 2) та матеріалом „Нормативно - правове  забезпечення
процесу просімейної політики у  Польщі” (Додаток 3)

19  Ця вправа походить з Програми ПРАЙД для потенційних прийомних опікунів та усиновителів, Товариство
Наш Дім, Варшава 2012.
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Запитання для обговорення:

v Які емоції, почуття, думки виникають у вас в зв’язку з цією
ситуацією? 

v Чи є у вас якісь запитання перед тим, коли ви відправите
свою доньку або сина за кордон? Про що ви хотіли б дізна-
тися? Яка інформація Вам потрібна для того, щоб спокійно
відправити доньку або сина у США?

Тренер записує  відповіді на ватмані: Емоції (батьків та дитини), Питання.
Коментує відповіді учасників, пізніше говорить про те,що це була лише уявна
ситуація.

Наступний крок вправи – це проведення аналогії з дітьми, які перебу-
вають у інституційних закладах і якогось дня, наприклад, приходять до свого
вихователя з інформацією, що згодом вони хочуть поїхати кудись та роз-
почати власне, самостійне життя. Які емоції можуть появитися у цих дітей?
Чи вони будуть схожими до емоцій наших дітей? Які емоції чи питання по-
являться у вихователя в цьому випадку? 

v Що дало нам виконання цієї вправи? Для чого ми її прово-
дили?

Тренер робить підсумок вправи, пов’язуючи дві ситуації. Таким чином
кожен може відчути на собі, що може відчувати дитина або вихователь, і як
в зв’язку з цим можна це використати в майбутній роботі з молоддю, яка го-
тується до самостійного життя. На такій основі будуть збудовані практично
всі вправи у цьому тренінгу, де буде проводитися паралель між нами – до-
рослими учасниками та дітьми або молоддю, яка перебуває в процесі на-
буття самостійності.

Вправа: «Моя підготовка до дорослого життя, мій процес набуття
самостійності»  (30 хв.)

Мета: усвідомлення факту, що кожний з учасників проходив етап набуття
самостійності та може використати цей досвід у майбутньому в роботі з
дітьми та молоддю; усвідомлення того, що у процесі набуття самостійно-
сті можуть появитися такі ж емоції, як і у нас та того, що дитині, яка вихо-
вується у інституційному закладі необхідно надати допомогу у процесі
підготовки до самостійного життя. 

Хід вправи

Тренер просить учасників об’єднатись у малі групи, наприклад, трійки та
дає завдання – нехай кожен з учасників згадає та розповість про власний
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досвід підготовки до самостійного життя. (приблизно 10 хв. з загального
часу на обговорення у малих групах)

Запитання для обговорення:

v Коли це було, які у вас спогади, емоції, пов’язані з цим етапом?
v Як відбувався у вас процес виходу з вашого родинного дому?
v Хто допомагав і що допомогло нам в цьому процесі? З яким

«багажем» ми ввійшли у доросле життя? 

Тренер збирає відповіді бажаючих учасників і записує озвучені відповіді
у 2-х колонках «Емоції» та «Хто допомагав». 

Пізніше проводиться паралель з дітьми, які виховуються (або мали досвід
виховання) в інституційних закладах/поза своєю сім’єю:

v Як ви вважаєте, який досвід підготовки до самостійного
життя можуть мати діти, котрі виховувались тривалий час у
інституційних закладах, поза межами власної сім’ї?

v Які емоції у зв’язку з виходом з інтернату можуть у них по-
являтися?

Тренер зачитує по черзі емоції учасників тренінгу, які були зібрані по-
передньо на ватмані та стосувалися індивідуального процесу набуття само-
стійності кожного з учасників

v Чи емоції можуть бути такими, як і у нас? 
v Чи вони будуть інші? Які? 
v Що ще може у них виникати? Які емоційні стани? Відчуття?

(тренер може дописати по ходу те, що появиться нове,
або ж поставити «+» при емоціях, які будуть такими ж як
і у нас)

v На чию допомогу та підтримку вони можуть розраховувати?
Про чию допомогу чи підтримку мріють? Чи ця підтримка
взагалі їм потрібна?

v Хто міг би бути таким помічником для дитини, яка випуска-
тиметься з інституційного закладу? Яка би мала бути роль
цієї людини, яка допомагатиме молодій людині готуватися
до самостійного життя?

Спільно приймаються висновки на основі цієї вправи та робиться підсу-
мок. Тренер задає учасникам питання: «На шкалі, намальованої нижче від 0
до 18 років, позначте вік дитини, влаштованої в інституційний заклад, коли
слід починати вчити її самостійності?»
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Тренер може також додати коментар, що на базі цієї вправи ми могли по-
бачити, наскільки ми схожі, як було нелегко нам тоді, коли ми готувалися до
самостійного життя, а також які емоції можуть появитися у дітей та молоді,
які виховуються у інтернатних установах та готуються до самостійного
життя. Так як і нам була необхідна допомога близьких, так само і молоді, з
якою працюватимемо необхідною буде фахова та швидка допомога близької
людини. Цією близькою людиною може бути куратор – опікун процесу на-
буття самостійності конкретної дитини.

00 18
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- СЕСІЯ 3 -

Вправа: «Що потрібно людині, щоб бути відповідно підготовленою до
самостійного життя?»  (25 хв)

Мета: створення списку, критеріїв набуття самостійності з врахуванням
власного досвіду та висновків з двох попередніх вправ.

Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у малі групи та дає завдання до виконання –
на основі двох попередніх вправ («Стипендія у США» та «Моя підготовка до
дорослого життя, мій процес набуття самостійності») створити список усіх
необхідних речей, рис, вмінь які повинні появитися, щоб можна було ствер-
дити, що людина є готовою до самостійного життя; 

Кожна група обирає секретаря, яка буде записувати пропозиції відповідей
усіх осіб в групі, а пізніше представлятиме результати роботи своєї групи.
Кожна група має однакове завдання – на ватмані опрацювати список усіх,
на думку учасників групи, речей, вмінь, рис характеру, навичок необхідних
в процесі набуття самостійності. Тренер просить учасників про те, щоб спро-
бувати конкретизувати поняття та описати їх як найбільш детальніше.

Результати роботи кожної групи спільно обговорюються. Пізніше тренер
показує учасникам список 10 критеріїв набуття самостійності, які викори-
стовуються у Методиці Індивідуальних Планів Роботи (у таблиці нижче) та
говорить, що до цього загального списку критеріїв ми спробуємо віднести
та пристосувати результати роботи кожної групи. 

Підсумок, пристосування (відношення до конкретних підпунктів) до ра-
ніше підготовлених критеріїв набуття самостійності. (Список критеріїв під-
готовлений тренерами заздалегідь).

Тренер робить підсумок вправи, представляючи критерії набуття само-
стійності, які використовуються в Методиці Індивідуальних Планів у Польщі.
Пізніше, впродовж наступних днів тренінгу ми спробуємо детально розпи-
сати та опрацювати кожен з цих десяти критеріїв, а також обміркувати, як
можна їх реалізувати в умовах інституційного закладу, де перебуває дитина. 

Критерії набуття самостійності дитини:

1. Житло, місце проживання
2. Освіта, професія
3. Доходи, фінансова ситуація
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4. Мережа підтримки
5. Життєві вміння, навички
6. Емоційна стабільність, відчуття власновартості
7. Суспільні вміння (соціальні навички) і здатність до формування

прихильностей, близьких тривалих взаємовідносин
8. Вміння планувати
9. Система вартостей
10.Фізичне та психічне здоров’я

Вище перераховані критерії можна детально розписати на різні додат-
кові чинники та складові. На даний момент ми будемо використовувати цей
узагальнений список критеріїв, сформованих у 10 категорій.

Вправа: «Аналіз процесу підготовки до самостійного життя - ознайомлення
з інструментом - Робота над конкретним випадком»  (40 хв)

Мета: ознайомлення учасників з інструментом, за допомогою якого здій-
снюється аналіз виконаних дій у напрямку підготовки до самостійного
життя, наявних сильних сторін та потенціалу, потреб та завдань, які не-
обхідно виконати на прикладі конкретної дитини та опису її ситуації.

Хід вправи

Роздайте Таблицю 1  кожному учаснику.

Тренер просить одного з учасників коротко описати усім присутнім си-
туацію дитини-підлітка, яка виховується в інтернаті та невдовзі буде готува-
тися до дорослого життя (в ситуації, коли тільки один з учасників добре знає
ситуацію дитини, яка згодом випускатиметься з інституційного закладу –
тренер повинен дізнатися про це заздалегідь). Або ж, коли в групі учасників
є багато вихователів, тоді варто створити декілька груп та роздати кожному
роздруковану таблицю. Кожна з груп отримує різне завдання – спробувати
детально опрацювати один з критеріїв набуття самостійності (тренер виби-
рає один з десяти наявних) для конкретної дитини. 

До уваги ведучого!

Проведення цієї вправи рекомендується у тому випадку, коли учасники
працюють безпосередньо з молоддю, яка готується до самостійного життя).
Важливою умовою є те, щоб дитину, для якої буде опрацьовуватись цей
інструмент у формі таблиці, учасник добре знав.
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Заповнення таблиці в окремих  підпунктах – тренер просить учасників
про те, щоб кожен з них уявив себе індивідуальним опікуном процесу на-
буття самостійності дитини, ситуація якої буде описана у таблиці («Що я як
безпосередній опікун процесу набуття самостійності робитиму?», «Як буду
організовувати свою роботу у цій сфері, беручи до уваги реальні можливості
опікуна та інституційного закладу?», «Хто мені допомагатиме?», визначення
термінів реалізації і т.п. ). Для виконання завдання у групах потрібно мінімум
10 хв. Пізніше результати роботи кожної групи спільно обговорюються та
додаються по необхідності коментарі.

Після цього тренер робить підсумок вправи, звертаючи увагу на те, що
під час тренінгу буде ще час, щоб повернутися до цього інструменту після
ознайомлення з іншими інструментами у роботі з дітьми та молоддю, які го-
туються до самостійного життя.

Ця вправа допомагає усвідомити те, що процес набуття самостійності
включає в себе дуже багато сфер, і з огляду на це часто доведеться вибирати
найбільш необхідні чи пріоритетні сфери в контексті майбутнього само-
стійного життя (вибір конкретних завдань та шляху їх реалізації залежить
від аналізу можливостей та наявних засобів в індивідуальних ситуаціях – ди-
тини в закладі, з якою реалізується план набуття самостійності). Детально
опрацьований аналіз процесу підготовки до самостійного життя допоможе
також у визначенні найбільш пріоритетних завдань, які необхідно реалізу-
вати перед виходом дитини з інституційного закладу. При цьому варто ви-
користати попередні результати виконаних дій у цій сфері та визначити
потенційні способи реалізації конкретних завдань у майбутньому.

До уваги ведучого!

Тренер, згідно досвіду учасників тренінгу, вибирає один з варіантів
проведення вправи - або малих групах, або спільно у колі – на прикладі
вибраної дитини, яку добре знають (яка невдовзі буде
повнолітньою/готується до дорослого життя).
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Аналіз процесу підготовки до самостійного життя

1.1. Житло – місце проживання дитини після набуття нею самостійності

v Аналіз усіх виконаних
до цього часу дій щодо
майбутнього місця
проживання дитини

v Дослідження можли-
востей проживання  в
родинному домі 

v Де дитина прописана,
можливий спадок

v Потенціал середови-
ща (де в поблизькому
оточенні дитина мог-
ла би жити в майбут-
ньому?)

v Список можливих
пропозицій (гіпоте-
зи)без їх оцінки

v Плани на майбутнє (з першо-
черговим врахуванням мрій та
планів дитини)

v Завдання на майбутнє  з поді-
лом ролей для конкретних осіб,
визначення термінів реалізації

v Пошук і підготовка конкретного
місця (створення комфортних
умов)  

v Оцінка реалізації пропозицій зі
списку у попередній колонці

Ігор прописаний у селі
М., яке знаходиться 150 км
від інтернату та технікуму, де
Ігор планує навчатися впро-
довж наступних 2-х років.

Умови проживання – не-
задовільні (стара хатинка
майже зруйнована, на стінах
грибок, там нема проведеної
каналізації, відключено газ у
зв’язку із заборгованістю).
Заборгованість – 7 000 грн.

На даний момент прожи-
вання Ігора там, де він про-
писаний – неможливе
(необхідно було б провести
ремонт, погасити заборгова-
ність та доїжджати щодня у
учбовий заклад).

Окрім проживання у рід-
ному селі, Ігор може про-
живати у соціальному гур-
тожитку (у тому ж місті, що
й технікум).

Спільно з другом Ігор
може зняти кімнату (дешев-
ше ніж квартира).

У місті, де Ігор планує
продовжувати навчання та
працевлаштуватись у май-
бутньому проживає тітка –
дізнатись про можливість
проживання у неї.

Можливість продати зем-
лю та хатинку в селі та ку-
пити квартиру в місті.

v Дізнатись про те, чи у Ігора пра-
вильно оформлені документи на
його майно (хата та земля у селі) –
впродовж наступних двох тижнів,
особи, які реалізовуватимуть за-
вдання: вихователь, Ігор, голова
сільради, спеціаліст зі Служби у
справах дітей.

v Піти у соціальний гуртожиток –
ознайомитися з умовами влашту-
вання та можливістю проживання
там у майбутньому – до кінця міся-
ця (куратор + Ігор).

v Подзвонити до тітки, домовитись
про зустріч – до кінця місяця (ви-
хователь).

v Запитати Ігора про те, де би він хо-
тів жити в майбутньому, як він собі
це уявляє, про що мріє (вихова-
тель) – мінімум раз в тиждень (з
ініціативи вихователя).

Таблиця 1
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1. 2. Освіта, професія

1. 3. Доходи, фінансова ситуація

1. 4. Мережа підтримки

v Аналіз усіх  виконаних
дій в цій сфері 

v Успішність в школі
v Чи дитина знає і гово-

рить про те, ким хоче
бути в майбутньому?

v Потенціал, здібності
та таланти  дитини,
(актуальний аналіз
сильних сторін), до
чого у дитини є на-
хил?

v Вміння та компетен-
тності, які вже є у ди-
тини у сфері освіти та
майбутньої професії

v Плани на майбутнє  з першо-
черговим врахуванням пропо-
зицій та планів дитини 

v Визначення пріоритетів у цій
сфері

v Завдання з поділом ролей для
конкретних осіб та термінами
реалізації

v Які доходи на даний момент дитина
має – перелік (пенсія, стипендія, спа-
док, заощадження і ін.)

v Чи фінансова ситуація дитини на даний
момент є задовільною?

v Чи дитина має навики самостійного
планування бюджету, використання ки-
шенькових грошей?

v Чи дитина коли-небудь розпоряджала-
ся великими сумами грошей? Як їх
було витрачено?

v Плани на майбутнє відносно власних до-
ходів 

v Конкретні завдання щодо планування ви-
датків, складення бюджету, поведінки у
кризових ситуаціях (тоді коли не вистача-
тиме на щось грошей)

v Можливість заробітку під час навчання
(додаткова робота, стажування і ін.)

v Завдання з поділом ролей для конкретних
осіб, терміни та оцінка їх реалізації

v Аналіз екокарти (теперішня участь кож-
ного елементу в роботі з дитиною та її
сім’єю) у контексті набуття самостій-
ності

v Хто вже тепер допомагає дитині в про-
цесі набуття самостійності ( з числа ро-
дини та інших важливих людей)

v Теперішні друзі, важливі особи в житті
дитини 

v Створення екокарти на майбутнє (роль
кожного елементу відносно підготовки ди-
тини до дорослого життя )- виявлення
елементів, підтримка контактів з якими
може бути під загрозою у зв’язку з набут-
тям дитиною самостійності
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1. 5. Життєві вміння

1. 6. Емоційна стабільність, відчуття власновартості

v Роль інституційного закладу/виховате-
ля після набуття дитиною самостійнос-
ті, які взаємовідносини між дитиною та
вихователем є тепер - опис

v Створення мережі допомоги на майбутнє:
конкретний список осіб (з контактними
даними), установ та організацій (адреси,
номери телефонів), які допомагатимуть,
конкретна допомога, на яку дитина може
розраховувати

v При необхідності контракти з дитиною, що
стосуватимуться нетипових ситуацій, по-
ведінки (список конкретних дій крок за
кроком)  

v Аналіз теперішньої ситуації/вмінь  (з ак-
туального аналізу сильних сторін і по-
треб) 

v Усвідомлення дитиною своїх вмінь,
компетентностей та їх потрібність в
майбутньому 

v Усвідомлення власних обмежень у цій
сфері (чого дитина побоюється, не
вміє?)

v Плани на майбутнє (що ще конкретно ми
повинні зробити, терміни та відповідальні
особи) у цій сфері 

v Вибір пріоритетів на півроку – першочер-
гові завдання у цій сфері

v Аналіз актуального емоційного
стану та відчуття власновартості
дитини (на основі сильних сторін і
потреб), самооцінка дитини, в т.ч.
впевненість у собі, вміння аутопре-
зентації, асертивність, відстоюван-
ня власної думки і ін.

v Характеристика дитини серед ото-
чуючих

v Завдання на майбутнє (що ще конкретно ми
повинні зробити у цій сфері, терміни та відпо-
відальні особи) 

v При необхідності (допомога залучених спеціа-
лістів, наприклад, рідні або психолога) 

v Створення мережі підтримки у цій сфері (як
внутрішньої  так і зовнішньої), в тому числі го-
товність до пошуку допомоги  самою дитиною

v Підтримка контактів з близькими для дитини
людьми, активне включення їх у процес набут-
тя дитиною самостійності
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1. 7. Суспільні вміння (соціальні навички) і здатність до формування
прихильностей, близьких взаємовідносин

1.8. Вміння планувати

v Аналіз актуальних вмінь та компетен-
тностей дитини у цій сфері (формуван-
ня взаємовідносин, ініціатива, трива-
лість взаємовідносин, вміння вирішува-
ти конфліктні ситуації і ін. – детальніше
інформація з аналізу сильних сторін та
потреб)

v Аналіз усіх ключових взаємовідносин
дитини з важливими особами (суперві-
зія роботи вихователя, можливо діаг-
ноз психолога, перегляд попередніх дій
усіх спеціалістів у цій сфері) 

v Завдання на майбутнє (що ще конкретно
ми повинні зробити, терміни та відпові-
дальні особи)

v Можлива допомога установ та організа-
цій, інших спеціалістів, контракти (номери
телефонів, адреси) 

v Мережа підтримки у цій сфері (як внут-
рішня та зовнішня) ,в тому числі готов-
ність до пошуку допомоги  

v Вміння дитини працювати у команді, іні-
ціатива і ін.

v Аналіз актуальних вмінь дитини у сфері
планування та вміння передбачати ре-
зультати своїх та чужих дій (взяти до
уваги сильні сторони та потреби – по-
передні результати роботи, висновки) 

v Аналіз усіх попередніх планів, результа-
ти контрактів з дитиною, попередньо
реалізованих планів та завдань і ін. 

v Ініціатива дитини під час створення
планів, вміння впоратись з поразкою,
приймати висновки на майбутнє

v Завдання на майбутнє (що ще конкретно
ми повинні зробити, терміни та відпові-
дальні особи)у цій сфері, визначення пріо-
ритетів

v Активне залечення дитини у процес набут-
тя самостійності

v Аналіз важливих подій, наслідків дій через
збільшення відчуття контролю у дитини
над своїм життям (самостійність, прийнят-
тя рішень, ініціатива, креативність, дитина
як найбільш відповідальна особа за ство-
рення плану та використання сильних сто-
рін своїх та інших)  



Тренінговий курс:

42

1.9. Система вартостей, цінностей

1.10. Фізичне та психічне здоров’я

Презентація Концепції Сильних сторін і потреб в контексті набуття
самостійності. Вправа: «Важка дитина»  (45 хв)

Мета: введення концепції сильних сторін та потреб, усвідомлення того,
що у роботі з дітьми та підлітками набагато ефективнішим може бути
метод використанна потенціалу дитини та її позитивних якостей ніж ба-
зування в роботі з нею на суб’єктивних оцінках чи ярликах; усвідомлення
ролі вихователя в процесі роботи з дитиною.

Хід вправи

Тренер просять учасників згадати дитину-підлітка, з якою їм важко спіл-

v Аналіз актуальної системи ціннос-
тей дитини

v Система цінностей дитини, їх іє-
рархія (що є для дитини важли-
вим?)

v Важливі люди, з яких дитина бере
приклад, авторитети (яка можли-
вість безпосереднього контакту),
підтримка важливих осіб, автори-
тетів у процесі набуття дитиною
самостійності на даний момент

v Завдання на майбутнє (що ще конкретно ми
повинні зробити, терміни та відповідальні осо-
би)у цій сфері

v Внутрішнє прийняття цінностей (інтерналіза-
ція) 

v Підтримка, присутність осіб зі сім’ї (в тому чис-
лі з дальшої рідні) в житті дитини після набуття
нею самостійності  - аналіз генограми

v Роль вихователя, безпосереднього опікуна
процесу набуття самостійності у майбутньому
– план відносно цього

v Актуальний стан фізичного та пси-
хічного здоров’я (діагноз), медичні
обстеження (регулярність)

v Необхідність у лікуванні чи допо-
мозі спеціалістів (якщо так, яких
саме і в чому, режим лікування і
т.п.)

v Сильні сторони дитини у цій сфері
– з аналізу сильних сторін і потреб

v Завдання на майбутнє у цій сфері (що ще
конкретно ми повинні зробити, терміни та від-
повідальні особи)

v Наука відповідальності за своє власне здо-
ров’я, доступ до установ і закладів, які допома-
гають чи допомагатимуть у цій сфері (адреси,
номери телефонів, години роботи), інше

v Сексуальна культура поведінки (навички, усві-
домленість, знання у цій сфері)
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куватися, важко встановити контакт, у якої є риси чи поведінка, які нас дуже
дратують і злять. Чи всі з учасників знають такого підлітка? В маленьких гру-
пах впродовж 5 хв. кожен або хтось з учасників коротко описує риси та по-
ведінку «важкого» підлітка, так званої «нечемної» дитини, яку важко любити,
перебування з нею викликає в нас багато зусиль і негативних емоцій. Вправу
проводиться у такій послідовності: 

1) спочатку в колонці виписуються негативні риси та поведінка (так, як
озвучують їх учасники), пізніше тренер просить учасників забути на
деякий час цих дітей і подумати про себе, задаючи учасникам такі пи-
тання «Чи бувають у нас-дорослих такі ситуації, коли ми є агресивними,
брешемо, коли-небудь щось вкрали? Чи трапляється так, що ми буваємо
примхливими, порушуємо правила, ображаємось на інших, маніпу-
люємо?» Таким чином, на ватмані появляється нова колонки під назвою
«Коли ми себе так ведемо?» - у ній тренер на підставі відповідей учасни-
ків записує коли нам – дорослим доводиться бути такими ж як і ці
«важкі» діти-підлітки, про яких ми говорили на самому початку вправи;

2) «Чи це означає, що ми-дорослі є такими ж самими як і ці «важкі» діти-
підлітки, яких ми описували?» - тут найчастіше звучить відповідь,
що ми не такі самі, як ці діти? Тоді тренер задає питання: «Що ж нас
відрізняє в такому випадку від цих дітей? Які різниці між нами?» Від-
повіді на ці питання варто записати на окремому ватмані (Тут найча-
стіше появляються такі відповіді: вік, досвід, знання законів і норм
поведінки, підтримка близьких, травматичний досвід втрат і інше).
Тренер задає питання: «Звідки у нас це є? Хто нас цього навчив?» та
«Хто на вашу думку повинен цього навчити, дати це дитині-підлітку в
умовах інтернату, інституційного закладу?»

3) Тренер повертається до попереднього ватману, до колонки де знахо-
диться опис ситуацій коли ми-дорослі ведемо себе так само, як дитина
і задає наступне питання: «Чи причини поведінки дітей, про яких ми
говорили спочатку можуть бути такими ж, як і наші?», «Наприклад,  бу-
вають агресивними тоді, коли не знають інших способів реакції або
вирішення проблеми? Або тоді, коли хочуть захистити себе, або близь-
ких їй людей?» Тренер проговорює також наступні риси та поведінку,
задаючи такі ж питання. Пізніше тренер звертає увагу на те, що ми –
дорослі відрізняємося від цих дітей тим, що хтось колись нас навчив
поводити себе адекватно в різних ситуаціях. Діти, які тривалий час пе-
ребувають в інституційних закладах часто не мають такої можливості,
їх міг ніхто не навчити конструктивних способів поведінки. Тому за-
вданням вихователя буде подбати про це і навчити цього дитину. 

4) Пізніше тренер переходить до наступної колонки, задаючи такі питання:
«Ми вже знаємо про те, що ця дитина буває агресивною, примхливою,
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вона деколи бреше чи краде, ми прописали також причини, чому вона
так робить. Тепер пригадайте ситуацію протилежну до цих негативних
рис чи поведінки? Коли ця дитина не є агресивною? В яких саме ситуа-
ціях? Як вона тоді себе поводить? Згадайте цю дитину, цього підлітка, іс-
торію якого ви розказували і спробуйте пригадати ці ситуації, коли
дитина вміє культурно себе повести та поводить себе адекватно?» Від-
повіді учасників записують у третій колонці ватману. По порядку
опрацьовується кожна негативна риса характеру або поведінка. УВАГА:
можливий варіант проведення цієї частини вправи – роздати завдання
опрацювати в малих групах негативну поведінку, прописану у першій
колонці, а пізніше спільно обговорити та прокоментувати. Таким чином,
можна подбати про те, що вправа не була надто довгою для учасників,
але її можна було зрозуміти та опрацювати.

5) Наступний крок – це перехід до четвертої колонки. Тренер задає пи-
тання: «Що треба зробити, щоб дитина могла частіше поводити себе
так, як ми щойно це описали у третій колонці?», « Як про це подбати?»,
«Як це можна реалізувати?» Беручи до уваги причини негативної по-
ведінки та потенціал дитини (те, що трапляються ситуації, коли вона
вміє повести себе адекватно) у останній колонці прописуються кон-
кретні завдання, виконання яких дозволить проявляти потенціал ди-
тини частіше.

6) Пізніше тренер робить підсумок вправи, називаючи кожну колонку,
так як в табиці, що нижче (ОЦІНКИ, ЯРЛИКИ – ПРИЧИНИ ПОВЕДІНКИ
- ФАКТИ, ПОТЕНЦІАЛ, СИЛЬНІ СТОРОНИ – ЗАВДАННЯ, ПОТРЕБИ)
звертаючи увагу на те, що в Методиці Індивідуальних Планів не вжи-
ваються оцінок, а використовується потенціал та потреби кожної ди-
тини. Оцінки – це щось, що дуже легко помітити, до цього звикли діти,
які виховувались тривалий час поза межами власної сім’ї. Щоб по-
бачити потенціал людини, необхідний час та зусилля дорослого, щоб
помітити, можливо, щоб «спровокувати» виникнення позитивних про-
явів поведінки. Якщо відразу опиратися на оцінках, то пізніше буде
дуже важко помітити щось позитивне у рисах характеру чи поведінці
дитини. Цей підхід називають зміцнюючим, або посилюючим підхо-
дом в роботі з дітьми та молоддю. На ньому базує ціла Методика Інди-
відуальних Планів Роботи з Дитиною та її Сім’єю. Концепцію сильних
сторін і потреб, яку учасники мали можливість пізнати під час цієї
вправи будемо використовувати впродовж усіх наступних днів тре-
нінгу.
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1.ОЦІНКИ, 
ЯРЛИКИ
Негативні
риси та пове-
дінка дитини,
наприклад:

2.ПРИЧИНИ 
ПОВЕДІНКИ
В яких ситуаціях
ми-дорослі себе
так поводимо? 
Чи причини на-
шої поведінки
можуть бути
схожими до
причини пове-
дінки дітей?

ЩО НАС ВІДРІЗ-
НЯЄ?
Чим ми-дорослі
відрізняємося від
дітей, про яких
ми говорили?
(на окремому
ватмані)

3. ФАКТИ, ПОТЕНЦІ-
АЛ, СИЛЬНІ СТОРО-
НИ
Коли ці діти ведуть
себе адекватно,
протилежні до нега-
тивних ситуацій ви-
падки? Тоді як вони
себе поводять? Які
вони?

4. ЗАВДАННЯ, ЯКІ 
ТРЕБА ВИКОНАТИ, 
ПОТРЕБИ
Що треба зробити, щоб
позитивні ситуації ви-
никали частіше? Щоб
повторювалися? Що
треба зробити, щоб
діти вміли себе поводи-
ти на наступний раз у
схожих ситуаціях?

агресивна

Проявляю агресію
тоді, коли я втом-
лена, чогось
боюсь, захищаю
себе, або своїх
близьких; коли не
маю іншого ви-
ходу; коли не
знаю інших шля-
хів виходу з си-
туацій, а цей буде
дієвим, тощо

v Вік;

v Досвід;

v Знання загаль-
ноприйнятих
правил поведін-
ки і норм, зако-
нів;

v Наявність підт-
римки;

v Вміння перед-
бачати наслідки
своїх дій

v тощо

Приходить само-
стійно до людини,
якій довіряє (напр.
вихователя, тренера у
школі, тітки і стар-
шого брата) та у спо-
кійній формі може
розказати про те, що
її щось злить та вона
не знає як себе пове-
сти у цій ситуації; в
змозі прийти і попро-
сити пробачення,
якщо знає, що її ви-
слухають і не пока-
рають; приходить за
допомогою і порадою
до близької подруги.

Похвалити дитину за те,
що у важкій ситуації при-
йшла до вихователя, роз-
казала і попросила про
допомогу; спільно з дити-
ною обговорити про-
блемну ситуацію, яка
викликає агресію, та
спробувати описати спо-
соби реакції та наслідків;
заохочення дитини до
того, щоб використову-
вала інші окрім агресії
способи вирішення кон-
флікту; підказати дитини
альтернативні методи,
розказати про те, що до-
помагає мені в схожих
ситуаціях.

брехлива ...

краде

примхлива

порушує 
правила

Ображається
на інших

...

Таблиця 2
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Нижче приклад заповненої таблиці Сильних сторін та Потреб-завдань,
які треба реалізувати для дівчини-підлітка з інституційного закладу. Цю таб-
лицю можна роздрукувати для кожного учасника, з метою детальнішого
ознайомлення та визначення сильних сторін та потреб дитини. Якщо таб-
лиця роздається під час тренінгу, варто дати учасникам час на ознайомлення
з нею (мінімум 10 хв.) та створити можливість прокоментувати її чи задати
питання відносно того, що є незрозумілим.

Категорії потреб
«Негативні» риси,

оцінки
Сильні сторони

Потреби, що треба
зробити - завдання

Опікунські потреби

Зовнішній вигляд,
стан здоров'я, гі-
гієни, вбрання,
речі, що належать
дитині

v Деколи неакурат-
на, не дбає про
зовнішній вигляд
та вбрання, часто
в кімнаті не при-
брано;

v Не шанує чужої
власності.

v Є гарною дівчин-
кою, білявкою з го-
лубими очима, ви-
сока, худорлява;

v Вміє гарно вдягну-
тися і зачесатись,
коли знає, що зу-
стрінеться з людь-
ми, які їй подо-
баються;

v Любить складати
свої фотографії,
збирає статті про
улюблену співачку;

v Доглядає та скла-
дає речі молодшого
братика.

v Похвалити за зовнішній
вигляд, щоб інші зертали
увагу на її вбрання і ради-
ли як добирати кольори.
Розмови на тему моди.
Нав'язання близького кон-
такту з вихователькою.

v Допомога в упорядкуванні
своєї території (кімнати).

v Знайти рамки на фото-
графії.

v Забезпечити відчуття без-
пеки в інтимних ситуаціях
(особиста гігієна).

v Навчити шанувати свої
предмети та чужу влас-
ність.

Потреби розвитку

Здоров'я v Зіпсовані зуби

v Загальний стан
здоров'я дуже доб-
рий, спортивна ті-
лобудова.

v Похвалити за вигляд, ви-
разити своє задоволення
з її стану здоров'я, спіль-
ний з вихователем візит в
стоматолога.

Фізичний 

розвиток

v Не любить фіз-
культури, не хоче
відвідувати спор-
тивні гуртки в
школі

v Охоче приймає
участь в спортив-
них заняттях, добре
плаває, грає у во-
лейбол.

v Хвалити за успіхи в пла-
ванні.

v Записати на спортивні
гуртки, де ходять її знайо-
мі та друзі.

v Участь у літніх таборах,
активне проведення часу
з вихователями.

Таблиця 3
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навчальні

v Деколи неакурат-
на, не дбає про
зовнішній вигляд
та вбрання, часто
в кімнаті не при-
брано;

v Є гарною дівчинкою,
білявкою з голубими
очима, висока, ху-
дорлява;

v Похвалити за зовнішній
вигляд, щоб інші зерта-
ли увагу на її вбрання і
радили як добирати
кольори. Розмови на
тему моди. Нав'язання
близького контакту з ви-
хователькою.

Потреби розвитку

Здоров'я v Зіпсовані зуби

v Загальний стан здо-
ров'я дуже добрий,
спортивна тілобудо-
ва.

v Похвалити за вигляд, ви-
разити своє задоволен-
ня з її стану здоров'я,
спільний з вихователем
візит в стоматолога.

Фізичний 

розвиток

v Не любить фіз-
культури, не хоче
відвідувати спор-
тивні гуртки в
школі

v Охоче приймає
участь в спортивних
заняттях, добре пла-
ває, грає у волейбол.

v Хвалити за успіхи в пла-
ванні.

v Записати на спортивні
гуртки, де ходять її зна-
йомі та друзі.

v Участь у літніх таборах,
активне проведення часу
з вихователями.

Навчальні
v Погані оцінки з

української мови
та історії

v Любить хімію та біо-
логію

v Записати на факультатив
з хімії чи біології, щоб
могла досягти хороших
результатів і почала віри-
ти в себе.

v Допомога  при домашнь-
ому завданні з укр.мови і
сторії, спільне читання
цікавих книжок, огляд іс-
торичних фільмів, спів-
праця з вчителями

зацікавлення v Не цікавиться ні-
чим серйозним

v Цікавиться сучасною
музикою, фільмами
та модою.

v Разом з дитиною слуха-
ти музику, яку вона лю-
бить, рекомендувати ці-
каві книжки, статті про
інші стилі музики чи
одягу. Шукати добрі
приклади знаменитих
людей.

v Часто розмовляти, щоб
зацікавити чимсь новим,
поділитись власними за-
цікавленнями та хобі.
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вищі потреби (ін-
телектуальний
розвиток, культур-
ний, загальносус-
пільні знання про
світ, релігія, мо-
ральний розви-
ток)

v Майже не вира-
жені

v Задумлива, часто
думає над сенсом
життя. Любить чи-
тати та дивитись
фільми.

v Показувати, рекомендувати
книжки, разом ходити в
кіно, в театри, розмовляти
про актуальні події, делі-
катно заохочувати до того,
щоб ходила в Церкву чи ці-
кавилась релігією (якщо
походить з віруючої сім'ї).

емоційні потреби

v Неврівноважена
емоції та настрій
часто змінюють-
ся, легко плаче,
замикається в
собі, коли вини-
кає стресова си-
туація

v Дівчина спокійна
та врівноважена,
коли почуває себе
безпечно та ком-
фортно, в присут-
ності близьких
людей.

v Навчати дівчинку говорити
"Ні", вміти визначати стре-
сові ситуації, часто хвалити
дівчинку та розмовляти
про почуття та емоції – її та
інших людей, вчити емпа-
тії.

відчуття власно-
вартості

v Має понижене
відчуття власно-
вартості, вважає
себе невдахою,
часто озвучує
думку "мені ніко-
ли нічого не
вдасться…"

v Свідома того, що
добре грає у во-
лейбол, плаває, а
також, що подоба-
ється хлопцям.

v Віднайти у дівчинці непов-
торні, властиві тільки їй
вміння та якості, наприк-
лад вміння добре грати у
волейбол.

v Давати можливість вибору
та ризикувати і ін.

v Хвалити за дрібні, але
конкретні досягнення.

життєві навички
v Не має ніяких

домашніх нави-
чок

v Пече дуже смачні
запіканки, виши-
ває хрестиком

v Хвалити дівчину після ви-
конання нею домашніх ро-
біт, мотивувати, заохочува-
ти її, призначити дівчинці
конкретні, спочатку малі, а
пізніше щораз більші зав-
дання, вчити нести відпові-
дальність за свої вчинки,
передбачати наслідки.

v Посилати за покупками,
давати прибирати за со-
бою, прати свої речі.

Зміцнення взає-
мостосунків з біо-
логічною сім'єю

v Не любить роз-
мовляти про
свою сім'ю, від-
чуває себе
скривдженою,
погано виража-
ється про батька,
легковажно про
маму.

v Часом, перед тим
як заснути розка-
зує про свою
маму, про тітку і
хотіла б її відвіда-
ти.

v Потреба пізнати сімейну іс-
торію дівчинки, щоб зрозу-
міти причини кризи, вста-
новити контакт з тіткою.

v Заохочувати до розмов по
сім’ю, підкреслити сильні
сторони сім’ї дівчини.
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Сильні сторони та потреби, представлені на прикладі дівчинки базують
на позитивному потенціалі, помагають визначити завдання, які будуть піз-
ніше реалізовуватися практично у кожній сфері. Таблиця, намальована вище
- приклад запису сильних сторін 13-річної Наталі з інтернату. У другій ко-
лонці подано негативну інформацію (позначену червоним кольором), на
якій ми не повинні базувати свої дії. Все ж вони були записані у таблицю,
щоб показати, якою є різниця між так званою «корекцією дефіцитів» та зміц-
нюючим підходом. В роботі з дитиною не варто зосереджуватись на нега-
тивних рисах. Написані як приклад у таблиці потреби дівчинки можуть бути
підставою до плану відповідних дій на користь дитини.

Згідно концепції зміцнюючого підходу (концепції сильних сторін та по-
треб), основним елементом роботи з дитиною та її сім'єю є зосередження
на інформації, яка стосується позитивного потенціалу як дитини так і членів
сім'ї. Це вимагає встановлення доброго контакту з дитиною вже з перших
днів спільного перебування. Без спроби збудувати довірливі взаємовідно-
сини вихователь може бути лише наглядачем дитини, без основної інфор-
мації важко буде допомогти дитині у скрутну хвилину. В свою чергу
вишуковування в дитині та її сім'ї «дефіцитів», «просторів суспільного не-
пристосування», вад, ображання та називання їх неприємними словами («па-
тологічний», «недорозвинутий», «асуспільний» ін.) тільки ускладнить або
зробить неможливим встановлення доброго контакту між дитиною та вихо-
вателем. Окрім того, понизить  і без того понижене відчуття власновартості

Зміцнення трива-
лих позитивних
взаємин з ровес-
никами та дорос-
лими

v Боїться першого
контакту з людь-
ми, відчуває
страх перед гру-
пою.

v Тепла, лагідна по
відношенню до
осіб, яким довіряє.

v Помогти усвідомити ситуа-
ції, в яких, щоб захистити
себе Наталя реагує агре-
сивно. Ідентифікувати цьо-
го роду ситуацію. Вчити
методи розв'язання кон-
фліктів, тренінги асертив-
ності, заохочення до участі
в заняттях молодіжних
груп, до підтримки пози-
тивних контактів з ровес-
никами.

v Зміцнення взаємин з вихо-
вателем.

Суспільні потреби
(робота у групі)

v Не вміє співпра-
цювати, неохоче
допомагає

v Охоче допомагає
тим, кому довіряє і
серед тих, де почу-
вається в безпеці.

v Хвалити в присутності гру-
пи, зміцнення позитивних
якостей, робота з грома-
дою, визначення "відпові-
дальності" в житті сім'ї.
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дитини, яка залишилась без сім'ї та зробить її винною. Завдяки тому, що ми
будемо опиратися у своїй роботі на сильних сторонах чи потенціалі як ди-
тини, так і інших членів її сім'ї, ми зможемо зосередимося на тому, що може
покращити функціонування сім'ї. Тому від перших зустрічей та контактів,
вихователі повинні «вивчати», пізнавати дитину, заохочувати її, хвалити за
досягнення та плюси, починаючи від речей маленьких (за прибирання у
своїй кімнаті, за помитий посуд, за принесену річ і т.д.) та закінчуючи на
серйозних справах, наприклад прояви співчуття, емпатії чи відповідальності
за свої вчинки. Якщо постаратися, то ми напевне побачимо багато доброго
у дитині, якою будемо опікуватись, проводячи разом вільний час, уважно та
непомітно спостерігаючи за дитиною, а також застосовуючи «позитивну ко-
мунікацію» у наших відносинах, тобто інформуючи  про її досягнення та по-
важаючи її думки та мрії. У цьому випадку перші контакти з дитиною є
ключовими. Якщо з самого початку ми зможемо застосовувати цей вид під-
ходу, то існує великий шанс збудувати хороші відносини з дитиною. Варто
також пам'ятати, що кожна негативна оцінка чи осуд в ситуації виняткової
емоційної вразливості дитини (спричиненої свіжо-пережитою травмою та
втратою знайомого середовища) - віддалятиме нас від дитини. Негативні
оцінки сповільнюють роботу, та зменшують ефективність. Власне тому,
варто постійно «зміцнювати» дитину, помічаючи її старання та знаходити
нагоди, щоб її похвалити.

Сильні сторони дитини повинні бути підкреслені не тільки при безпосе-
редніх контактах з дитиною, але описані, наприклад, у «Щоденнику Життя
дитини» (інша назва – Книга Життя). Звичайно, що концентрація виключно
на добрих сторонах дитини, на її плюсах не  дасть нам повного її образу. Бо
існує багато інших сфер, де дитині бракуватиме вмінь та навичок. Ось чому
окрім позивних якостей, крім сильних сторін дитини ми будемо також ви-
значати потреби дитини, завдання до виконання, і це буде етапом до ство-
рення окремих етапів плану роботи з дитиною.

Вправа «Аналіз сильних сторін і потреб» - поділ на категорії» (30 хв)

Мета: ознайомити учасників з типологією категорій сильних сторін та
потреб, а також поділом на детальніші  підкатегорії у аналізі сильних сто-
рін та потреб; ознайомити з інструментом, який використовується у ро-
боті з дітьми та молоддю, яка готується до самостійного життя.

Хід вправи

Тренер ознайомлює учасників з 5 категоріями сильних сторін і потреб,
які використовуються у Методиці Індивідуальних Планів Роботи. Ці 5 кате-
горій варто записати заздалегідь на ватмані.
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1 категорія: Базові потреби дитини

2 категорія: Потреби розвитку та компенсація затримки розвитку ди-
тини.

3 категорія: Потреби у посиленні  взаємовідносин  дитини з біологіч-
ною родиною. 

4 категорія: Потреба  у зміцненні тривалих взаємовідносин з ровесни-
ками та дорослими.

5 категорія: Вміння працювати в команді (суспільні, колективні по-
треби).

Аналіз сильних сторін та потреб (завдань до виконання) є одним з най-
важливіших інструментів у роботі з дітьми згідно Методики Індивідуальних
Планів. Категорії сильних сторін та потреб у Методиці Індивідуальних Пла-
нів Роботи походять з типології потреб американської програми ПРАЙД по
підготовці потенційних прийомних батьків та усиновителів.

Пізніше тренер роздає кожному учаснику таблицю – Аналіз сильних сто-
рін і потреб (з допоміжними питаннями) та просить ознайомитись з інстру-
ментом індивідуально, або у малих групах. Якщо у учасників виникають
питання – тренер відповідає на них, додаючи, що детально з цим інструмен-
том ми будемо ознайомлюватись та заповнювати його впродовж наступних
днів. Метою питань, записаних у окремих підкатегоріях є врахувати усі
сфери життя дитини, аналіз сильних сторін і потреб якої буде здійснюва-
тися. Питання, записані у першій колонці таблиці не є для того, щоб відпо-
вісти на них, це лише підказка для вихователя, який відповідає за виховний
процес конкретної дитини, на що звернути увагу, здійснюючи аналіз. Де-
тально опрацьований інструмент є пізніше фундаментом до створення пла-
нів роботи з дитиною та визначення конкретних завдань до реалізації.
Аналіз сильних сторін і потреб здійснюється впродовж приблизно 2-3 міся-
ців після влаштування дитини в інституційному закладі (або відразу після
призначення індивідуального вихователя, опікуна чи куратора), раз на рік
та змінюється чи доповнюється тоді, коли ситуація у дитини змінюється.



АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН І ПОТРЕБ

Для дитини: …………………………        Виконав(лa) ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: …………………………….

1. Опікунські потреби:
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Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Безпека, адаптація

v Як почуває себе на території будинку для ді-
тей/інституційного закладу? Чи має свою
кімнату, як себе в ній почуває? 

v З ким проживає, чи проживає з особами,
яких любить ?

v Чи дитина брала участь в організації своєї
території?

v Як була введена в групу, чи знає і розумі
правила, які функціонують в закладі?

v Чи група прийняла дитину, чи дитина інте-
грувалася у групу/громаду?

v В якому місці почуває себе безпечно? Чи є
таке місце взагалі/за територією інституцій-
ного закладу?

Зовнішній вигляд

v Опис фактів: волосся, очі, риси обличчя,
ріст, постава тіла, чи вміє доглядати за со-
бою, адекватність вигляду до віку, макіяж
тощо

Одяг

v Чи має відповідне вбрання до пори року/се-
зону та обставин  (шкільне, домашнє, спор-
тивне, святкове, тзв. «молодіжне»), аксесуа-
ри, взуття

v Чи вміє поєднувати зі собою вбрання і до-
датки?

v Чи вбирається відповідно до пори року?
v В якому стані вбрання, де зберігається? Чи

дитина вміє слідкувати за його станом, чи
вміє прати і прасувати?

Таблиця 4
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Територія

v Чи має своє визначене місце? Чи помітно,
що це власне її місце, чи відрізняється від
інших? Як саме?

v Чи дбає про свою територію? Чи вміє підт-
римувати порядок? 

v Чи дотримується меж (між власною і чужою
територією, чи шанує чиюсь територію) 

Харчування

v Що любить їсти (особливі вподобання), чого
дитина не повинна їсти (можливо спеціальні
рекомендації лікаря стосовно харчування)

v Які страви знає, чи вміє готувати їжу, що
саме ( відповідно до віку дитини) Чи знає
складники, інгредієнти страв, калорійність
тощо?

v Чи вміє купити відповідні продукти? Традиції
чи звички у харчуванні?

v Чи регулярно харчується і чи відповідно до
прийнятого розпорядку дня? 

v Чи вміє користуватися ножем і виделкою?
v Чи вміє сервірувати стіл?
v Де ще крім інституційного закладу/будинку

для дітей харчувалась чи харчується дити-
на? 

Власність

v Що має / що є власністю дитини?
v Чи її речі знаходяться у відповідних місцях?
v Чи слідкує за своїми речами? Як?
v Пам’ятки? Де зберігаються?
v Чи шанує свою і чужу власність? 
v Чи має розуміння особистої власності?
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2. Потреби розвитку і компенсація занедбань у розвитку:

Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Здоров’я і гігієна

v Стан здоров’я
v Чи знаходиться під опікою спеціалістів/ліка-

рів (діагноз та рекомендації лікарів), яких
саме?

v Медичні обстеження (чи регулярні), щеп-
лення 

v Наявність шкідливих звичок/узалежнення?
v Відомості про свій стан здоров’я? Чи дбає

про своє здоров’я?
v Який спосіб життя веде?
v Чи слідкує за власною гігієною? Чи має від-

повідні навички?
v Чи має необхідні засоби гігієни та чи знає їх

застосування?
v Чи розпізнає та сигналізує ознаки хвороби

(наприклад, застуди), чи знає її походження,
психосоматичні ознаки (наприклад, голов-
ний біль як реакція на стрес)?

Фізичний та статевий розвиток

v Етап розвитку (актуальний) та вік дитини
v Постава тіла
v Фізична активність
v Свідомість власного тіла
v Етап статевого розвитку та вік дитини
v Обізнаність з етапами фізичного та статево-

го розвитку
v Чи користується допомогою спеціалістів у

цій сфері
v Чи займається спортом? Чи приймає спеці-

альні ліки, додатки до дієти, вітаміни і ін..?
v Приналежність до статі

Освіта, навчання

v В якому класі навчається
v Успішність у школі
v Відношення до школи і навчання
v Які предмети любить, з яких має хорошу ус-

пішність
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v У яких шкільних предметах потребує допо-
моги

v Систематичність та мотивація до навчання
v Особливі успіхи
v Прогалини у навчанні
v Участь у додаткових заняттях, факультативах
v Активність в класі/школі
v Як почуває себе в дитсадку/класі/школі
v Співпраця з вчителями/школою

Зацікавлення, хобі

v Які зацікавлення і хобі має
v Яким чином їх розвивати та зміцнювати у

щоденній роботі з дитиною
v Які таланти варто розвивати, чи адекватні

вони до віку дитини
v Які вміння та зацікавлення дитини слід кори-

гувати і змінювати – як саме
v Скільки часу дитина присвячує на розвиток

свої зацікавлень
v Як любить проводити вільний час

Вищі потреби

v Знання, відомості про світ, культуру, кіно,
театр, музику

v Чи цікавиться подіями, які відбуваються у
країні/світі?

v Чи дивиться новини?
v Віра/релігія та їх значення
v Які вищі потреби має дитина, скільки часу їм

присвячує
v Чи має свідомість вищих потреб
v Досвід, пов’язаний з літературою, кіно, теат-

ром, мистецтвом, музикою і ін..
v Мрії дитини, кому про них розказує?
v Патріотизм

Емоційні потреби

v Чи вміє розпізнавати і називати емоції, по-
чуття – власні та інших осіб?

v Як виражає емоції: радість, сум, злість і інші;
адекватність емоцій до ситуацій та
ступінь/сила їх вираження?
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v Темперамент – як «погашає» емоції?
v Які емоції переважають
v Як реагує на емоції та почуття інших – ем-

патія
v Як спілкується з іншими
v Яким чином вирішує конфлікти, готовність

попросити про допомогу інших або прийнят-
тя допомоги від спеціалістів

v Конформізм і асертивність – адекватність
вираження емоцій

v Чи вміє говорити про емоції та почуття, від-
критість у спілкуванні та вираженні (напр.
плач)

v Реакції на поразки та перемоги
v Ставлення до самотності, як відноситься до

самотності, як проводить час наодинці з со-
бою

Розлука з сім’єю, етап переживання втрати

v Яке значення в теперішньому житті відіг-
рають пережиті втрати, як ці втрати вплину-
ли на дитину?

v Чи вміє і готова говорити про них
v За ким тужить, що і кого згадує?
v Як себе почуває в будинку для дітей/інститу-

ційному закладі
v Як реагує на спроби розмови про сім’ю та

рідний дім?
v Реакції дитини після зустрічей із сім’єю, чи

розмовляє про це з іншими, з ким? Чи вміє
попросити про допомогу?

v Хто колись надавав допомогу дитині і сім’ї
(вид допомоги)?

v Хто сьогодні допомагає дитині і її сім’ї подо-
лати відчуття втрати та сепарації від сім’ї,
розлуки з родичами, друзями і іншими важ-
ливими особами? 

Відчуття власної вартості, самооцінка:

• Приналежність

• Влада

• Неповторність

• Взірці/авторитети

v На чому будує відчуття власно вартості?
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v Чи дитина усвідомлює наявність своїх силь-
них сторін?

v Чи дитину хвалять, і за що?
v Чим гордиться?
v Що відрізняє дитину від інших (індивідуаль-

ні риси, вміння, таланти)?
v Які таланти, вміння і риси цінує у інших?
v У яких сферах неповторна?
v Хто є прикладом та авторитетом? Чи є такі

особи? Чи має з ними безпосередній кон-
такт?

v Яку роль відіграють авторитети в житті ди-
тини?

v Чи належить до якоїсь групи? 
v З ким себе ідентифікує? На кого хоче бути

схожа?
v Чи має вплив на власне життя, про що може

вирішувати, у якій сфері?

Життєві вміння

v Які має вміння у сфері домашніх робіт, са-
мообслуговування?

v Чи вміє самостійно залагоджувати  справи у
різних установах?

v Чи вміння дитини адекватні до її віку?
v Що вміє самостійно виконувати?
v Чи вміє користуватися побутовою технікою?

Якою?
v Чи вміє самостійно подорожувати відповід-

но до її віку?
v Чи вміє заощаджувати,  планувати видатки,

кишенькові?
v Організаційні вміння

Вміння планувати, організація часу

v Чи вміє планувати, як організовує свій час?
v Чи виконує заплановані дії і завдання?
v Чи довершує до кінця розпочаті справи?

Мотивація?
v Плани на майбутнє, ким хоче бути в май-

бутньому?
v Вміння передбачувати наслідки
v Реальне усвідомлення своїх можливостей
v Пунктуальність
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v Ініціатива
v Пропорції між обов’язками та вільним ча-

сом, дозвіллям?
v Вміння використовувати та залучати засоби і

потенціал – власні, середовища
v Вміння користуватися допомогою інших
v Інші джерела допомоги, їх доступність

Розваги та дозвілля

v Як розважається? 
v Що приносить радість, задоволення?
v Чи вміє розважатись, гратися з іншими?
v Які ігри (в тому числі ігри в групі) знає?
v Чи вміє сама організувати собі дозвілля?
v Спосіб проведення вільного часу?
v Чи виступає ініціатором проведення різно-

манітних заходів, яких саме?
v Креативність, винахідливість?
v Чи використовує стимулятори зміни на-

строю (напр.  алкоголь і інші засоби)?

Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Взаємовідносини з батьками

v Як часто зустрічаються? З чиєї ініціативи?
v Як часто і як саме дитина згадує батьків, го-

ворить про них?
v Яким чином підтримують контакт (частота та

різновид)?
v Реальна участь батьків в житті дитини, за-

вдання які вони виконують
v Участь у важливих подіях в житті дитини, у

подіях, які відбуваються на території будин-
ку для дітей, інституційного закладу?

v Який образ батьків має дитина?
v Емоційне відношення до себе: дитина-бать-

ки, батьки-дитина?
v Як виглядали колись, а як виглядають їх

взаємовідносини тепер?
v Чи є між батьками конфлікт, якщо так, то як

він впливає на дітей?
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v Ступінь усвідомлення та розуміння причини
розлуки з сім’єю?

v Чи батьки є авторитетом для дитини?
v Пам’ять про померлих (якщо відноситься)
v Сімейні традиції і звички

Взаємовідносини з рідними сестрами та братами

v Як часто зустрічаються?
v Чи проживають разом?
v Чи всіх з рідних братів і сестер знає?
v Чи підтримує з ними взаємовідносини (як

часто, якого роду ці взаємовідносини)?
v Емоційне відношення до себе?
v Як виглядають їх взаємовідносини?
v Чи є між ними конфлікт, і як він впливає на

дитину, як його вирішують?
v Участь у важливих подіях в житті дитини, у

подіях, які відбуваються на території будин-
ку для дітей

Взаємовідносини з дальшою ріднею

v Кого з дальшої рідні дитина знає?
v З ким підтримує взаємовідносини?
v Як часто і де зустрічаються? З чиєї ініціати-

ви?
v Хто ще може допомогти в реалізації плану

допомоги дитині та сім’ї (детальний аналіз
генограми)?

v Хто з дальшої рідні вже допомагає, що саме
робить?

v Хто є авторитетом?
v Емоційне відношення дитини до по окремих

членів дальшої рідні?
v Чи існує між ним конфлікт, як саме його ви-

рішують?
v Участь у важливих подіях в житті дитини, у

подіях, які відбуваються на території будин-
ку для дітей
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4. Потреба у зміцненні тривалих, позитивних взаємовідносин з
ровесниками та дорослими:

Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Ровесники і інші діти

v Хто з ровесників та інших дітей відіграє
особливу роль в житті дитини?

v З ким із них дитина підтримує взаємовідно-
сини? Скільки часу разом проводять, яким
чином впливають на дитину і її поведінку?

v Чи дитина має знайомих, колег та друзів?
Чи вміє відрізняти вид взаємовідносин?

v Добір групи ровесників адекватно до кален-
дарного віку та актуального етапу розвитку

v Чи має симпатії?
v Формування  контактів чоловік-жінка (відпо-

відно до віку)?

Безпосередній вихователь, опікун

v Скільки часу дитина перебуває під опікою
конкретного вихователя?

v Чи були зміни опікунів/вихователів? Як часто?
v Ступінь взаємовідносин з дитиною? План

щодо взаємовідносин з дитиною стосовно
основної мети роботи з дитиною? (підтри-
мання на тому ж рівні, посилення чи змен-
шення/переадресація на батьків чи на інших
важливих осіб)

v Чи вихователь є авторитетом для дитини?
v Чи дитина говорить про важливі справи  зі

своїм вихователем? Чи довіряє йому свої
переживання?

Інші дорослі 

v Хто ще відіграє особливу роль в житті дити-
ни? Чи є такі особи, чи були в минулому?

v Вид контактів? Як часто зустрічаються?
v Якщо хтось з важливих осіб для дитини не

живе – яким чином підтримувати пам’ять
про них?

v Участь особи/осіб в житті дитини/плані до-
помоги дитині та її сім’ї?

v Хто є авторитетом?
v Хто є або може бути позитивним прикладом?
v Чи є якісь контакти  або знайомство, які слід

обмежувати? Хто може бути альтернати-
вою?
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5. Суспільні потреби (вміння працювати у складі групи):

Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Функціонування у групі (дім, інтернат, інституційний заклад)

v Скільки часу дитина перебуває в будинку
для дітей/інституційному закладі?

v Чи почуває себе безпечно?
v Які завдання виконує в будинку для дітей?
v Чи приймає активну участь в житті будинку

для дітей/інституційного закладу?
v Чи виражає свої думки і погляди впродовж

зібрання громади?
v Чи вносить ініціативи, свої пропозиції змін?
v Чи дитина інтегрувалася у групу в будинку

для дітей (завдання в плані відповідно до го-
ловної мети роботи з дитиною та сім’єю)?

Функціонування у школі, учбовому закладі

v В якій школі, учбовому закладі навчається?
v Чи були зміни школи, класу?
v Чи повторювала шкільний рік?
v Який образ школи має дитина, що думає

про неї?
v Чи любить ходити в школу?
v Як почуває себе у класі/школі?
v Які взаємовідносини має з вчителями/одно-

класниками?
v Чи хтось з вчителів є авторитетом для дити-

ни?
v Чи дитина бере активну участь в житті шко-

ли/класу?

Функціонування в інших групах і середовищах

v З якими групами, середовищами дитина
пов’язана?

v Взаємовідносини між ними, як впливають
одне на одного?

v Вплив тих груп та середовищ на життя дити-
ни?

v Чи є такі групи, участь в яких потрібно зміц-
нювати та розвивати або ж «гамувати» та
шукати альтернативу? Як це пояснити дити-
ні?

v Позиція, роль дитини в групі, середовищі?
v Участь, активність в житті групи, середови-

ща?
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На наступний день тренінгу, окремі категорії та підкатегорії будуть де-
тально обговорюватися на прикладі дітей та їх ситуацій.

Функціонування (ролі) в сім’ї

v Вік дитини та вік її рідних братів і сестер
v Образ сім’ї, модель сім’ї, з якої походить ди-

тина, ієрархія взаємовідносин батьки-діти у
сім’ї походження дитини

v Взірці, винесені з власної сім’ї
v Ставлення дитини до поняття сім’я
v Активність, позиція в житті сім’ї до влашту-

вання дитини у будинок для дітей/інститу-
ційний заклад

v Koмунікація в сім’ї
v Способи вирішення конфліктів
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- СЕСІЯ 4 -

Вправа: «Аналіз сильних сторін і потреб, визначення ключових та
пріоритетних категорій та підкатегорій потреб в процесі набуття
самостійності» (25 хв)

Мета: спробувати визначити ключові в процесі набуття самостійності ка-
тегорії потреби-завдання, які треба було б пізніше реалізувати по відно-
шенню до конкретного випадку.

Хід вправи

На основі попередньої вправи тренер об’єднує учасників в малі групи та
просить, щоб у кожній групі був вихователь, який би ознайомив з ситуацією
дитини, яка невдовзі готуватиметься до самостійного життя. Після цього,
спільно обговорюються найбільш пріоритетні на думку учасників групи ка-
тегорії потреб-завдань в контексті процесу підготовки до самостійного
життя. Результати роботи кожної групи пізніше спільно обговорюються.
Дуже часто висновком учасників у цій вправі є те, що у кожної дитини пріо-
ритетні потреби-завдання можуть бути різними, іншими, ніж у іншої дитини.
Тому варто дуже детально опрацювати Аналіз сильних сторін і потреб ди-
тини, вивчити дитину та її історію, і лише після цього вибирати пріоритетні
або ключові сфери у контексті набуття самостійності.

Одним з висновків після інформаційного блоку по концепції сильних сто-
рін та потреб буде також те, що набуття самостійності, підготовка до самостій-
ного життя – це довготривалий процес, який слід заздалегідь запланувати,
враховуючи індивідуальні особливості та специфіку конкретної ситуації.

Процес підготовки до самостійного життя – це довготривалий виховний
процес, метою якого є готовність молодої людини до дорослого життя у
інтеграції з середовищем та суспільством.

Вправа: «Аналіз сильних сторін та потреб як інструмент для фахівців»
(30 хв)

Мета: визначити основну мету інструменту Аналізу сильних сторін та по-
треб як базового інструменту для роботи з дитиною в Методиці Індиві-
дуальних Планів.

Хід вправи

Тренер, об’єднуючи учасників у 2 групи дає наступні завдання: 

для 1 групи – у створеній команді опрацювати мету виконання інстру-



Тренінговий курс:

64

менту Аналіз сильних сторін та потреб;

для 2 групи – опрацювати що саме – якого роду інформацію дає вихова-
телю виконання аналізу сильних сторін та потреб дитини.

Час для виконання завдання в групах – 15 хв. 

Наступні 15-20 хв. – це час на спільне обговорення результатів роботи.

Як підсумок вправи, повинні появитися 2 ватмани:

Тренер робить підсумок вправи: Аналіз сильних сторін та потреб – це
ефективний інструмент в роботі з дитиною, а його виконання дає багато пе-
реваг та інформації вихователю, відповідальному за виховний процес. Ви-
конання цього інструменту є можливим тільки тоді, коли в інституційному
закладі індивідуальна відповідальність за дитину є прийнятим стандартом
опіки, а у вихователя є можливість провести з дитиною та його сім’єю
стільки часу, щоб можна було здійснити аналіз сильних сторін та потреб.

Підсумок дня (15 хв)

Хід вправи

Тренер заохочує усіх учасників поділитися з якою думкою, емоцією вони за-
вершують цей день? Зазвичай, тренер завершує висловлювання усіх присутніх.

Мета Аналізу сильних сторін та потреб – провести оцінку наявних сильних
сторін дитини та її потреб, а згідно цього також завдань, які треба
реалізувати в майбутньому.

Що дає вихователю виконання Аналізу сильних сторін і потреб?

v З його допомогою можна добре пізнати дитину, її сильні сторони та потреби
у всіх сферах;

v Більше можливостей побачити потенціал дитини, та використати його в май-
бутньому;

v На основі сильних сторін та потреб визначити завдання на майбутнє;
v Посилення взаємовідносин між дитиною та вихователем;
v Прийняття індивідуальної відповідальності за виховний процес конкретної

дитини та роботу з її сім’єю;
v При створенні плану вихователь може врахувати побажання дитини.
v інше
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- СЕСІЯ 5 -

Рефлексія що до попереднього дня  (15 хв)

Мета: пригадати, що відбувалося попереднього дня, надати можливість
обговорити сумніви чи відповісти на питання, що виникли.

Хід вправи

Питання до учасників:

v Що найбільше запам’яталося з вчорашнього дня? 
v Що було новим, цікавим, незрозумілим? 
v На які теми, що були вчора учасники хотіли би ще погово-

рити?

Інформаційний блок: Листи до Дитини як інструмент роботи з молоддю
(25 хв)

Мета: ознайомитись з методикою використання листів у роботі з дітьми
та молоддю; навчитись створювати такі листи; проаналізувати можли-
вість використання їх у майбутньому – в процесі підготовки дитини до
самостійного життя.

Хід вправи

Спочатку тренер запитує учасників про те, чи хтось з присутніх знає та
використовував колись методику писання листів до дитини.

Пізніше тренер ознайомлює учасників з основними правилами скла-
дання листів та їх метою. 

Інформаційне повідомлення:

Лист до дитини – це інструмент, метою якого є перш за все зміцнити са-
мооцінку, відчуття власновартості, підтримати дитину та надати інфор-
мацію про неї, про те, що ми як вихователі робимо у доступній для
конкретної дитині формі. Листи до дитини містять в собі терапевтичний
ефект, це дієвий інструмент, з-за таких умов:

v між вихователем та дитиною повинні бути встановлені пози-
тивні довірливі взаємовідносини. На встановлення довірливих
взаємовідносин чи на пізнання дитини потрібен час, тому
варто бути обережним з негайним написанням та врученням
листа дитині, адже листи пишеться близьким людям;
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v перед написанням листа, вихователь повинен знати, на яку
тему його писати;

v не вистачить лише написати листа дитині, вихователь повинен
передбачити реакції дитини (оскільки знає дитину) та запла-
нувати час також на індивідуальні розмови з нею, особливо
після того, як вручиться їй лист. Буває так, що діти відписують
також дорослим листи, вони люблять хвалитися ними і дійсно
цінують їх;

v кожен лист повинен бути продуманий вихователем, зміст
листа повинен відповідати особливостям дитини. Вихователь
повинен добре знати дитину, до якої хоче написати лист;

v кожен написаний до дитини лист варто провірити, а його
зміст варто проконсультувати, наприклад, у колег, звертаючи
увагу на те, чи нема там визначень чи слів, які б ображали ди-
тину чи були для неї незрозумілими;

v лист повинен бути написаний зрозумілою для дитини мовою,
у ньому не вживається ані молодіжного жаргону, ані надто нау-
кових понять (вихователь повинен бути щирий та автентич-
ний у цьому листі);

v у листі варто зазначити, якою буде роль вихователя у роботі з
дитиною, на якого роду допомогу чи підтримку дитина може
розраховувати. Пропозиція допомоги повинна бути реальною;

v у листі основний акцент кладеться на зазначення сильних сто-
рін, їх повинно бути більше, ніж завдань, потреб, які будуть
реалізовуватись у майбутньому;

v у листі не вживається таких слів, як «завжди» (напр., «ти завжди
можеш розраховувати на мою допомогу»), або таких, які б за-
перечували емоційним станам дитини (напр., «не переживай,
все буде добре», «тільки не плач» і т.д.);

v роль вихователя, обіцянки повинні бути реальними, нехай
краще їх буде менше, але точно вони будуть виконані, ніж по-
явиться ймовірність, що чогось не вдасться зробити.

Вище перераховані вказівки щодо написання листа повинні появитися
на фліпі перед вправою по написанню листа дитині – це буде допоміжний
матеріал для учасників. Вказівки щодо написання листа дуже часто є резуль-
татом роботи учасників тренінгу, тренер лише додає тоді коментар.
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Вправа «Написання фрагменту листа, що відноситься до потреб посилення
взаємовідносин з сім’єю» (80 хв)

Мета: навчитись писати терапевтичний лист до дитини, застосовуючи
техніки зміцнюючого підходу.

Хід вправи

Тренери просять учасників самостійно (кожен індивідуально), або у
малих групах написати фрагмент листа до дитини, яку учасники добре зна-
ють у категорії посилення взаємовідносин зі своєю сім’єю.

Варто ще раз нагадати, що в нашому листі дитині ми не займаємося оцін-
кою сім’ї чи дитини та не прикріпляємо нікому ярликів. Якщо це можливо,
ми стараємося підкреслювати в листі сильні сторони ситуації, що склалася
та роль тих осіб з біологічної сім’ї дитини, з якими в неї позитивні взаємо-
відносини, або про яких дитина добре думає і від яких вона може сподіва-
тися підтримки. Можна також зазначити потреби, однак варто при цьому
бути дуже обережним та делікатним. Адже кожен лист буде іншим, відповід-
ним до конкретної індивідуальної ситуації та етапу роботи. Варто звернути
увагу на те, що навіть робота з біологічної сім’єю дитини представлена у за-
міщеному нижче листі в контексті підготовки до самостійного життя.

Нижче - приклад листа до 17-річного хлопця, який може прочитати тре-
нер учасникам:

«Я дуже задоволена, що Твоя дружба з тіткою так швидко розвива-
ється. Адже ви відновили контакти лише недавно. Ти маєш з ким зус-
трітися і до кого приїхати, а це таке важливе!  Це добре, що Ти
можеш з нею порозмовляти про важливі та нелегкі справи, що сто-
суються Вашої сім’ї. Здається, що Ти вже так сильно не ображаєшся
на маму і розумієш, що вона хвора і що Твої перші впродовж довгого
часу її відвідини відбулися так, як Ти це запланував. Я думаю, що Ти
зробив мамі велику приємність і вона буде чекати на Тебе знову.
Думаю, Ти пам’ятаєш багато приємних моментів та хвилин з дитин-
ства. Тепер це вона чекатиме на приємні моменти, які Ти для неї ство-
риш в майбутньому.

Ти частіше розмовляєш з братами. Вони дуже довіряють Тобі і ціну-
ють Твою думку. Мені здається, що вони починають собі усвідомлю-
вати те, що вам варто триматися разом!

Можливо варто тепер подумати про те, чи міг би Ти частіше відві-
дувати свою тітку і які дні призначити на відвідування мами.
Пам’ятай, Ти можеш на мене розраховувати – я допомагатиму Тобі з
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ними зустрічатися наскільки це буде можливим. Мене також дуже
радує те, що Ти так перейнявся нашим спільним виконанням геног-
рами та карти Твого світу. Ти був вражений тим, що так багато діз-
нався про свою сім’ю! Я також колись робила свою власну карту свого
світу і це зробило на мене велике враження. Це дійсно допомогло мені
визначити власні життєві цілі... Думаю, що навіть тоді, коли ти ста-
неш дорослим, а це вже так швидко – тобі потрібна буде підтримка
близьких людей. Ми з твоєю тіткою вже говорили про те, як допо-
могти тобі знайти житло після виходу з інтернату. Це сьогодні не-
легке завдання, але думаю, що спільно ми зможемо це зробити.»

В 2003 році Товариство НАШ ДІМ провело літературний конкурс для дітей
та молоді з дитячих будинків під назвою „Мій найкращий день в житті”. Не-
зважаючи на те, що до конкурсних робіт не було спеціальних вимог та ін-
струкцій, то понад дев’яносто процентів робіт дітей описували вибрані дні
з їх дитинства, під час яких відбулося з ними щось приємне чи незвичайне
ще під час їхнього перебування вдома. Деякі з цих робіт це опис мрій, в тому
числі про повернення до власної сім’ї. Кожен, хто працює з дітьми з дитячих
будинків знає, що проблема розлуки з сім’єю є для більшості з них найбіль-
шою життєвою трагедією, а можливе повернення додому чи відновлення
контактів – найпотаємнішою та найбільшою мрією.

Навіть не читаючи творів дітей, ми самі можемо пригадати собі, чим для
нас була і є наша сім’я, що ми від неї отримали і як ми переживали будь-які
розлуки. Відчуття самоідентичності, власновартості, вміння виражати емоції,
опіка, тепло, захист, безпека. І хоч діти з дитячих будинків неодноразово
були скривджені в власному домі, то незважаючи на це, тужать за сім’єю і
прагнуть до неї або повернутися, або принаймні зрозуміти та вияснити при-
чини трагедії, яка відбулася з ними, а також внутрішньо впоратися з втратою.
Навіть коли повернення додому неможливе, завданням вихователя – прия-
теля буде зміцнення сімейних взаємостосунків з іншими членами родини,
які можуть мати значення для дитини. Навіть тоді, коли основною метою ро-
боти з дитиною є підготовка до самостійного життя, то навіть тоді робота з
біологічною сім’єю продовжується, хоча деколи у іншому контексті. В роботі
з дітьми не варто керуватися оцінками чи осудженнями стосовно сім’ї ди-
тини. Можна аналізувати причини кризи, наслідком якої була розлука з
сім’єю. Найбільшою проблемою дитини є розлука з сім’єю і тому вихователь
зобов’язаний допомогти дитині вирішити цю проблему. Звідси, обов’язком
є зібрати якнайбільшу кількість інформації про сім’ю (допоміжним інстру-
ментом є генограма), так, щоб можна було зміцнювати особливо ті взає-
мини, які для дитини є позитивними та можуть бути тривалими впродовж
цілого життя.



Система підтримки та надання допомоги в становленні

самостійності дітей, що перебувають під опікою держави

69

Написані учасниками листи спочатку читають, а пізніше обговорюють.
Тренери додають коментар.

Вправа «Інші техніки та інструменти зміцнюючого підходу» (20 хв)

Мета: ознайомлення учасників з іншими інструментами зміцнюючого
підходу.

Хід вправи

Спочатку тренер може запитати учасників про те, чи хтось знає або ви-
користовує якісь інструменти чи техніки, які можна було б віднести до зміц-
нюючого підходу. Лише згодом ділиться власним досвідом. Нижче описано

«Щоденник життя дитини», який можна також назвати «Книгою Життя
дитини». Цей інструмент є власністю дитини. Метою Щоденника або Книги
Життя дитини – це збереження минулого дитини, важливих подій у її житті,
запис приємних спогадів, інформації про дитину і її сім’ю, друзів чи інших
важливих людей. Саме тому він є дуже важливим для дітей, які були ізольо-
вані від своїх батьків та родичів.

«Щоденник життя дитини» це нотатки, записки, альбоми, листівки, папки,
листи, в яких містяться записи про життя дитини з періоду, який передував
влаштуванні дитини у інституційний заклад та під час перебування у ньому;

Для чого потрібен «Щоденник життя дитини»:

v щоб дітям допомогти зрозуміти їх минуле;
v щоб допомогти дітям адаптуватись в новій сім'ї, перейти з одного

середовища в інше;
v щоб допомогти дітям «прийняти» та шанувати своє коріння, по-

ходження та віднайти відчуття тожсамості та вартості;
v щоб допомогти дітям підготуватись до свого майбутнього.

У «Щоденнику життя дитини» може знаходитись:

v історія сім'ї дитини
v фотографії (або малюнки, якщо немає фотографій) сім'ї та друзів
v фотографії улюблених тварин, можливо фотографії домашніх

улюбленців
v фотографії чи сувеніри з днів народження, канікул, з закінчення

школи, садочка
v листівки, дипломи, грамоти, поштові відкритки і ін.
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«Щоденник життя дитини» постійно можна доповнювати, це можуть ро-
бити і вихователь і сама дитина.

В «Щоденнику життя дитини» можна також записувати плани, пов'язані
з майбутнім дитини, її мрії та задуми.

Особливу вартість цей документ матиме після виходу дитини з інститу-
ційного закладу. У молодої людини залишиться позитивний слід, пам’ятка з
минулого, книга, де будуть зареєстровані усі важливі для дитини факти. Ство-
рення та збереження цього є перш за все обов’язок вихователя.

Іншим інструментом може бути Лінія Життя дитини, де хронологічно по-
винні бути описані всі важливі для дитини події в її житті (перелік цих важ-
ливих подій створює сама дитина).  

Тренер заохочує всіх учасників до того, щоб поділитися власними ідеями
щодо інструментів та технік, якіб зміцнювали самооцінку дитини. Варто їх
спільно обговорити.
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- СЕСІЯ 6 -

Вправа «Генограма -  сім’я та родинні зв’язки, їх роль в процесі набуття
самостійності» (45 хв)

Мета: навчитись виконувати генограму та використовувати її пізніше у
роботі з дітьми та молоддю; використовувати інструмент в практичній
роботі з молоддю, яка готується до самостійного життя.

Хід вправи

Тренер коротко впроваджує поняття генограми (Додаток 4), малюючи на
фліп-чарті власну. Після перерахування всіх символів генограми (Додаток 5),
учасники кожен для себе, виконують власну генограму. Під час виконання
малюнку генограми, тренер допомагає учасникам технічними вказівками.
Генограми учасників не обговорюються, на їх основі збираються загальні
висновки та вказівки щодо подальшої роботи з дітьми.

Запитання для обговорення:

v Якого роду інформацію можна побачити на виконаній гено-
грамі? З якою метою вона виконується?

Нижче перераховано деякі з цілей виконання генограми:

v Зібрання інформації про сім’ю (імена, прізвища, дати народжень,
іменин, дати виникнення зв’язків, адреси, контакти і ін.)

v Відомості про традиції в сім’ї 
v Зміцнення відчуття самоідентичності, приналежності
v Зміцнення відчуття власновартості
v Пошук сильних сторін (осіб) серед членів сім’ї дитини
v Вираження вихователем поваги до дитини та її сім’ї
v Зміцнення взаємостосунків дитини з вихователем
v Обговорення з дитиною теми, де дитина є експертом
v Мотивація до подальшої роботи вихователя; дитина зацікавлена в

подальших пошуках та зібранні інформації та у співпраці з вихо-
вателем.

Вправа «Потреби розвитку та компенсація затримки розвитку дитини.
Аналіз потреб розвитку та визначення завдань з компенсації затримки
розвитку на конкретних випадках» (35 хв)

Мета: навчитись визначати сильні сторони та потреби з 2 категорії по-
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треб розвитку та компенсації їх затримки.

Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у 8 груп (тоді кожна група отримує одне за-
вдання) або у 4 групи (тоді кожна група отримує 2 завдання), - вибір зале-
жить від загальної кількості учасників.  Кожна група на прикладі однієї
дитини виконує аналіз сильних сторін та потреб у вказаних тренером під-
категоріях, заповнюючи таблицю (див. тбл. 4 «Потреби розвитку і компен-
сація занедбань у розвитку»). Пізніше тренер заохочує учасників прочитати
написане, а інших доповнити, якщо буде така потреба або бажання. Тренер
звертає увагу на те, що записані питання є лише підказкою, нема необхід-
ності відповідати на усі заміщені в таблиці запитання.
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- СЕСІЯ 7 -

Вправа «Емоційний та соціальний розвиток» (50 хв)

Мета: на основі власного досвіду усвідомити, на якому рівні емоційного
та соціального розвитку може бути дитина, яка перебувала у інституцій-
ному закладі тривалий час; навчитись визначати її сильні сторони та за-
вдання до виконання у майбутньому.

Хід вправи

Тренер об’єднує учасників в малі групи (кожна група отримує по 3-4 емо-
ції до опрацювання) та дає роздруковані таблиці (див. таблицю 5). 

Кожна група обговорює та заповнює вибрані емоції, спочатку дивлячись
на свої реакції та компетентності (вміння адекватно виражати емоції, розу-
міння та усвідомлення причин, вміння впоратись зі складними емоційними
станами)  у цій сфері, а пізніше на вміння дитини-підлітка, котра тривалий
час виховується в інституційному закладі. 

У третій колонці записуються ідеї, думки щодо того, як навчити дитину
адекватно виражати конкретну емоцію, розуміти свої емоційні стани та
вміти знайти шляхи вирішення, які б були прийнятними для навколишніх
та самої дитини. 

Після роботи в групах спільно обговорюються результати роботи. Тренер
акцентує увагу на тому, що у дітей, які тривалий час виховуються у сепарації
з близькими можуть бути значні браки у емоційній та соціальній сфері. Дуже
часто вони не вміють себе адекватно поводити. Вміння у цих сферах мають
ключове значення у тому, як нас сприймає оточення, чи нас люблять, чи
вміємо ми відстояти власну думку, чи вміємо ми захистити себе або співчу-
вати іншим. Одним словом це також необхідно дитині, яка готується до са-
мостійного життя, тому під час цього тренінгу ми стільки часу про це
говоримо.  

Згідно цього робиться підсумок вправи, на ватмані можна виписати в
пунктах визначені конкретні завдання до виконання у майбутньому. Під-
креслюється також роль куратора у цьому процесі.
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Таблиця 5

Я - ДОРОСЛИЙ ДИТИНА-ПІДЛІТОК
ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ,

ПЛАН

Страх

Злість на керівника, дорослого

Злість на колег, ровесників

Злість на дітей або слабших

Смуток

Радість

Гордість

Сором

Відраза

Відданість

Щастя

Депресія

Інше
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На плакаті, після спільного обговорення, тренер записує висновки з цієї
вправи конкретні завдання та вказівки по їх виконанню на майбутнє.

Наступний етап – це заповнення таблиці у підкатегорії емоційні потреби
в Аналізі сильних сторін на потреб. Це можна зробити спільно, а тренер
після мозкового штурму, може записувати на ватмані у 2 колонках  (сильних
сторонах та потребах-завданнях) ідеї учасників. По ходу вправи тренер
може додавати також свій коментар.

Вправа «Освіта та майбутня професія» (90 хв)

Мета: вміти визначати сильні сторони у цій сфері на прикладі конкретної
дитини, навчитися визначати потреби, завдання до виконання та виби-
рати пріоритети.

Хід вправи

Оскільки освіта та майбутня професія є одними з найважливіших крите-
ріїв набуття самостійності, то варто тепер розглянути цю сферу та ви-
значити, що може зробити вихователь в процесі підготовки дитини до

Емоційні потреби

v Чи вміє розпізнавати і називати емоції, по-
чуття – власні та інших осіб?

v Як виражає емоції: радість, сум, злість і інші;
адекватність емоцій до ситуацій та
ступінь/сила їх вираження?

v Темперамент – як «погашає» емоції?
v Які емоції переважають
v Як реагує на емоції та почуття інших – ем-

патія
v Як спілкується з іншими
v Яким чином вирішує конфлікти, готовність

попросити про допомогу інших або прийнят-
тя допомоги від спеціалістів

v Конформізм і асертивність – адекватність
вираження емоцій

v Чи вміє говорити про емоції та почуття, від-
критість у спілкуванні та вираженні (напр.
плач)

v Реакції на поразки та перемоги
v Ставлення до самотності, як відноситься до

самотності, як проводить час наодинці з со-
бою
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самостійного життя. Тренер заохочує учасників взяти участь в дискусії на
тему:

v Які труднощі можуть появитися, або виникають під час реалізації
завдань у цій сфері в умовах інституційного закладу, в якому вони
працюють?

Обговорення побоювань, обмежень є важливим етапом в роботі з дітьми
та молоддю, тому варто створити дорослим можливість обговорити це.

Після підсумку дискусії, тренер об’єднує учасників у 2 групи, даючи такі
завдання:

v Як можна реалізовувати завдання в умовах інституційного за-
кладу? (1 група)

v Які факти чи показники вказуватимуть на те, що потреби дитини
у цій сфері було реалізовано? (2 група)

Нижче (тбл. 6) розміщено підказки щодо попередніх питань.

Освіта, професія

Таблиця 6

Як про це подбати заздалегідь у
інституційному закладі?

Показники, які вказують, що потреби
дитини у цій сфері було зреалізовано?

Бесіди (дитина- безпосередній вихователь) на
тему чому дитина надає перевагу, чим ціка-
виться, захоплюється; як уявляє собі процес
здобуття освіти чи професії; ким мріє бути в
майбутньому.

Дитина знає, ким хоче бути в майбутньому, у
неї сформоване чітке уявлення про те, як
цього досягнути, що необхідно для цього
зробити

Профорієнтація (тестування, анкети, розмови,
вибір пріоритетів) спільно з дитиною.

Дитина відкрито говорить про свої очікування
щодо майбутньої професії, ділиться своїми
побоюваннями з безпосереднім вихователем

Інформація про професії, попит та актуальні
перспективи.

Дитина знає на які професії є попит у середо-
вищі, де вона житиме в майбутньому, знає
права та обов’язки учня, студента, працівника.

Інформація про учбові заклади (від атестату,
училища, технікумів, ліцеїв по ВУЗи). Розмови
на тему «за і проти», спільний вибір.
v Вимоги щодо вступу
v Правила поведінки у даному закладі
v Документи
v Особливості навчання (оплати, форми на-

вчання, стаціонар чи заочне), інше.

Дитина визначилась куди хоче поступати,
проявляє ініціативу по заповненню докумен-
тів, самостійному складенні до учбових за-
кладів.

Дитина має складене резюме.
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Результати роботи кожної групи спільно обговорюються та додається ко-
ментар, якщо є така необхідність.

Можливість закінчення різноманітних курсів
(масаж, медсестра, візажист, перукар, манікюр,
педікюр і ін.)

Дитина закінчила інші додаткові курси, які в
майбутньому дадуть можливість додаткового
заробітку.

Інформація про те, як відкрити власний бізнес
згідно з уподобаннями дитини. Складення біз-
нес-планів.

Приклад виконаних завдань у цій сфері.

Знання комп’ютера та іноземних мов.
Самостійно користується комп’ютером, знає
іноземну мову, постійно прагне розвиватися.

Рекомендації, які допоможуть дитини в май-
бутньому влаштуватись на роботу (від вчителів,
вихователів, попередніх працедавців і ін.)

Дитина має рекомендації від вихователів,
вчителів, які в майбутньому допоможуть ди-
тині працевлаштуватися.
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Вправа «Обговорення конкретного випадку дитини з інституційного
закладу, яка готується до самостійного життя» (25 хв)

Мета: застосувати в практиці зміцнюючий підхід по визначенню потен-
ціалу у даній ситуації та завдань до виконання у сфері освіти та май-
бутньої професії; спробувати обговорити у групі, використовуючи її
потенціал конкретну ситуацію та знайти шляхи виходу з неї.

Хід вправи

Тренер заохочує когось з учасників розказати історію підлітка з акцентом
на описі ситуації здобуття дитиною освіти, майбутньої професії. Пізніше
тренери спільно з учасниками (або ж спочатку учасники у групах, а пізніше
спільно в колі цілої групи) визначають плюси у даній ситуації (сильні сто-
рони, потенціал) та завдання до виконання. Якщо ніхто з учасників не може
згадати конкретної ситуації, тоді тренер подає заздалегідь підготовлену іс-
торію підлітка, яку можна використати під час цієї вправи. Нижче історія,
яку можна використати.

Історія Оксани:

Оксані 16 років, вона була влаштована в дитячий будинок у віці 12
років. Успішність у школі задовільна, але вона старається не пропус-
кати уроків. Зараз вона у 9-му класі (вона повторювала 6-й клас два
рази). Оксана дуже любить фізкультуру, англійську мову та історію,
з цих предметів у неї дуже добрі оцінки. Найбільші проблеми вини-
кають з математикою, фізикою та хімією. Оксана час від часу гово-
рить про те, щоб буде в майбутньому стилістом-перукарем. Вона ще
не визначилась з тим, що ще могла б робити в майбутньому. Дівчина
є замкнутою в собі і дуже боїться виходу з інтернату. У цьому ж ди-
тячому будинку живуть її молодший брат Олег та сестра Ірина. Ок-
сана переживає, що може втратити з ними контакт.

Вправа «Розмова з дитиною» (45 хв)

Мета: спробувати провести розмову з дитиною відносно її процесу під-
готовки до самостійного життя у сфері освіти та майбутньої професії;
ввійти в роль вихователя та дитини та відчути у практиці, які можуть ви-
никнути труднощі, або ж на що звернути увагу в майбутньому.

Хід вправи
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Тренер об’єднує учасників в трійки, в яких одна людина відіграватиме
роль вихователя, друга – роль підлітка, який готується до самостійного
життя, третя – буде спостерігачем, який нотуватиме ключові комунікати (те,
на що звернув увагу, що на думку спостерігача заважало в розмові, а що до-
помагало).

Завдання полягає на тому, щоб впродовж 7-10 хв. вихователь з дитиною
порозмовляли на тему підготовки до самостійного життя у сфері освіти та
майбутньої професії. Після цього, учасники у кожній групі замінюються ро-
лями, так, щоб кожен міг бути і вихователем, і дитиною, і спостерігачем (в
кожній ролі). Після цього спільно обговорюються враження від цієї розмови.
Тренер спочатку питає про враження осіб, які грали роль дитини, пізніше
тих, котрі входили в роль вихователя, а вже пізніше спостерігачів.

Загальні висновки відносно того, що допомагало в цій розмові повинні
бути записані на ватмані.

Підсумок дня (10 хв)

Хід вправи

Запитання до обговорення:

v Що з того, що обговорювалося під час тренінгу допоможе
учасникам в майбутньому в роботі з молоддю?  

v Що було потрібним? 
v З якою думкою, емоцією учасники завершують цей день?
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Рефлексія що до попереднього дня  (15 хв)

Мета: пригадати, що відбувалося попереднього дня, надати можливість
обговорити сумніви чи відповісти на питання, що виникли.

Хід вправи

Питання до учасників:

v Що найбільше запам’яталося з вчорашнього дня? 
v Що було новим, цікавим, незрозумілим? 
v На які теми, що були вчора учасники хотіли би ще погово-

рити?

Вправа «Вдосконалення інструменту лист до дитини: написання листа до
дитини на тему її підготовки до самостійного життя» (30 хв)

Мета: вдосконалення інструменту лист до дитини; написання листа до
дитини на тему її підготовки до самостійного життя.

Хід вправи

Тренер просить учасників спробувати індивідуально написати лист, або
фрагмент (наскільки вистачить часу), в якому був би описаний процес під-
готовки дитини до самостійності: що вже вдалось зробити, які завдання ще
попереду, над чим вихователь працюватиме спільно з дитиною, якою буде
його роль. Мета цього листа – пояснити на доступній дитині мові, як відбу-
ватиметься її процес набуття самостійності, підтримати дитину у цей період.

Пізніше всі бажаючі читають лист (в той час решта учасників входить в
роль дитини, до якої написано та тепер зачитується лист), додаються комен-
тарі та можливі пропозиції щодо змін в листі.

Специфічні потреби дітей та молоді, які зазнали втрат у житті (95 хв)

Мета: усвідомити як впливає факт розлуки з сім’єю та перебування в ін-
ституційному закладі на поведінку та розвиток дитини (особливо емо-
ційний та суспільний розвиток), вміти визначати сильні сторони дитини,
а також згідно цього завдання до виконання в майбутньому.

Хід вправи
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Тренер проводить міні-лекцію (можна також, коли вистачає часу про-
вести презентацію, або ж висвітлити учасникам фільм «Джон» авторства
Джеймса і Джойс Робертсонів, 1969 р.), використовуючи матеріал, розміще-
ний у Додатку 6. 

Після цього тренер об’єднує учасників у 3 групи, даючи такі завдання для
опрацювання: 

v чим хараткеризується емоційна стабільність та здатність форму-
вати прив’язаності (перша група)

v як реалізувати цю потребу в умовах інституційного закладу, в
якому учасники працюють (друга група)

v показники, які вказують на те, що потреби дитини у цій сфері
було реалізовано (третя група)

Таблиця 7, містить у собі підказки до вправи.

Емоційна стабільність та здатність формувати прив’язаності

Чим характеризується?
Як це зреалізувати в умовах

інституційного закладу?
Показники

Визначення сильних сторін у
цій сфері (в тому числі своїх)
та допомога у їх зміцненні;

Вміння будувати тривалі по-
зтивні взаємовідносини, які ба-
зують на довірі;

Вміння адекватно поводити
себе у складних ситуаціях,
вміння виражати емоції так,
щоб не образити інших.

Робота над емоціями (корек-
ція, формування емоційної
культури, вміння розрізняти
свої та емоційні стани інших
людей, а також проявляти свої
емоції, відповідно реагувати)

Дитина усвідомлює та розпі-
знає емоційні стани свої та
навколишніх, вміє адекватно
реагувати у різноманітних
ситуаціях; вміє конструк-
тивно вирішувати конфлікти;
знає та вміє використовувати
при цьому свої сильні сто-
рони; усвідомлює свої обме-
ження у цій сфері.

Пошук талантів дитини та їх
реалізація;

Свідомість наявності власних
талантів, а також обмежень.

Наявність контакту з близькою
людиною (стабільна емоційна
підтримка), підтримка зі сторони
безпосереднього вихователя

...

Виконання спільних завдань,
робіт та схвалення успіхів та
досягнень;

Значний рівень мотивації,
вміння долати труднощі, про-
гравати тощо.

Відчуття безпеки ...

Таблиця 7
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Результати роботи кожної групи пізніше обговорюються спільно всіма
учасниками.

Допомога в самопізнанні та
зміцненні самооцінки

Наявність підтримки різного
роду

Створення генограми та еко-
карти, інших інструментів

...

Формування комунікативних
вмінь

Формування обізнаності у різ-
них сферах життя

Навички адекватної оцінки си-
туації та вибору відповідних
способів реакції

Навички планування життя та
постановки цілей, вибір пріори-
тетів

Формування ціннісних орієнта-
цій

Володіння життєвими навич-
ками
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Вправа «Відчуття власновартості» (30 хв)

Мета: усвідомити, що відчуття власновартості дитини, яка тривалий час
виховується поза межами власної сім’ї може бути значно понижене; ді-
знатися, які є складові відчуття власновартості та як посилювати його в
умовах інституційного закладу.

Хід вправи

Тренери диктують учасникам речення, написані нижче. Учасники по ходу
закінчують ці речення.

Від дружби я очікую . . . . . . . . . . . .

Відчуваю себе важливим, тоді коли . . . . . . . . . . .

Роль, якою я найбільше горджуся це . . . . . . . . . . . .

Найціннішим з мого минулого є . . . . . . . . . . . . .

Від інших відрізняє мене . . . . . . . . . . . . . .

Те, що найбільше іншим людям подобається в мені це . . . . . . . . . . . .

Відчуваю себе обізнаним та компетентним тоді, коли . . . . . . . . . . . .

У взаємовідносинах з іншими людьми я маю право . . . . . . . . . . . . . .

Щоб бути взірцем та прикладом, людина на мою думку повинна . . . . . . . . .

Найважливішою річчю, яку сподіваюсь, дитина буде в мені шанувати та
наслідувати є . . . . . . . . . . . . . .

Після прочитання відповідей на кожне питання тренер запитує, як на це
питання відповіла би дитина, підліток з інтернату (дитячого будинку). Роз-
глядаємо кожне питання по черзі з цієї перспективи.

Пізніше тренер задає учасникам питання:

v Що можна дати дитині з інтернату для того, щоб зміцнити її
відчуття власновартості? (відповіді учасників (бажано, щоб
це були конкретні пропозиції до виконання) записуються
на ватмані). 

Вправа «Розуміння власного візерунку та відчуття власної вартості» (15 хв)

Мета: дати можливість учасникам усвідомити чому розуміння власного
візерунку та відчуття власної вартості є таке важливе.
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Хід вправи

Тренер надає учасникам наступну інформацію:

Наші погляди, переконання та відчуття стосовно нас самих мають вели-
чезний вплив на наше життя. Вони є вирішальними у формуванні того,
ким ми є насправді (або ж ким ми думаємо, що ми є), що ми робимо та
ким можемо стати. Наші власні уявлення та відчуття мають величезний
вплив на нашу поведінку, на те, як ми вчимося, як відносимося до інших,
задовольняємо свої потреби, працюємо, вирішуємо проблеми та органі-
зовуємо і проводимо своє дозвілля.

Суть справи, пов’язаної з відчуттям власної вартості та його впливом на
наше життя можна виразити одним твердженням: „Якщо я люблю себе,
то не кривджу ані себе, ані інших”. Якщо ми самі себе не любимо (маємо
низьку самооцінку) то своїми поступками та діями, як правило, обра-
жаємо інших людей. Тоді ми не робимо того, що могло б нас зробити ща-
сливими та задоволеними з життя та самого себе. Ми як члени
професійної команди людей, які працюють над забезпеченням потреб
дітей повинні усвідомлювати вагу відчуття власної вартості та розуміти
як воно формується. 

Відчуття власної вартості відіграє велику роль у різних сферах нашого
життя: впливає на нашу роботу, взаємостосунки з іншими людьми, на
наші плани та амбіції, врешті решт навіть на те, у кого ми закохуємося та
на те, чи ми щасливі.

Психологи погоджуються, що високе відчуття власної вартості, адекватне
до реальної ситуації даної особи має прямий зв’язок з раціональністю,
інтуїцією, творчістю, незалежністю, еластичністю, здатністю опанувати,
впоратись з втратою та зміною, бажанням признавати свої помилки ( та
виправляти їх), доброзичливістю та готовністю співпрацювати. Низьке
відчуття власної вартості характеризується браком раціональності, не-
правильним розумінням дійсності, нееластичністю, боязню перед новим
та невідомим, конформізмом або ж невластивим бунтом, захистом, над-
мірним підпорядкуванням, або надмірно контрольованою поведінкою,
страхом та ворожістю відносно інших. 

Вправа «В яких сферах ми реалізовуємо відчуття власної вартості?» (25 хв)

Мета: дати можливість учасникам усвідомити чому розуміння власного
візерунку та відчуття власної вартості є таке важливе.

Хід вправи
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Тренер пропоную учасникам обговорити групах питання «В яких сферах
ми реалізовуємо відчуття власної вартості?».

Запропоновані відповіді (записуємо на фліпчарт).

Підсумовуючи роботу, тренер зазначає, що зазвичай, відчуття власної вар-
тості необхідне нам для реалізації завдань у таких сферах:

Реалізація поставлених цілей – успішне їх досягнення зміцнює наше від-
чуття власної вартості;

Готовність до подолання труднощів та проблем в особистому та профе-
сійному житті – чим вища наша самооцінка та відчуття власної вартості, тим
швидше ми можемо впоратись з втратою і тим легше нам віднайти в собі
сили, щоб розпочату все спочатку. 

Амбіція – чим вище наше відчуття вартості, тим більше ми хочемо в
своєму житті досягнути

Відкритість у вираженні почуттів – в залежності наскільки міцне наше
відчуття вартості, тим охочіше ми говоримо про те, що плануємо, реалізо-
вуємо чи відчуваємо.

Спілкування – Відчуття власної вартості впливає на нашу щирість та від-
вертість у спілкуванні з іншими людьми. 

Взаємини – Високе відчуття власної вартості допомагає нам створювати
та підтримувати позитивні, тривалі та здорові взаємовідносини.

Повага до інших людей – Відчуття власної вартості є фундаментом нашої
поваги до другої особи. Якщо про самого себе ми думаємо добре, то відпо-
відно ми не будемо поспішно оцінювати інших. Тоді у нас також не буде очі-
кування того, що кожне нове знайомство нестиме зі собою чергове
відторгнення, приниження чи укладення проти нас спеціального плану дій.

Усі вище перераховані сфери ми можемо підсумувати так: адекватне від-
чуття власної вартості, не занижене і не завищене є умовою нашого особи-
стого щастя.

Вправа «Мої нагороди» (10 хв)

Мета: дати можливість учасникам усвідомити чому розуміння власного
візерунку та відчуття власної вартості є таке важливе.

Хід вправи

Під час цієї вправи тренер просить учасників повернутись пам’яттю до
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власного дитинства та пригадати собі приємні моменти, коли нас заохочу-
вали до чогось, обдаровуючи подарунком.

Запитання до обговорення:

v Які відчуття асоціюються нам з цими ситуаціями?  
v Як винагороди впливали на формування відчуття власної

вартості? 
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- СЕСІЯ 11 -

Вправа «Власний візерунок дитини» (50 хв)

Мета: дати можливість учасникам усвідомити як формується власний ві-
зерунок дитини.

Хід вправи

На початку вправи тренер пропонує учасникам наступну інформацію:

Власний візерунок дитини формується впродовж тривалого періоду, в ос-
новному - через контакти з іншими. Діти приходять у світ, не знаючи майже
нічого про себе. Отже, починають збирати інформацію вже з раннього пе-
ріоду на тему того, ким вони є, про навколишнє середовище. Відчуття влас-
ної особи вони в основному беруть з ставлення інших осіб до них, яке
відображене на обличчях людей, які опікуються ними. Батьки та опікуни є
першими дзеркалами дитини. Якщо вони реагують зацікавленням, увагою,
обіймами, ласкою, усмішкою, теплими розмовами, співом при колисці, го-
дують, вбирають та створюють атмосферу безпеки, то відповідно діти почи-
нають відчувати і вірити, що їх цінують і вони є варті цієї опіки та любові. 

Слова, які ми керуємо до дитини впливають на формування позитивного
образу своєї особи, а отже можуть допомогти дитині відчути, що „я вартий
зацікавлення, уваги; гідний любові”. Це відчуття безпеки, а також, що дитину
люблять та цінують залежать від вираження нашої уваги та піклування. Якщо
основні потреби дитини не забезпечуються, якщо над нею фізично зну-
щаються чи її потребами нехтують, то тоді дитина вважатиме себе нічого не
вартою та непотрібною нікому людиною.

Далі тренер пропонує учасникам обговорити наступні питання.

v Що ще формує власний візерунок дитини?

До уваги ведучого!

Відчуття власної вартості та повага, які дитина має до самої себе, не
залежать виключно від того, що вона чує від інших. На власну самооцінку
впливає також віра в власні можливості, компетенції та відповідальність. Як
ми помітили, того, що дітей люблять та цінують, вони дізнаються через те,
що вони чують від своїх близьких та інших важливих чи значущих осіб.
Також вони роблять висновок, чи можуть вони вважати себе компетентними
та відповідальними. Як відчуття власної вартості впливає на поведінку
дитини, такий же самий вплив має його або її віра у власні здібності та
відчуття відповідальності. 
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v Як ми можемо дізнатись, чи у дитини позитивне відчуття
власної вартості?

Відчуття компетенції (набутих вмінь) базується на постійних контактах з
людьми та середовищем. Після народження у немовлят вже є певні
здібності. Наприклад, вони вчаться говорити та ходити, вимагають реакції
оточення на їхні дії та потреби. В міру свого росту та дозрівання набувають
все більше нових вмінь та навичок у різних сферах. Однак, від дорослих
вони повинні отримати додатковий шанс розвинути інші вміння, а також
джерела та підтримку, необхідні для реалізації завдань. 

Разом із суспільними навичками та вмінням спілкуватись появляється
відповідальність. Так само, як у дітей повинен бути шанс розвитку та
вдосконалення додаткових вмінь та навичок, так і з відповідальністю. Діти
повинні бути за щось відповідальними. Діти вчаться відповідальності, коли
усвідомлюють, що за результат своїх дій треба відповідати. Так вони
навчаються контролювати свою поведінку та певні ситуації, бо знають, що
їхня поведінка впливає на результат. Одним словом, вони стають
відповідальними за те, що відбувається в їхньому житті.

Коли діти вдосконалюють свої навички і стають відповідальними то
помічають, що інші вірять в їхні здібності та можливості. Це в свою чергу
заохочує дітей до ще більшої праці над собою. Це щось як «пророцтво, яке
саме стається», згідно якого діти будуть поступати так, як ми від них цього
очікуємо. Діти можуть відображати та «носити» ярлики, приліплені до них
словесно («брехун», «поганий хлопець», «злодійка»). Вони не схочуть в
такому випадку ані змінюватись, ані вдосконалюватись, бо помітять, що їм
не довіряють чи контролюють, або ж не вірять в їхні здібності та можливі
зміни в поведінці.

Власний візерунок дитини базується на словах, які вона чує (слова) та на
ситуаціях, в яких дитина могла проявити свої вміння та відповідальність.
Коли ці ситуації мають місце в атмосфері любові, тепла та поваги, то діти
починають відчувати себе: „Я є гідний любові, вартий того, щоб про мене
дбали”. Починають вірити: “Я є здібний, я відповідальний ”.

До уваги ведучого!

Відчуття власної вартості є внутрішнім суддею нашої уяви про самого себе. Є
багато показників, які свідчать про те, що дана особа думає про себе.
Відчуття власної вартості показує те, наскільки дитина вірить у власні
здібності, свою значущість, у успіхи та вартості, які вона здобуває. Діти з
високим, адекватним відчуттям власної вартості поважають себе, вважають
себе вартісними, цінними, свідомі своїх можливостей та компетенцій, а 
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v Чи важко змінити власний образ дитини?

також мають відчуття приналежності. Якщо відчуття власної вартості у
дітей низьке, то вони себе не поважають. Вони бачать себе нездібними,
неважливими, особами, які не досягають успіхів та такими, задля яких не
варто старатися.

Поведінка дитини – це ключ до її відчуття власної вартості. Якщо вона
впевнена у собі та любить себе, то відповідно приязно відноситься до інших,
дитина зрівноважена, відкрита та вірить у свої сили. У неї не виникає
потреби погано себе поводити, створювати проблеми, нервувати чи щось
нищити. Суспільні стосунки такої дитини як правило позитивні. Рідко
піддається впливу ровесників та часто приймає самостійні та кращі рішення.
Натомість, діти з низьким відчуттям власної вартості можуть відчувати себе
від ізольованими, беззахисними та нелюбимими. Вони вважають себе
заслабкими, щоб досягнути того, що вони хочуть. Часто замикаються в собі і
є пасивними.

Якщо придивитись до загальної картини в житті дитини, а не до окремих
випадків, то ми зможемо побачити певні вказівки, щодо рівня її відчуття
вартості. З часом особи, в яких висока самооцінка будуть гордитися своїми
досягненнями, будуть відповідальними за свої вчинки, навчаться проходити
крізь драматичні події та будуть з вірою та ентузіазмом приймати нові
виклики та завдання. Будуть дбати про себе, шанувати свою та чужу
власність, будуть вміти приймати компліменти, демонструватимуть широкий
спектр емоцій.

Діти з низькою самооцінкою будуть уникати ситуацій, що викликають у них
страх чи неспокій. Будуть применшувати свої таланти і здібності та
звинувачувати інших в своїх поразках. Такі діти легко попадають під вплив
інших, швидко піддаються, відступають від своїх намірів, відчувають себе
безсильними та пригніченими. Діти з низьким відчуттям вартості будуть
провокувати ситуації, які матимуть негативний наслідок, наприклад такі як
відторгнення. Також вони будуть уникати прийняті норми і правила, та часто
порушуватимуть їх.

До уваги ведучого!

Все нове, що стається з дітьми інтерпретується ними в світлі своїх уявлень та
переконань. Якщо новий досвід подібний до того, у що дитина вірить, то він
буде включений у її уявлення про себе. З другої сторони, якщо події та
ситуації не співпадають з образом самого себе, то нова інформація не
засвоїться, або ж буде зігнорована та неприйнята. Деколи це має позитивний
вплив, особливо коли захищає власний образ перед негативним переказом, 
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v Чи у всіх дітей, які живуть в інтернатах низьке відчуття влас-
ної вартості?

В ході дискусії учасники приходять до висновків, що існує багато причин,
які загрожують сфері відчуття власної вартості у дітей, які живуть в інтернатах. 

Тренер об’єднує учасників в мали групи і пропонує самостійно опрацю-
вати виписати ці причини.

Пропозиції відповідей:

1. Безпосередній негативний вплив на відчуття власної вартості має сек-
суальне, фізичне чи емоційне насилля, або занедбання. 

2. Діти можуть відчувати себе без вартісними та безсильними. Вони мо-
жуть зробити висновок, що батьки, опікуни та всі дорослі є непри-
язними, несолідними та холодними людьми. Тоді такі діти створюють
власний світ, в якому вони самі нічого не варті, а їхні батьки чи опі-
куни є особами, які травмують чи завдають їм біль.

3. Діти та молодь, в яких відносини батьки-діти невластиві часто не по-
важають самих себе. Ступінь емоційного зв’язку з батьками впливає
на наше переконання щодо власної компетентності та хорошого став-
лення до нас з боку інших. Коли діти розстаються з батьками, то у них
проявляється тенденція до самокритики.

який не тотожний з власним уявленням про себе. Однак, з іншого боку це
ускладнює деколи потрібну зміну власного образу дитини, оскільки це
вимагає часто модифікації її системи переконань.

До уваги ведучого!

Відчуття власної вартості нищить фізичне насилля, сексуальне насилля,
занедбання чи знущання над дитиною. Часто діти та молодь вірять, що це
вони відповідальні за ці вчинки, оскільки вони не варті любові та задля них
не варто старатися. Ці негативні почуття призводять до того, що вони
відчувають себе некомпетентними. Це в свою чергу призводить до
заспокоєння своїх потреб невідповідальним способом.

Однак не у всіх дітей, які живуть в інтернатах низьке відчуття власної
вартості. У деяких з них можна спостерігати незвичайну „еластичність” та
здатність протистояти життєвим невдачам та поразкам. Варто пам’ятати, що
це не береться нізвідки. Опікуни можуть і повинні допомогти дітям
розвинути та вдосконалити їхні міцні сторони.
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4. Діти, яким необхідна інституційна опіка часто є дезорієнтованими в
житті, невпевнені у собі та непокояться тим, ким вони є. Це все є на-
слідком розлуки з сім’єю, досвіду перебування за межами рідного дому
та чинників, які були причиною розміщення дитини в інтернаті. 

5. Таким дітям важко відділитись від батьків, мають проблеми зі само-
стійністю. Якщо вони дізнаються, що їх батьків не шанують, то вони
самі відчують себе нічого не вартими. 

6. У більшості випадків, дітям бракує інформації. Вони можуть не знати
для чого їх розлучили, або ж незабаром розлучать з рідною сім’єю, як
довго ця розлука триватиме? Вони можуть не знати, що від них вима-
гається, для того, щоб вони могли повернутися додому і що повинно
змінитися? Діти можуть не знати, що очікує від них опікун, кому дові-
ряти, а також чи винні вони в чомусь. Коли дитина не може знайти від-
повідей на ці питання, то їй важко відчути себе потрібною,
компетентною та нести відповідальність за свої вчинки. 

7. Фізичне насилля, занедбання та розлука зі сім’єю впливають на роз-
виток дитини. Внаслідок цього дитині буде важко радіти тому, що їй
вдалось успішно виконати фізичне, емоційне, суспільне чи інтелекту-
альне завдання. Це також негативно впливає на її самооцінку.

8. Багаторазові зміни місць проживання з однієї у іншу сім’ю, або ж з ін-
тернату у інтернат ще більш поглиблюють невпевненість та розгубле-
ність дитини.

9. Відчуття тожсамості може понизитись, коли дитина буде розміщена
та виховуватись поза межами свого культурного середовища, ніж до
того часу. 

10. Не всі діти, які живуть в інтернатах проявляють низьке відчуття влас-
ної вартості. Деяким дітям може бути характерна свого роду еластич-
ність.

Підведення підсумків

Очевидним є те, що у дітей, які виховуються в будинках дитини з багатьох
причин є труднощі в зв’язку з пониженим відчуттям власної вартості та про-
блеми з розпізнанням своєї самоідентичності. Група опікунів повинна до-
помагати дітям розвивати позитивне відчуття власної вартості та допомогти
зрозуміти те, ким вони є. Зміцнення відчуття власної вартості шляхом укріп-
лення сімейних взаємостосунків та відчуття самоідентичності є одним з най-
важливіших завдань групи опікунів.
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Вправа «Умови, необхідні для формування відчуття власної вартості»
(90 хв)

Мета: дати можливість учасникам умови, які необхідні дитині для відчуття
власної вартості.

Хід вправи

На початку вправи тренер пропонує учасникам наступну інформацію:

Інформаційне повідомлення:

Беручи до уваги попередні розважання, можна зробити висновок, що
часто джерелом низького відчуття власної вартості дітей є великий досвід
відторгнень та розірвання натурального зв’язку з натуральною сім’єю.
Однак перед тим як ми будемо думати над тим, як спробувати «прими-
рити» дитину з її уявленнями про натуральну сім’ю, підсумуймо те, що ми
знаємо про відчуття власної вартості. 

Існує чотири чинники, необхідні для формування відчуття власної вар-
тості.

а) Відчуття приналежності;
б) Неповторність;
в) Відчуття влади;
г) Взірці.

Розберемо, представленні чинники більш детально:

A. ВІДЧУТТЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ.

Уяви собі ситуацію, що Ти абсолютно сам. Немає нікого, хто б міг турбу-
ватися про Тебе і ніхто не цікавиться тим, що з Тобою відбувається і що
Ти робиш. Нікого не цікавить те, як Ти сьогодні вберешся і чи вдасться
Тобі зробити щось на роботі. Ніхто і так Тебе не помітить, ніхто Тебе не
похвалить… 

Такі думки навіть перенести важко. Ми просто не можемо існувати без
відчуття приналежності до інших, без будь-яких взаємостосунків. Ось
чому ми говоримо, що відчуття вартості невід’ємно пов’язане з відчуттям
приналежності. 

Приналежність означає те, що дана особа задоволена з виду взаємосто-
сунків, які є для неї важливими і ці контакти приносять задоволення двом
сторонам. Через відчуття приналежності ми ідентифікуємось з важли-
вими для нас людьми чи групою людей. Ми відчуваємо себе частиною ус-
падкованого минулого разом з людьми, місцями, традиціями та звичаями.
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Повага інших є, мабуть, найважливішою людською потребою. Людина є,
мабуть, єдиним створінням на планеті, для якої ціннішим від бажання
жити є відчувати себе потрібною. Якщо нам бракує переконання, що ми
є важливими чи комусь потрібними, то у нас з’являється тенденція до по-
падання в депресію, ми легко піддаємося та починаємо кривдити себе чи
навколишніх.

А що з дітьми, в яких приналежність до їхньої сім’ї була перервана? Як
можуть себе почувати діти, яких забрали з рідної домівки, а пізніше пе-
реносили з місця на місце?

Запитання до обговорення:

v Як можна зміцнювати відчуття власної вартості у дитини,
яка живе в інтернаті?  

Учасники обговорюють цю тему в малих групах. 

Варіанти відповідей:

- Заохочуй їх підтримувати контакти з біологічними батьками, з бра-
тами, з сестрами, з тітками чи іншими членами біологічної родини, з
друзями та іншими особами, які є для дитини важливими. 

- Дізнайся якнайбільше про осіб, які є для дитини важливими та значу-
щими, і якщо це можливе, допоможи підтримати ці взаємостосунки. 

- Допоможи дитині відновити контакти з важливими для неї особами
(особисто, по телефону, чи написати лист).

- Підготуй дитину до зустрічей з членами її біологічної сім’ї.

- Співпрацюй з біологічною родиною дитини для того, щоб зібрати ма-
теріали до „Щоденника Життя дитини».

- Наскільки це можливо, то запрошуй членів біологічної родини на важ-
ливі для дитини події – шкільні, церковні урочистості, на спільний від-
починок, свята. (дні народження, свята і ін.).

- Розмовляй з дитиною про її взаємостосунки з сім’єю та друзями.

- Зроби щось особливе, щоб підкреслити культурні традиції, свята та
звичаї та збільшуй в цих подіях роль та участь дитини.

- Якщо дитина походить з віруючої сім’ї, то підтримуй та заохочуй до
подальшого практикування її віросповідання.

- Покажи дитині, що її пам’ятки, спогади чи особисті речі є для Тебе важ-
ливими. Заохочуй дитину до того, щоб вона розповідала Тобі про це
та уважно її слухай.
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- Залучай дитину до активної участі в житті суспільства, громади.

- Налагоджуй взаємини з дитиною та використовуй це, щоб показати
дитині та навчити її, які почуття та поведінка є результатом позитив-
них взаємин з іншими.

- Розмовляй з дітьми про те, як вони розуміють поняття «найкращого»
друга. 

- Задумуйся разом з дітьми над тим, чому інші їх люблять. Спитай: „Що
робиш, коли відчуваєш себе комусь потрібним?”

- Заохочуй дітей до того, щоб вони приєднались до груп, де вони можуть
навчитися співпрацювати та робити у складі групі.

- Оціни можливість участі дитини в діяльності гуртків, спортивних сек-
цій чи музичних груп. 

- Виражай свою підтримку щодо приналежності дитини до даної групи. 

- Пропонуй дитині, як вона може використовувати свої таланти та час. 

- Спільно з дитиною визнач її завдання та обов’язки, домашні та гро-
мадські. 

- Оцінюй вкладені старання дитини в життя групи, та під час виконання
домашніх завдань.

- Використовуй час для розмов для того, щоб поділитися своїми почут-
тями, потребами, а також щоб обговорити зацікавлення, розв’язати
проблеми, пропагувати співпрацю та планувати життя громади.

- Заохочуй дитину та допомагай їй брати участь в шкільній та громадсь-
кій діяльності. 

- Покажи дитині своє задоволення від того, коли вона добре відноситься
до інших.

- Хвали дитину за кожне її реальне досягнення – особисто та в присут-
ності інших, на шкільних зборах чи в групі.

Б. НЕПОВТОРНІСТЬ

Це особливе відчуття власної особистості. Люди, яким воно характерне
поважають та шанують в собі та в інших ті риси, які власне відрізняють
їх від інших, а внаслідок цього за ці риси їх шанують та люблять інші. Во-
лодіння відчуття неповторності тотожне з великою повагою своєї інди-
відуальності. Коли ти це відчуваєш, то знаєш, що є в тобі щось особливе і
знаєш, що інші також так думають. Це збільшує Твою віру в те, що Ти є
компетентним, а особливо віру в те, що Ти можеш щось зробити.
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Запитання до обговорення:

v Як зміцнювати неповторність в умовах інтернату?

v Чи діти з інтернатів часто відчувають себе неповторними? 

v Як допомогти дитині з інтернату повірити в себе?

Варіанти відповідей:

- Хвали факт того, що люди різняться між собою.

- Знайди кожній дитині сферу, в якій вона може перевищувати інших.
Підтримуй дітей та додавай відваги для того, щоб розвивалось далі в
цьому напрямку. Уникай порівнянь дітей та питань, чому вони не мо-
жуть бути як інші.

- Стався до кожної дитини як до окремої та неповторної особистості зі
своїми потребами та міцними сторонами і унікальними можливо-
стями. Це позитивно оцінює дитину як окрему людську істоту.

- Уникай «групової відповідальності» в ситуації, коли діти поводились
по-різному.

- Приділи кожній дитині щось спеціальне в роботі по дому чи інші по-
трібні для сімейного життя чи життя в громаді дії. 

- Заохочуй дитину до «покращення» власних рекордів та розвивати
власні вміння та навички з тижня на тиждень. 

- Підтримуй зацікавлення та хобі дитини.

- Уникай виразів розчарування, коли дитина проявлятиме відмінні від
Твоїх зацікавлення.

- Приділяй відповідну кількість особистого часу кожній дитині окремо.

- Підтримуй дитину, зміцнюй її за допомогою слів (наприклад, «Ти ви-
нятковий», «Я Тебе люблю», «Я дуже переживаю за Тебе», «Ти мені не
байдужий», «Ти для мене дуже важлива»), жестів (лагідний дотик,
обійми). Роби це незалежно від поведінки дитини.

- Концентруйся на талантах та погодься з їх браком!

- Дозволь дитині самій обладнати свою кімнату, чи простір, що нале-
жить їй.

- Зміцнюй та хвали, якнайчастіше!
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В. ВІДЧУТТЯ ВЛАДИ

Відчуття влади береться з переконання, що у нас є те, що нам потрібне,
щоб мати вплив на нашу ситуацію, контролювати обставини, що склада-
ються в нашому житті. Люди, які мають відчуття влади переконані, що в
великій мірі контролюють власне життя. Вони вірять, що у складних об-
ставинах використають свої унікальні вміння та якості та впораються з
проблемою. Коли люди мають відчуття влади, то усвідомлюють, що у них
є вибір, щоб прийняти рішення та не бояться відповідальності за власні
рішення, вчинки та поведінку. Відчуття влади спричинює те, що ми не
боїмось ризикувати і це робить нас відважними.

Запитання до обговорення:

v Як зміцнювати відчуття влади в дітей, які перебувають в ін-
тернатах?

v Як думаєш, чи діти з інтернатів мають розвинуте відчуття
влади? 

v Чи часто вони мають бажання ризикувати та вміють нести
відповідальність за власні рішення та вчинки? 

v Як допомогти такій дитині в будинку дитини?

Варіанти відповідей:

- Заохочуй дитину бути відважною.

- Уникай виконання завдань за дитину, які вона може виконати сама.
Дозволь їй пережити малу перемогу та відчути з цього приводу задо-
волення та гордість, які випливатимуть з щойно збільшеної незалеж-
ності та самостійності. 

- Заохочуй дитину до того, щоб ділилась своїми ідеями та думками.

- Заохочуй дитину до самостійного мислення та пошуків та пізнання
нового.

- Дозволь дітям помилятись.

- Заохочуй до роботи.

- Заохочуй дитину вибирати.

- Створюй дитині нагоди для того, щоб вона могла проявити свою від-
повідальність.

- Заохочуй бути витривалою.

- Залучай до спільного вирішення проблем.



Система підтримки та надання допомоги в становленні

самостійності дітей, що перебувають під опікою держави

97

- Хвали за досягнення.

- Виражай свою підтримку (наприклад, «ти можеш це», «ти чудово даєш
собі раду», «спробуй ще раз»)

- Вчи вміння «допоможи собі сам».

- Питай дітей про їх погляди на громади, розподіл обов’язків і ін.

- Постійно збільшуй сферу відповідальності дитини.

Низька самооцінка часто пов’язана з відчуттям безсильності. Люди, над
якими фізично знущалися, або які були жертвами обставин рідко мають
позитивну думку на свою тему. Діти в загальному, та діти, які виховуються
в інтернатах в особливості, мають менший контроль над своїм життям
ніж дорослі. Тому таким важливим є те, щоб ми надали дітям владу згідно
їх можливостей.

Г. ВЗІРЦІ

Приклади з життя дають нам багато взірців, завдяки яким ми будуємо
свою систему цінностей, створюємо норми, ідеали та стандарти. Взірці
– це люди, на яких ми прагнемо бути схожими і яких ми добре знаємо.
Вони допомагають нам зрозуміти різницю між добром і злом, правдою
та брехнею. Ці вартості є для нас путівником у житті та впорядковують у
логічну цілісність наше життя.

Взірці – це особи, які вчать нас як цінувати самого себе, так приймати рі-
шення та нести відповідальність за них. Вони також є для нас прикладом
позитивного відчуття вартості.

Опікуни можуть становити дієвий приклад та взірець для дітей, які зна-
ходяться під їх опікою.

Запитання до обговорення:

v Як саме ми повинні дати дітям в інтернаті приклади та
взірці?

Варіанти відповідей:

- Сам будь прикладом та поступай згідно своїх переконань та норм.

- Представляй дітям людей, якими Ти захоплюєшся.

- Дозволь дитині розвивати її контакти з людьми, які можуть бути хоро-
шим прикладом для дитини (вчителі, священики, ссуспільні автори-
тети і ін.).
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- Розмовляй з дитиною про життя знаменитих людей.

- Розмовляй з дітьми про їх норми моралі та вартості.

- Зроби так, щоб діти знали про Твої думки та переконання в питаннях
моралі та життєвих поглядів. Коли запитують, то будь з ними щирий
та відвертий.

- Допомагай дітям відважно нести відповідальність за свої вчинки.

- Дискутуйте між собою на теми ваших вартостей, зацікавлень, переко-
нань та думок.

- Уникай пастки: „Роби те, що я Тобі кажу, а не те, що роблю”. Те, що ми
говоримо має менший вплив на те, ким ми є, ніж те, що ми робимо.

- Живи згідно норм та вартостей, які б Ти хотів переказати дітям.

- Забезпеч в сімейному житті відчуття впорядкованості та логічності.
Визнач завдання та роботу до виконання для кожного члена сім’ї.

- Роби та говори дитині речі, які покажуть дитині, що Ти відчуваєш себе
компетентним, гідним любові та послідовним у своїх думках та вчин-
ках.

- Створи та підтримуй умови, необхідні для відчуття приналежності, не-
повторності та потреби влади. Вчи дітей, як вони самі повинні ство-
рювати ці умови і дотримуватись їх.

Подумайте ще про інші способи подання дітям взірців.

Все, про що ми до тепер говорили про відчуття власної вартості дітей
можна підсумувати так: Дітям необхідна безумовна любов та повага. З-за таких
умов, при спокійному та послідовному застосуванні визначених правил, діти
будуть постійно розвиватись та формувати власну особистість, але також на-
вчаться шанувати себе та інших, та будувати позитивні та тривалі взаємини. 

Завдяки безумовній любові та повазі діти:

v Розуміють наслідки власної поведінки, завдяки чому будуть стара-
тись як найкраще себе вести

v Не бояться, що втратять любов опікунів
v Відчувають себе безпечно, впевнено та мають відчуття власної

вартості, краще використовують свій потенціал
v Охочіше входять в нові групи та добре там акліматизуються, здо-

буваючи нових друзів
v Мають внутрішній спокій, вміють приймати рішення, люблять ри-

зикувати
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v Мають здорову дистанцію щодо власних успіхів, свої матеріальні
досягнення не цінують більше від дружби та взаємовідносин з ін-
шими людьми.

Без поваги та безумовної любові діти:
v Можуть зробити висновок, що любов залежить від їх поведінки та

досягнень
v Можуть звинувачувати себе за те, що їх не люблять
v Можуть страждати від того, що їх не поважають, боятись відторг-

нення
v Можуть бути недовірливими та уникати людей
v Не вміють зробити позитивних висновків з критики
v Стають залежними від іншими та невпевненими
v Значно піддатливі на вплив інших, не вміють самостійно мислити
v Не використовують своїх можливостей
v Вважають, що не вміють впоратись з драматичною ситуацією
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- СЕСІЯ 12 -

Вправа «Суспільні вміння та соціальні навички» (30 хв)

Мета: навчитись визначати сильні сторони та конкретні завдання до ви-
конання на прикладі конкретних дітей у сфері суспільних вмінь та соці-
альних навичок.

Хід вправи

з метою створення визначення суспільних вмінь чи соціальних навичок,
спочатку тренер задає питання учасникам:

v Що складається на суспільні вміння та соціальні навички? 
v Як можна подбати про це в умовах інституційного закладу? 
v По чому можна розпізнати, що завдання у цій сфері були

реалізовані?
Відповіді на питання можна опрацювати так само, як заповнювалось до

тепер – у таблиці, або ж зібрати спільно на ватманах загальні висновки після
обговорення. Нижче, приклади чи підказки, які можна використати під час
цієї вправи:

Суспільні вміння та соціальні навички:

- Вміння культурно спілкуватися
- Наявність адекватної поведінки в колективі, під час різних ситуацій 
- Вміння домовлятися, йти на компроміс під час вийняткових ситуацій,

вміння вирішувати конфліктні ситуації
- Вміння користуватися соціальними послугами (громадським транс-

портом, комунальними службами тощо)
- Вміння (знання) правильної поведінки в натовпі (в т.ч.кризових си-

туаціях)
- Вміння допомагати іншим
- Знання своїх прав та обов’язків перед суспільством (вибори, по-

датки. . .)
- Знання (усвідомлення) свого місця в суспільстві
- Вміння  працювати
- Вміння зберігати багатства навколишнього середовища (екологія)
- Патріотизм 
- Вміння помічати та використовувати потенціал середовища
- «Я» в групі, інше. . .
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Пізніше тренер об’єднує учасників в малі групи та дає завдання: опрацю-
вати на прикладі конкретної дитини, яку учасники добре знають сильні сто-
рони та завдання до виконання: 

v функціонування в групі (1 група); 
v функціонування у школі чи учбовому закладі (2 група);
v функціонування у інших групах чи середовищах (3 група);
v функціонування в сім’ї (4 група).

Результати роботи в малих групах пізніше спільно обговорюються.

Категорії потреб Сильні сторони
Потреби, завдання

для виконання

Функціонування у групі (дім, інтернат, інституційний заклад)

v Скільки часу дитина перебуває в будинку
для дітей/інституційному закладі?

v Чи почуває себе безпечно?
v Які завдання виконує в будинку для дітей?
v Чи приймає активну участь в житті будинку

для дітей/інституційного закладу?
v Чи виражає свої думки і погляди впродовж

зібрання громади?
v Чи вносить ініціативи, свої пропозиції змін?
v Чи дитина інтегрувалася у групу в будинку

для дітей (завдання в плані відповідно до го-
ловної мети роботи з дитиною та сім’єю)?

Функціонування у школі, учбовому закладі

v В якій школі, учбовому закладі навчається?
v Чи були зміни школи, класу?
v Чи повторювала шкільний рік?
v Який образ школи має дитина, що думає

про неї?
v Чи любить ходити в школу?
v Як почуває себе у класі/школі?
v Які взаємовідносини має з вчителями/одно-

класниками?
v Чи хтось з вчителів є авторитетом для дити-

ни?
v Чи дитина бере активну участь в житті шко-

ли/класу?
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Вправа «Життєві вміння дітей з інституційно-виховних закладів – як їм
допомогти?» (40 хв)

Мета: вміти визначати сильні сторони та завдання до виконання у цій
сфері.

Хід вправи

Тренер дає завдання до виконання у двох групах:

v Яких життєвих вмінь вже тепер можна навчити дитину під час пе-
ребування у інституційному закладі? (1 група)

v Яких ще навичок треба навчити дітей та молодь в інституційному
закладі, щоб ствердити, що вони будуть готові до самостійного
життя? Чого саме необхідно дітей ще навчити, про що подбати? (2
група)

Функціонування в інших групах і середовищах

v З якими групами, середовищами дитина
пов’язана?

v Взаємовідносини між ними, як впливають
одне на одного?

v Вплив тих груп та середовищ на життя дити-
ни?

v Чи є такі групи, участь в яких потрібно зміц-
нювати та розвивати або ж «гамувати» та
шукати альтернативу? Як це пояснити дити-
ні?

v Позиція, роль дитини в групі, середовищі?
v Участь, активність в житті групи, середови-

ща?

Функціонування (ролі) в сім’ї

v Вік дитини та вік її рідних братів і сестер
v Образ сім’ї, модель сім’ї, з якої походить ди-

тина, ієрархія взаємовідносин батьки-діти у
сім’ї походження дитини

v Взірці, винесені з власної сім’ї
v Ставлення дитини до поняття сім’я
v Активність, позиція в житті сім’ї до влашту-

вання дитини у будинок для дітей/інститу-
ційний заклад

v Koмунікація в сім’ї
v Способи вирішення конфліктів
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Нижче, розміщено підказки, які можна використати під час проведення
цієї вправи.

Життєві навички

Наступним кроком буде заповнення фрагменту аналізу сильних сторін та
потреб-завдань на прикладі конкретної дитини. Це можна зробити відразу,
спільно, методом мозкового штурму. Тренер записує висновки та відповіді
учасників на ватмані. Питання у першій колонці є допоміжними, вказують
лише на те, на що варто звернути увагу здійснюючи аналіз у цій сфері.

Таблиця 8

Чого можна вчити під час перебування у
інституційному закладі?

Необхідно, щоб дитина навчилася

Приготування їжі
Як вибирати відповідній одяг, їжу, продукти
тощо

Особиста гігієна Як естетично оформляти свій життєвий простір

Прибирання кімнати, будинку
Співпраця з установами, організаціями та ін-
шими службами

Як слідкувати за квітами, вазонами Як писати офіційні документи (заяви, листи
та інше)

Миття посуду Навики безпечної поведінки

Прання, прасування Як піклуватися про тварин

Слідкування за чистотою (вбрання, постіль інше) Ремонт

Дбати про свій зовнішній вигляд Організація дозвілля

Сервірування столу
Як дбати про території біля своєї квартири,
будинку (взаємовідносини з сусідами, приса-
дибна ділянка тощо)

Як користуватися побутовою технікою
Водійські права, інші курси, які дають можли-
вість додаткового заробітку

Організація дозвілля, свят і інших урочистих подій
«запасні» професійні компетентності, вміння,
навички

Дрібні ремонти
Покупки, шопінг (знижки, коли і де варто ку-
пувати тощо)

Як бережно ставитися і піклуватися про власні
речі та власність інших

Самодопомога
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Підсумок дня (10 хв)

Хід вправи

Запитання до обговорення:

v Що з того, що обговорювалося під час тренінгу допоможе
учасникам в майбутньому в роботі з молоддю?  

v Що було потрібним? 
v З якою думкою, емоцією учасники завершують цей день?

Життєві вміння

v Які має вміння у сфері домашніх робіт, са-
мообслуговування?

v Чи вміє самостійно залагоджувати  справи у
різних установах?

v Чи вміння дитини адекватні до її віку?
v Що вміє самостійно виконувати?
v Чи вміє користуватися побутовою технікою?

Якою?
v Чи вміє самостійно подорожувати відповід-

но до її віку?
v Чи вміє заощаджувати,  планувати видатки,

кишенькові?
v Організаційні вміння
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- СЕСІЯ 13 -

Рефлексія що до попереднього дня  (10 хв)

Мета: пригадати, що відбувалося попереднього дня, надати можливість
обговорити сумніви чи відповісти на питання, що виникли.

Хід вправи

Питання до учасників:

v Що найбільше запам’яталося з вчорашнього дня? 
v Що було новим, цікавим, незрозумілим? 
v На які теми, що були вчора учасники хотіли би ще погово-

рити?

Вправа «Контракти в роботі з дітьми, молоддю та дорослими, приклади
створення соціальних контрактів» (30 хв)

Мета: ознайомитись з контрактами як інструментами, знати правила
створення контрактів, створити приклад соціальних контрактів.

Хід вправи

Тренери питають учасників, що їм відомо на тему контрактів у роботі з
дітьми? Яка мета цього інструменту? На дискусію на цю тему слід призна-
чити до 10 хв.

Мета контрактів: мотивувати та заохотити дитину (батьків або інших
людей, з якими складається контракт) до самостійного конструктивного
вирішення питань чи проблем, які є темою контракту; підвищення само-
оцінки, конкретних вмінь та відчуття власновартості.

Пізніше на плакаті записуються основні правила відносно методики ро-
боти контрактами. Нижче – деякі з основних правил:

v у контракті повинен бути записаний конкретний термін реаліза-
ції (краще, щоб контракти були короктотривалими, тоді ймовір-
ність, що вони будуть виконані є високою);

v у контракті повинні бути обов’язки сторін -завдання до вико-
нання (дитина-вихователь, вихователь-батьки), обов’язків по-
винно бути порівну. Навіть тоді, коли обов’язки вихователя будуть
його посадовими обов’язками, а не надзвичайними діями, все
одно, варто, щоб дитина знала, що вихователь-дорослий також
має завдання до виконання;
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v завдання до виконання повинні бути реальними, їх не може бути
багато (краще нехай буде менше, а вони бути усі виконані ніж
створювати чи провокувати ситуацію поразки);

v після закінчення тривалості контракту, усі дії аналізуються та під-
сумовуються. На окремому аркуші, або під текстом контракту за-
писуються результати;

v контракт – це один з інструментів, який можна використовувати у
роботі з дітьми чи дорослими, але це не повинно бути панацеєю
на вирішення усіх проблемних ситуацій. Одним з основних за-
вдань контрактів – це навчити дитину, або її батьків самостійно
вирішувати проблемні питання, без обов’язку додаткового на-
гляду.

Тренер роздає учасникам роздрукований документ та створює учасникам
можливість ознайомитись з ним (на це потрібно до 10 хв.)

Контракт

Між _________________________________________________________

та ___________________________________________________________

Підписаний, дата ____________________________________________

На період ___________________________________________________

Обов’язки сторін:

Куратор: ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дитина: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Про неприсутність на зустрічах чи виникненні вийняткових ситуацій, які є пе-
решкодою під час виконання завдань, попереджаємо, телефонуючи:

№ тел.______________________________ /___________________________________ 

Інше ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Обидві сторони після добровільного підписання погоджуються з умовами
прийнятого контракту

________________________ _________________________

Кінцевий результат, підсумок: ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Пізніше тренер задає питання учасникам: 

v Що може бути предметом контракту?

У двох групах виконується завдання створення прикладу контракту (текст
контракту краще писати на ватмані – це буде вигідніше пізніше читати та
спільно обговорювати). Після виконання, результати обговорюються, а у
текст контрактів вноситься з-за необхідності зміни. 

Вправа «За і проти використання контрактів в роботі з молоддю» (30 хв)

Мета: усвідомити та визначити обмеження та протипоказання викори-
стання контрактів у роботі з дітьми чи дорослими.

Хід вправи

Методом мозкового штурму або дискусії у 2 групах проговорюються усі
«плюси» та «мінуси» використання контрактів у роботі з дітьми та дорос-
лими.

Запитання для обговорення:

v Що не може бути предметом контракту? 
v Що може бути предметом контракту? 
v В яких ситуаціях не бажано використовувати цей інстру-

мент?
v Як вплинуть на дитину тільки негативні результати контрактів?
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Деякі з плюсів складення контрактів:

v Завдяки цьому документу дитина має вплив на те, що відбува-
ється, на зміну своєї поведінки;

v Обговорення умов контракту допомагає усвідомити дитині свою
роль та відповідальність, у неї появляється вибір – як себе пово-
дити;

v Позитивні результати контрактів посилюють самооцінку дитини;
v Добре складений та реалізований контракт є документом, яким

дитина може гордитися та пишатися;
v Складення контрактів позитивно впливає на мотивацію дитини,

прояви ініціативи та креативність.

Деякі з мінусів складення контрактів:

v У контракті дуже важко передбачити форсмажорні обставини,
тому зростає ймовірність поразки чи невиконання завдань, запи-
саних у контракті;

v Дуже часте використання контрактів може негативно вплинути на
поведінку дитини: вона може узалежнитись від зовнішнього конт-
ролю, це може негативно вплинути на самостійність дитини та на
її ініціативу;

v Через надмірну кількість обов’язків може забракнути часу на під-
ведення підсумків.
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- СЕСІЯ 14 -

Вправа «Екокарта в роботі з молоддю в процесі набуття самостійності»
(90 хв)

Мета: ознайомитись з теорією екокарти, навчитись виконувати інстру-
мент з подальшим використанням його у роботі з дітьми та молоддю, яка
готується до самостійного життя.

Хід вправи

Спочатку тренер ознайомлює учасників з історією виникнення інстру-
менту

Інформаційне повідомлення

Екокарта, яку називають також соціограмою, є діагностичним інстру-
ментом, який показує взаємостосунки між особою, для якої створюється
інструмент та навколишнім середовищем. Показує відношення окремих
членів сім’ї до таких зовнішніх систем, як родичі, друзі та їх сім’ї, школа,
лікарня, Церква, робота і ін. Показує позитивні та деструкційні зв’язки
між окремими елементами системи. З огляду на це, екокарта є хорошим
інструментом для дослідження „життєвої території дитини”  та пошуку
об’єктивних та необхідних для укладення плану даних. Так само, як при
генограмі, будуючи екокарту, треба звернути увагу на можливі розгалу-
ження, які можуть свідчити про кількість взаємостосунків дитини, для збе-
реження яких треба буде докласти багато енергії та зусиль. Для дитини
екокарта повинна бути фотографією її життя; картою важливих осіб та
дій. Праця над екокартою зміцнює відчуття власновартості дитини та
зближує дитину з вихователем. Натомість, вихователь отримує важливу
інформацію про свого молодшого друга, що є надзвичайно важливим
при складанні індивідуального плану роботи.

Вперше екокарту представила американська спеціалістка зі сфери соці-
ального захисту – Анн Хартман в 1978 році . Її дослідження містились в
рамках так званої системної школи досліджень сім’ї, яка взяла свій поча-
ток з загального, системного підходу до таких наук, як фізика, біологія чи
антропологія. Наступними послідовниками, які розбудували можливості
застосування екокарти були Джоан Лейрд та Марк Маттаіні. Сьогодні еко-
карту широко застосовують не тільки в сфері соціального захисту, але
також в медичній допомозі, юридичній практиці чи психології. Існують
комп’ютерні програми, які допомагають створити екомапи чи генограми. 

В методиці індивідуальних планів роботи з дитиною та сім’єю екокарта
є інструментом, який використовують для:
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a/ аналізу середовища дитини та її сім’ї, а також взаємовідносин дитини
з   окремими елементами

б/ аналізу якості чи інтенсивності взаємовідносин між дитиною та окре-
мими елементами

в/ аналізу взаємин в контексті потреб розвитку, в тому числі наявності
та якості взаємостосунків з її сім’єю, іншими дорослими, ровесниками,
стосунків до таких установ, як школа, інтернат, дитячий будинок, на-
явності зацікавлень та хобі, вищих потреб та ін.

г/ аналізу сильних сторін та потреб „світу” дитини
д/ підготовки детальних висновків для подальшого визначення пріори-

тетів в плані роботи з дитиною та її сім’єю
е/ підготовки довготермінового плану роботи з дитиною та сім’єю.

Екокарта є також важливим інструментом безпосередньої роботи вихо-
вателя з дитиною. Її можна виконувати спільно з дитиною чи сім’єю,
однак варто пам’ятати, що оцінка дитиною її взаємостосунків може бути
дуже суб’єктивною, що може виникати також з відсутності вміння об’єк-
тивної оцінки вартості цих взаємовідносин. В такому випадку, екокарта
повинна бути зрозумілою для дитини та для дорослих, які будуть їй до-
помагати і тому немає ніяких застережень до того, щоб вона була вико-
нана з допомогою дитячого чи молодіжного творчого підходу – з
малюнками, фотографіями осіб, будинків і ін. В багатьох дитячих будин-
ках генограми та екокарти, принаймні в початковому, найбільш ентузіа-
стичному періоді були виконані так, щоб їх, наприклад, можна було
повісити (якщо дитина цього бажає) на стіні дитячої кімнати. Часто еко-
карта (і генограма) є тим, чим дитина може пишатися та схоче поділитися
своїм скарбом з ровесниками та дорослими.

Беручи до уваги згадувану вище суб’єктивність оцінок дитини, опікун зо-
бов’язаний приготувати власну, професійну версію екокарти, консуль-
туючись з психологом та іншими вихователями чи спеціалістами.
Правильно виконана екокарта буде містити символ дитини, розміщений
в центральному пункті малюнка. В випадку проживаючих разом в ди-
тячому будинку сестер чи братів, символи сестер чи братів ми малюємо
також в центральному „колі” екокарти, натомість решту родичів ( в тому
числі батьків, рідних сестер чи братів, які живуть в іншому ніж дана ди-
тина місці) – поза межами кола. На малюнку в правому верхньому кутку
малюємо символи, що представлятимуть найближчих членів сім’ї, в тому
числі маму, батька, рідних сестер, братів, бабусь, дідусів, тіток і ін. Сим-
воли, які означатимуть найближчих осіб малюємо навіть тоді, коли ці
особи не живуть, адже факт їхньої смерті не означає, що вони не є важ-
ливими в „системі” дитини. Наприклад, втрата батька може бути для ди-
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тини й надалі проблемою, для вирішення якої необхідна допомога вихо-
вателя чи спеціалістів. 

Екокарта та висновки з неї – це один з інструментів, які полегшують ро-
боту вихователя. Його робота конкретизується та стосується фактичного
аналізу потреб дитини, а не є виключно проекцією бажань та вимог ви-
хователя щодо дитини. Визначення цілей роботи з дитиною та її сім’єю
вимагає співпраці дитини та вихователя, але також і інших значущих осіб,
тобто створення неформального штабу групи людей, які працюватимуть
над реалізацією спільних завдань. Для цього потрібно бути щирим та від-
вертим з дитиною та постійно її інформувати про успіхи в роботі. Окрім
того, дитині потрібно подати більш-менш чіткі терміни реалізації плану
та визначення наслідків поразки в реалізації даного завдання. Якщо, на-
приклад, ми хочемо перш за все відновити взаємовідносини з матір’ю та
допомогти дитині відновити з нею постійні стосунки, то варто визначити
термін виконання цього плану, методи; хто буде нам допомагати (тобто
хто є членом нашої команди), завдання для кожного (також для дитини),
що вони обіцяють зробити та план наших дій в разі невиконання цього
плану. Можливо, термін реалізації треба буде продовжити, або ж перейти
до наступного пункту в ньому. 

Пізніше тренер показує спосіб створення екокарти на прикладі вико-
нання малюнку свого світу – екокарти (згідно схеми, показаної нижче).
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Означення на екокарті:

-  слабка прив’язаність (контакти - рідко)

- позитивна прив’язаність, симпатія (контакти –
досить часто)

- сильна позитивна прив’язаність (контакти –
часто)

- дуже сильна позитивна прив’язаність (контакти –
дуже часто, спільне перебування. . .)

- стрілка показує ініціативу контакту (може бути
одностороння або двосторонні)

- конфлікт, напружені взаємовідносини

- розірвані взаємовідносини (брак контактів)

Символи: сердечко, сонечко і інші на визначення емоцій (малюються біля
конкретного елемента)

Пусті елементи: можуть бути в окремих категоріях - будуть висновком до
реалізації (наприклад, пустий елемент у сфері «Зацікавлення» означатиме
можливий пошук зацікавлень і талантів та їх розвиток і т.д.)

Пзніше кожен з учасників самостійно виконує власну екокарту.

Спільно обговорюються висновки з її виконання (малюнків не прові-
ряється ані не обговорюється детально під час занять, це індивідуальне за-
вдання) та як наступний крок - можливість застосування цього інструменту
в роботі з дітьми та молоддю. Кожен елемент екокарти можна пронумеру-
вати, а пізніше до кожного елементу написати коментар-висновки до реалі-
зації в майбутньому.

Висновки до екокарти (що варто врахувати, створюючи висновки):

v Повинні бути складені до кожного елементу екокарти
v Є їх стільки, скільки елементів – згідно нумерації на інструменті
v У висновках повинен бути опис ситуації, або взаємовідносин, це

пізніше визначатиме цілі роботи з дитиною
v Повинен також появитися висновок щодо подальшої реалізації,

тобто, що ми зробимо з даним елементом по відношенню до го-
ловної мети роботи з дитиною. Ціль визначається в результаті
створення висновків до екокарти, але також на підставі розмов з
дитиною та її документації. Перш за все завжди обираємо можли-
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вість повернення дитину у сім’ю. Завдяки детальному аналізу кож-
ного елементу екокарти стосовно реалізації потреб дитини
можна буде прийняти рішення стосовно подальших планів, які
стосуються осіб або занять на екокарті. (що би ти хотів, хотіла,
щоб сталося? було? Давай подумаємо, чи можна це зробити?)

Найважливіші з висновків (наприклад, обведені колом) допоможуть ви-
значити пріоритети та довготривалі цілі.

Вправа «Форми екокарти (для дитини або підлітка, який готується до
самостійного життя)»  (50 хв)

Мета: навчитись застосовувати дитячу версію екокарти, враховуючи ві-
кові та інші особливості конкретної дитини.

Хід вправи

Спочатку тренер спільно з учасниками узгоджує та записує на ватмані
мету виконання екокарти у версії для дитини чи підлітка

Мета дитячої версії екокарти – підтримати дитину, зміцнити її само-
оцінку, створюючи образ світу дитини, всього того, що є для неї важли-
вим, враховуючи пріоритети та ідеї дитини, що утвердить в переконанні,
що дитина не одна, у неї є люди, на яких вона може розраховувати.

Це не є професійний документ, дитяча версія екокарти має зовсім іншім
цілі і завдання, ніж професійна версія документу. У випадку дітей та мо-
лоді, які готуються до самостійного життя виконана екокарта буде важ-
ливою пам’яткою на майбутнє.

На другому етапі тренер дає  завдання до виконання в малих групах: ство-
рення ідей щодо форм виконання екокарти з дитиною (приблизно 15-20
хв.), а після цього обговорення результатів роботи у групах.

Нижче – можливі приклади форми екокарти для дитини:

1. В формі дерева (Дупло в подвійному символі – дитина на стовбурі де-
рева, а листя – це найближчі для дитини люди та інші елементи у
формі листків).

2. У вигляді казкової аплікації.
3. У вигляді зоряного неба (місяць – дитина, і далі найближчі зірки – ро-

дичі, друзі та інші елементи). Мапа зіркового неба.
4. У вигляді будиночка з віконцями (двері- дитина, вікна – найближчі та

найважливіші інші елементи згідно ступеню близькості).
5. У вигляді квітки (серединка квітки – дитина, пелюстки- інші люди, далі



Тренінговий курс:

114

друзі, місця, хобі та інші елементи). Пелюстки різних кольорів: черво-
ного кольору – дуже близькі позитивні взаємовідносини; зелені –
слабкі, чорні – віддалені, конфліктні).

6. Акваріум (всередині замок – дитина, рибки – близькі люди та інші еле-
менти).

7. Сонце (коло всередині – це дитина, проміння інші люди, близькі та
друзі, проміння можуть бути різної товщини для того, щоб показати
наскільки близькими та сильними є взаємовідносини). Хмари – це
конфліктні взаємовідносини.

8. Більярдний стіл – трикутник посередині стола – дитина, інші кульки
різними кольорами – близькі родичі, друзі та інші елементи в житті
людини).

9. У вигляді людини (внутрішні органи – означають всі важливі елементи
в житті дитини, серце – це вона або ж найближча їй людина).

10. Стіл із стільцями – стіл це дитина, стільці – всі найважливіші для неї
люди та інші елементи .

11. Кухонний сервіс – чайник це дитина, чашечки із блюдечками інші еле-
менти у її екокарті.

12. У вигляді зарису рук чи руки – пальці це найважливіші люди в житті
дитини.
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- СЕСІЯ 15 -

Вправа «Робота в команді та специфіка організації груп для молоді» (90 хв)

Мета: визначення ключових осіб, які можуть бути членами команди по
реалізації планів допомоги конкретній дитині, враховуючи специфіку ін-
ституційного закладу, в якому знаходить дитина; враховувати потреби мо-
лоді, яка готується до самостійного життя, включати її у активне
створення плану та визначення пріоритетів; вміти визначати завдання
для кожного члена команди, розподіляти ролі.

Хід вправи

У малих групах створення концепції щодо того, хто може входити в склад
команди по допомозі молоді в набуттю самостійності; хто з них матиме яку
роль та завдання; які труднощі можуть виникнути; що може допомогти реа-
лізувати завдання, визначені командою. Пізніше - спільне обговорення вис-
новків. Хід виконання та завдання для кожної групи прописані у таблиці, що
нижче:

Створення локальної мережі підтримки для дітей. Які готуються до
самостійного життя (досвід Польщі як альтернатива) (30 хв)

Мета: на базі знань з попередніх днів, щодо системи підтримки та допо-
моги молоді та дітям у Польщі створити список локальних організацій
та установ, які здійснюють діяльність у цій сфері.

Хід вправи

Тренер заохочує спочатку в малих групах, а пізніше спільно з усіма ство-
рити локальну мережу підтримки – всіх людей, установ які допомагають в
процесі набуття самостійності, враховуючи наявність установ, організацій
чи контакти з конкретними спеціалістами чи іншими людьми. Спільне об-

1. Перелік усіх осіб-
спеціалістів, які
братимуть участь в
процесі підготовки
молоді до само-
стійного життя

2. Визначення відпові-
дальної за організацію
процесу самостійності
особи, прописати в за-
гальному поділ ролей
та обов’язків у команді
спеціалістів

3. Перелік обов’яз-
ків вихователя –
опікуна набуття са-
мостійності

4. Основні правила
та порядок співпраці,
організації процесу
роботи спеціалістів
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говорення. Окрім локальних установ, в такій таблиці можуть появитися кон-
тактні дані загальноукраїнських установ та організацій, які працюють у
сфері допомоги дітям та молоді з інституційних закладів (напр., телефони
довіри, адреси міжнародних фондів та організацій). На ватмані може появи-
тися така таблиця:

№ Повна назва
установи чи
організації

ПІБ люди-
ни, до якої
звертатися

Чим займається
дана установа
чи організація?

Графік
роботи

Адреса,
контактні
дані (номер
телефону,
мейл, сайт і
ін.)

Інше
важливе

1 Служба у
справах 
дітей

Іванова
Марія 
Степанівна

Допомога в
оформленні
документів,
допомога в
пошуку юриста,
забезпечення
прав дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Щодня,
окрім
суботи та
неділі, від
08:00 до
18:00

2 Неурядова
благодійна
організація
«Встигти до-
помогти» 

Священник
Дмитро

Матеріальна
допомога (одяг,
харчі) для
малоабез -
печених людей,
допомога
молоді

По
вихідних,
після
16:00

3 ПП «Арніка» Директор
Іван Ми-
хайлович

Матеріальна
допомога (в
основному на
шкільне
обладнання,
додаткові
заняття)

Домов -
лятися
згідно
індивіду -
альних
потреб

11 березня –
день
народження
у Івана
Михай -
ловича,
незабути
привітати
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Варто було б створити схожу таблицю для працівників інституційного за-
кладу, а також індивідуальну таблицю для кожної дитини, яка вийде з закладу
– її особисту мереже підтримки з конкретними даними (на що дитина може
розраховувати, до кого звертатися, коли саме і ін.)

Підсумок дня (10 хв)

Хід вправи

Запитання до обговорення:

v Що з того, що обговорювалося під час тренінгу допоможе
учасникам в майбутньому в роботі з молоддю?  

v Що було потрібним? 
v З якою думкою, емоцією учасники завершують цей день?
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- СЕСІЯ 16 -

Рефлексія що до попереднього дня  (10 хв)

Мета: пригадати, що відбувалося попереднього дня, надати можливість
обговорити сумніви чи відповісти на питання, що виникли.

Хід вправи

Питання до учасників:

v Що найбільше запам’яталося з вчорашнього дня? 
v Що було новим, цікавим, незрозумілим? 
v На які теми, що були вчора учасники хотіли би ще погово-

рити?

Вправа «Довготермінові та щомісячні цілі – «Для чого я тут є?» (35 хв)

Мета: визначити довготермінові та щомісячні цілі роботи з дитиною
(планування тривалих завдань та завдань на місяць).

Хід вправи

Тренер зазначає для учасників, що, познайомившись з дитиною та її
сім’єю та проаналізувавши причини кризи (підготовка генограми, екокарти
та інших інструментів), ми зможемо спільно з дитиною запланувати реалі-
зацію постійних тривалих рішень або ж життєвих цілей дитини.

Готуючи висновки на основі екокарти, ми повинні пам’ятати про три ос-
новні довготермінові завдання, які стоять перед вихователем:

1. Повернення дитини до біологічної сім’ї, під опіку родичів ( у разі мож-
ливості).

2. Підготовка дитини до влаштування в прийомну сім’ю/дитячий буди-
нок сімейного типу, або ж усиновлення.

3. План набуття дитиною самостійності.

В кожному випадку, опікун та інші спеціалісти, які працюють в закладі,
зобов’язані зробити все, щоб створити дитині умови для її повернення до-
дому, якщо ж це неможливо, то треба довести, які конкретні дії чи заходи
були прийняті в даному напрямку. 

Складаючи план набуття самостійності для доослої дитини (коли повер-
нення до рідного дому чи усиновлення неможливі), варто звернути увагу на
такі сфери – істотні в самостійному, дорослому житті:
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1. Тривалі взаємини з членами біологічної сім’ї, які будуть підтримувати
дитину в процесі набуття самостійності.

2. Тривалі взаємини зі старшими особами (заприязненими), а також по-
зитивні стосунки з ровесниками.

3. Підготовка до створення власної сім’ї.
4. Закінчення відповідного навчального закладу, здобуття професії та

пошук роботи.
5. Житло.
6. Емоційне та психічне здоров’я.
7. Почуття власної вартості.

Готуючи план набуття самостійності, вихователь має звертати увагу на всі
ці вище перераховані сфери, допомагаючи дитині здобути конкретні вміння
та навички.

Вправа «План на місяць: основні завдання» (15 хв)

Мета: ознайомити учасників із особливостями підготовки планів роботи
з дитиною на місяць.

Хід вправи

Тренер знайомить учасників із особливостями підготовки планів роботи
на місяць. Наголошує на наступній інформації:

Пропрацювавши із дитиною усі попередні засоби індивідуальної роботи
(таблицю сильних сторін і потреб, генограму, екокарту), можна робити ви-
сновки, для чого ми працюємо з дитиною та які її найпотаємніші мрії та ба-
жання. Ми маємо «дороговказ» нашої роботи з дитиною – довготермінові
цілі. Час перейти до щоденних справ з дитиною, у яких будемо їх втілювати.
Тепер ці цілі ми будемо розписувати в планах на місяць, плануючи конкретні
дії, кроки. Вибір нашої діяльності залежатиме від пріоритетів довготерміно-
вого плану.

План на місяць, зазвичай записується в спільну для всіх дітей таблицю.
Таблиця буде стосуватися згаданих раніше наступних категорій потреб.

До уваги ведучого!

Тренер просить учасників пригадати та назвати 5 категорій потреб дитини,
які розглядалися раніше.
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Після спільного з дитиною визначення життєво важливих довготривалих
цілей (тобто опрацювання постійних рішень для дитини) в щоденній роботі
нам необхідні будуть конкретні та реальні завдання. Їх виконання даватиме
позитивні результати у роботі з дитиною. Практика використання методу
індивідуальних планів роботи з сім’єю та дитиною у Польщі свідчить, що
найкращим періодом для створення індивідуальних планів є місячний тер-
мін. Чим довший термін часу, тим більше конкретні успіхи у виконанні за-
планованих завдань «розмиваються» в часі, і дітям важче огорнути своєю
уявою такі тривалі проміжки часу. Крім того, при складанні планів на місяць
вихователь зможе по ходу підсумовувати разом з дитиною виконання за-
вдань в кожній з 5-ти категорій потреб.

Ці п’ять категорій потреб можна розписати детальніше. Планування здій-
снюється виключно разом з дитиною відповідно до її можливостей. Цілі по-
винні бути реальними та такими, які можна здійснити. Наше завдання – це
успіх; зміцнення відчуття власної вартості дитини та відбудова віри в власні
сили. Ці основні завдання місячного плану роблять його чітким та прозо-
рим, вони повинні бути конкретними. Через місяць можна щиро та відверто
обговорити з дитиною рівень виконання плану та визначити завдання на
наступний період часу.

v Опікунські потреби (здоров’я, вбрання і т.п.)

v Потреби розвитку (емоційні – в тому числі, наприклад, потреба зміц-
нення відчуття власної вартості та покращення самооцінки, моральні,
освітні і ін.), а також компенсація можливих занедбань

v Зміцнення взаємин з біологічною родиною

v Зміцнення тривалих та позитивних взаємовідносин з ровесниками та
іншими дорослими

v Потреби соціалізації (суспільні, колективні потреби )

Цей розподіл розрахований на забезпечення потреб дітей, які перебувають
як у сімейних формах виховання, так і в інтернатних закладах. Подібна
класифікація потреб ніяк не суперечить класифікації потреб А.Маслоу.
Невипадково, що потреба забезпечення належної опіки та захисту в переліку
категорій потреб знаходиться на першому місці. Це також співпадає з тезою,
що потреби вищого рівня можуть з’явитися лише після забезпечення
базових (фізіологічних) потреб.
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Вправа «Складаємо місячний план роботи з дитиною» (60 хв)

Мета: навчитися складати місячний план роботи з дитиною.

Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у 5 груп, кожна група отримує заповнену таб-
лицю сильних сторін та потреб дитини відповідно до 5-ти перерахованих
категорій потреб:

v опікунські потреби (1 група)
v потреби розвитку (2 група)
v зміцнення взаємин з біологічною сім’єю, родиною (3 група)
v зміцнення тривалих та позитивних взаємовідносин з ровесни-

ками та іншими дорослими (4 група)
v потреби соціалізації (суспільні, колективні потреби) (5 група)

Завдання учасникам: враховуючи висновки до генограми, екокарти та до-
вготермінові цілі, відповідно до ситуації, яка попередньо опрацьовувалась (
на прикладі 9-річного хлопчика Сашка) необхідно спланувати роботу вихо-
вателя з дитиною. 

Тренер звертає увагу учасників на те, що заплановані завдання, кроки
мають бути детальними, конкретними, задовольняти відповідні потреби ди-
тини.

До уваги ведучого!

На прикладі зовнішнього вигляду у категорії опікунських потреб тренер
демонструє учасникам, яким чином необхідно виконати завдання.

Міцні сторони/ 
Потреби

(наші записи)

Що і коли ми хочемо осягнути впро-
довж найближчого місяця

Відповідальні 
особи

Результат

I. Опікунські потреби

Зовнішній вигляд

Сильні сторони:

Зріст відповідає віко-
вій нормі, спортивна
будова тіла, карі очі,
симпатичний. 

v Відвідання стоматолога

v Похід в перукарню, вибір стильної за-
чіски

v Розмова про необхідність дотримання
навичок особистої гігієни.

вихователь

волонтер

вихователь
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Після виконання завдання групи презентують свої напрацювання.

До уваги ведучого!

Підсумовуючи роботу, тренер звертає увагу учасників, що, виконуючи дане
завдання, ми намагалися передбачити усі потенційно заплановані дії в
кожній з підкатегорій потреб. 

Серед запропонованих завдань по кожній з підкатегорій тренер разом з
учасникам визначає найпріоритетніші. Нагадує, що в реальному плані на
місяць записи будуть відноситися до довготермінових цілей. Крім того, в
кожному плані на місяць їх не повинно бути більше ніж декілька, інакше
робота вихователя з дитиною перестане бути спонтанною, а щоденне життя
перетвориться на бюрократичні записи, схеми та таблиці, які не
служитимуть нічому доброму. 

Не обов’язково планувати завдання в кожній сфері щомісяця. Мета плану на
місяць – показати дитині, що ми можемо спільно запланувати успіх та
спільно реалізувати план. Тому вистачить, коли на даний місяць вихователь
запланує декілька спільних завдань. Як можна помітити, не всі завдання
виконуються безпосередньо вихователем. За багато завдань відповідальною
є сама дитина або інша особа. Чим більше осіб нам вдасться залучити до
виконання плану, тим краще.

Реалізований план є частиною методу, головним завданням якого є
зміцнення відчуття власної вартості дитини, яка пережила багато втрат і
тепер їй необхідно віднайти рівновагу. Тому план, це, звичайно, не всі дії, які
вихователь та інші особи щоденно виконують з думкою про те, щоб
підтримати та заохотити дитину, а також забезпечити її потреби. Очевидно,
що майже всі повсякденні справи будуть нагодою для словесної підтримки
та заохочення дитини, підсумків малих успіхів і ін. Реалізуючи цей метод, ми
повинні замислитись над тим, чи можна взагалі критикувати дітей, карати їх
та вказувати на їх помилки. Можливо, краще зміцнювати, помічати
досягнення та ігнорувати поразки? Може, краще підкреслювати сильні
сторони та можливі потреби, при чому про потреби говорити так, щоб
одночасно підсовувати дитині пропозиції рішень проблем? 

Потреби

Потребує іноді конт-
ролю та нагадування
про дотримання на-
вичок особистої гі-
гієни (систематичне
чищення зубів, миття
волосся тощо).

v Запропонувати дитині вести своєрід-
ний щоденник, у якому Сашко від-
значатиме разом з батьками успіхи у
дотриманні навичок гігієни

сама дитина
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Тому в випадку ситуації Сашка в плані на місяць повинні з’явитися дії, які
покращать взаємовідносини хлопчика з біологічною родиною,
допомагатимуть будувати взаємостосунки з однолітками, ровесниками, а
також, при можливості, допоможуть у розвитку почуття власної вартості у
дитини.

Варто звернути увагу учасників на дві останні колонки таблиці, які
визначають відповідальну особу за виконання того чи іншого пункту плану та
дозволяють разом з дитиною оцінити успішність їх виконання. У разі
неможливості виконання того чи іншого пункту плану вихователь разом з
дитиною аналізує причину його невиконання. Це необхідно для того, аби на
наступний місяць здійснити планування роботи та виконати ті завдання, які
не вдалося.
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- СЕСІЯ 17 -

Вправа «Створення списку інструментів, які будуть використовуватися в
роботі з дітьми та молоддю в процесі підготовки до самостійного життя»
(30 хв)

Мета: створити список інструментів (враховуючи нові інструменти, які
учасники вивчили під час тренінгу), що будуть використовуватися в май-
бутньому в роботі з дітьми та молоддю, яка готується до самостійного
життя.

Хід вправи

Після презентації усіх інструментів Методики, складення списку та вибір
інструментів, які будуть використовуватись вихователями у майбутньому.

Інструменти Методики Індивідуальних Планів Роботи з Дитиною та
Сім’єю:

(курсивом зазначені дитячі версії інструментів)

1. Аналіз сильних сторін і потреб дитини – Лист до Дитини.

2. Генограма(професійна) – Генограма, виконана разом з дитиною. 
3. Аналіз сильних сторін та потреб сім’ї  
4. Аналіз причин кризи – Лист до Дитини „Чому ти тут є?”

5. Екокарта – Екокарта, виконана з дитиною („Мій світ”)

6. Довготривалі цілі – Лист до Дитини „Навіщо ти тут є?”

7. План на місяць  - „Дитячі” версії плану на місяць. 
8. Запис успіхів - „Щоденник”

9. План освітнього розвитку – Моя школа.

10. Літопис Життя/ Книга Життя дитини. 
11. Інші інструменти, такі як, наприклад:  Лінія Життя,  контракти, анкети,

листи, дитячі резюме та ін.

Вправа «Визначення мети та способів виконання кожного інструменту»
(50 хв)

Мета: підсумок знань відносно вивчених інструментів.

Хід вправи

В малих групах опрацювати мету виконання кожного інструменту, який
на думку учасників буде використовуватись в роботі з молоддю, яка готується
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до самостійного життя, згідно підсумків роботи попередніх вправ, ознайом-
лення з результатами роботи та спільне обговорення. (Мета кожного ін-
струменту прописана вище, у відповідних матеріалах чи описах вправ)
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- СЕСІЯ 18 -

Підведення підсумків тренінгу та проведення анкетування – оцінки
тренінгу (60 хв)

Хід вправи

Окрім проведення письмового анкетування (приклад оціночної анкети
– нижче), тренер повинен створити можливість учасникам обговорити все
те, що відбувалося впродовж попередніх днів.

Для цього тренер прикріплює ватмани з очікуваннями та побоюваннями
учасників, які були прописані першого дня. Поруч прикріплюється також
ватман з метою та зваданнями тренінгу. Пізніше тренер просить кожного
учасника про те, щоб віднайти свої очікування та побоювання, прочитати
їх, а пізніше прокоментувати – що вдалось зреалізувати, чи очікування ви-
повнились, чи побоювання оправдались? Окрім цього, тренер просить до-
дати коментар щодо всіх днів тренінгу.

На завершення тренінгу проводиться оціночні анкети.



Система підтримки та надання допомоги в становленні

самостійності дітей, що перебувають під опікою держави

127



128

Інші додаткові матеріали
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Вибрані критерії набуття самостійності 
(до використання тренером під час тренінгу)

1. Житло (перелік різноманітних варіантів)

v Гуртожиток
v Орендована квартира
v Власна квартира
v Житло родичів
v Житло у друзів
v У чоловіка чи дружини у її квартирі чи будинку
v У роботодавця (няня, гувернантка, будівельні роботи, ремонти,

санаторії)
v У старшої особи, якою треба опікуватися та доглядати за нею в

обмін за проживання з подальшою перспективою на дальше
власне житло (старші самотні люди, інваліди ін.)

v У хрещених батьків
v Монастир (житло при монастирі)
v На вокзалі, в підвалі
v Готель
v За домовленістю (надання послуг)
v У вихователя, вчителя
v За кордоном (робота, навчання, родичі)
v За направленням центрів зайнятості
v Квартири набуття самостійності як альтернатива
v Соціальні заклади (кризові центри та інші).

3. Доходи та фінансова ситуація, джерело утримання

v Пенсія
v Стипендія з учбового закладу
v Пільги, субсидії
v Заробітна плата з постійної роботи (стабільний)
v Спадок 
v Заробітня плата за виконані послуги без постійної роботи
v Допомога від родичів чи друзів

матеріал 1
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v Грант за свої досягнення, патент, заощадження
v Джерело доходів чоловіка, дружини або його, її батьків, шлюб,

створення сім’ї

Інші можливі завдання: 

v Скласти з дитиною індивідуальний план доходів та видатків (на
місяць, на квартал, на півроку);

v Дати дитині змогу самостійно розпоряджатися своїми фінансами
(+ можливість контрольованого ризику);

v Бесіди про важливість відповідно заробляти та витрачати гроші.

4. Мережа підтримки

Наприклад, у вигляді екокарти, коло в центрі з дитиною, а до неї лінії зі
стрілками: гарячі лінії (регіональні, всеукраїнські по захисту прав дітей та
молоді, 386 та інші), пошук сім’ї та родичів (з попередньо виконаної гено-
грами), друзі, ровесники, однокласники (номери телефонів, контактні дані),
вихователі, психологи, педагоги (конкретні люди з контактними даними та
підтримка, на яку дитина може розраховувати), установи та інституції по за-
хисту прав дитини (відділ сім’ї та молоді, служба у справах дітей, центр со-
ціальних служб ДСМ); благодійні організації, фонди, меценати, спонсори
(контактні дані, дати народження спонсорів, конкретна допомога та умови
отримання; міські, регіональні, всеукраїнські); служби зайнятості; профко-
мітети; гранти, стипендії та інші організації; авторитетні люди (+наявність,
близькі взаємовідносини з важливою людиною для дитини); центри доз-
вілля (ціни, послуги); робота та альтернативне джерело доходів (конкретні
пропозиції) та інше.

Мережу підтримки слід створити заздалегідь, до моменту випуску з інсти-
туційного закладу, разом з дитиною (враховуючи перш за все ініціативу ди-
тини), прагнучи самостійного виконання дитиною та пошуку деяких сфер.

5. Вміння планувати (показники)

v Організація, графік та режим роботи (плани та виконані за-
вдання, пропорції, що вдалося реалізувати)

v Раціональне використання часу (пунктуальність, продуктивність
тощо)

v Результати, успішність, гарні оцінки, грамоти, дипломи, + вміння
використовувати досвід поразок, практичні висновки на май-
бутнє, вміння програвати;
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v Розподіл коштів, вміння вкластися в бюджет, вибір пріоритетів,
вміння економити;

v Вміння визначати ціль та поетапне її досягнення;
v Вміння визначати пріоритети, пропорції, баланс (скільки часу на

навчання, роботу, дозвілля, чи усі сфери з екокарти реалізовуються);
v Внутрішня впевненість, яка проявляється в адекватній самооцінці

та зовнішньому вигляді;
v Вміння шанувати час свій та інших;
v Вміння вирішувати проблемні питання, конфлікти;
v Стабільність досягнень та самого життя.

6. Система цінностей – показники

v Бажання створити власну сім’ю, уявлення та наявність власної
думки (погодження зі своєю ситуацією, розуміння причин кризи
у власній сім’ї, що призвела до влаштування дитини у інституцій-
ний заклад);

v Наявність близьких друзів серед ровесників чи дорослих
v Прагнення до саморозвитку
v Готовність допомагати іншим
v Вміння просити про допомогу інших
v Здоровий спосіб життя
v Самопізнання, самовдосконалення
v Підтримка зв’язків з близькими, родичами; наявність довготрива-

лих близьких взаємовідносин, вміння підтримувати їх (спогади,
пам’ятати про дні народження та інші важливі події у житті близь-
ких);

v Самостійне фінансове забезпечення
v Вміння постояти за себе, відстояти власну думку, толерантність;
v Повага до інших людей, сприйняття інших поглядів;
v Самостійність в прийнятті рішень;
v Збереження навколишнього середовища;

Як це буде характеризуватися, що вказуватиме на те, що потреби у цій
сфері реалізовано: розмови та чітке уявлення як виглядатиме власна сім’я,
комунікабельність, аутопрезентація, вміння підтримати людину, відвідування
гуртків, секцій, читання книг, поширення світогляду, ввічливість, навчання,
робота, любов до чистоти та порядку, почуття гумору.
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7. Фізичне та психічне здоров’я – показники

v Відповідність зросту та ваги
v Відсутність хронічних хвороб (аналізатори, органи, циклічні ме-

добстеження);
v Стійкий імунітет
v Здоровий спосіб життя (їжа, спорт, активний спосіб життя);
v Відсутність шкідливих звичок, або ж знання про їх наслідки;
v Вчасні профогляди, медобстеження;
v Знання своїх особливостей здоров’я та вміння подолати труднощі

зі здоров’ям, звернутися за допомогою до лікаря (перелік ситуа-
цій коли саме);

v Знання вікових особливостей;
v Розпізнавання сигналів власного тіла (в т.ч. психосоматика);
v Врівноваженість;
v Володіння навичками безконфліктного спілкування;
v Адекватна реакція, адекватність поведінки у різних ситуаціях

(горе, свято, травма, філармонія тощо);
v Адаптивність;
v Відсутність психічних вад;
v Вміння керувати емоціями;
v Реальна оцінка своїх можливостей;
v Психічні процеси (пам’ять, мислення, уваги, вміння концентрува-

тися тривалий час на виконанні конкретного завдання, креатив-
ність тощо);

v Почуття власновартості.
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Урочисте зобов’язання

Нижче показаний приклад інструменту, який широко розповсюджений,
наприклад, у США чи інших країнах Західної Європи. Його використовують
в роботі з випускниками інституційних закладів, прийомних сімей та інших
форм опіки. За складення цього документу відповідає дорослий (безпосе-
редній вихователь, опікун), який зобов’язується до конкретних дій, перера-
хованих у документі. 

Мета цього документу – це забезпечення емоційної підтримки, усвідом-
лення факту, що навіть після виходу з закладу/прийомної сім’ї/ДБСТ тощо
взаємовідносини між дитиною та опікуном не розірвуться, а дитина в разі
необхідності може розраховувати на допомогу дорослого. Саме тому, варто
заздалегідь продумати, які саме зобов’язання будуть там прописані, для того,
щоб не давати дитині нереальних обіцянок.

Документ необмежений часом, але з досвіду виникає, що дитина згодом
перестає звертатися за допомогою. Це стається тоді, коли вона навчиться
самостійно вирішувати різного роду ситуації та питання, а отримане від ви-
хователя чи опікуна «Урочисте зобов’язання» на початку зміцнює її само-
оцінку, а пізніше стає важливою пам’яткою від важливого дорослого.

Урочисте зобов’язання

Я, Микитюк Оксана Михайлівна зобов’язуюсь до того, що:
допоможу при необхідності (ПІБ дитини) у:

1. Підтримці контактів (телефонні дзвінки, зустрічі, скайп, інтернет)

2. Допомозі у навчанні (напр. з хімії)

3. Написанні рефератів та дипломної роботи

4. Допомозі при покупках (позичу свою карточку на знижку, знайду
інформацію про сезонні знижки у магазинах)

5. Допомозі у кризових ситуаціях (наприклад позичу 50 грн., коли буде така
необхідність, на їжу та інші екстрені випадки)

6. Відвідаю у лікарні 

7. .....

Підпис, дата та місце створення документу
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Розпорядження Міністра Соціальної Політики від 
23 грудня 2004 року про надання допомоги на набуття са-

мостійності, продовження навчання та влаштування
власного домашнього господарства19

На основі ст. 90, §4 закону від 12 березня 2004р. Про соціальну допомогу
(Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703) визначає наступне:

§1. Розпорядження окреслює (визначає):

1) Умови та порядок призначення фінансової допомоги на усамостій-
нення та фінансової допомоги на продовження навчання, розмір цієї
допомоги, а також вартість та складові допомоги з метою влаштування
власного домашнього господарства;

2) Спосіб підготовки та реалізації індивідуальної програми набуття са-
мостійності та завдання опікуна процесу набуття самостійності;

3) Порядок припинення надання допомоги на усамостійнення та фінан-
сової допомоги на продовження навчання.

§2. 1. Умовою отримання від відповідного старости (укр. відповідник – го-
лова райдержадміністрації або голова міста)20 фінансової допомоги на уса-
мостійнення та фінансової допомоги на продовження навчання є:

1) Визначення особою, яка готується до усамостійнення, принаймні на
2 місяці перед виповненням їй 18 років, особових даних особи, яка
буде виконувати функцію опікуна усамостійнення та пред’явлення від-
повідно її письмової згоди на це;

2) Створення індивідуальної програми усамостійнення;
3) Подача заяви про отримання допомоги.

2. Відповідний {до місця проживання дитини} староста, виражає згоду на
надання фінансової допомоги на усамостійнення та продовження навчання
після появи опікуна усамостійнення, з-за умови, що цей опікун дає гарантію
належного виконання доручених йому завдань.

3. Умовою призначення фінансової допомоги на усамостійнення, окрім
перерахованих в п.1 і 2 умов, являється письмова декларація в індивідуальній
програмі усамостійнення особи, яка усамостійнюється, про те, що ця допо-
мога буде використана на реалізацію важливої життєвої потреби особи,
котра усамостійнюється, а саме на:

матеріал 3

19 Переклад з оригіналу У.Долиняк: Rozporz dzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 12 stycznia
2005r., Nr 6, poz.45).
20 Коментар – У.Долиняк.
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1) покращення житлових умов;
2) забезпечення умов для майбутнього заробітку, в тому числі підви-

щення професійних вмінь;
3) фінансування видатків, пов’язаних з навчанням особи, яка усамостій-

нюється, інших, ніж перерахованих у ст.88 п.1, підпункт 2 закону про
соціальну допомогу від 12 березня 2004 р.

4. Умовою призначення фінансової допомоги на продовження навчання,
окрім умов, перерахованих п.1 і 2, є:

1) створення в індивідуальній програмі усамостійнення плану продов-
ження навчання;

2) пред’явлення на початку кожного семестру довідки, яка б підтверджу-
вала факт продовження науки у гімназії, училищі, технікумі чи вищому
учбовому закладі.

5. Фінансова допомога на продовження навчання призначається на тер-
мін тривалості шкільного або академічного року.

§3. 1. Директор чи керівник опікунсько-виховного чи соціалізаційного
закладу з умовами, наближеними до сімейних, будинку соціальної допомоги
для дітей та молоді неповносправних інтелектуально, будинку для матерів з
неповнолітніми дітьми та вагітних жінок, виправного закладу, хостелу для
неповнолітніх, спеціального шкільного-виховного закладу, молодіжного ви-
ховного закладу, що зветься надалі «Директор або Керівник», або прийомна
сім’я інформує відповідний районний центр допомоги сім’ї (ЦСССДМ)21,
однак не пізніше ніж  до 10 грудня наступного року, про присутність вихо-
ванців, котрі в даному календарному році досягнуть повноліття.

2. Директор чи керівник або прийомна сім’я інформує відповідний рай-
онний центр допомоги сім’ї про намір набуття самостійності вихованцем,
принаймні на 3 місяці перед планованим терміном виходу з закладу або
прийомної сім’ї.

3. Директор чи керівник або прийомна сім’я передає відповідному рай-
онному центру допомоги сім’ї документацію дитини, яка готується до на-
буття самостійності, не пізніше ніж місяць перед планованим терміном
виходу з закладу або прийомної сім’ї.

§4. 1. Заяву про надання фінансової допомоги на усамостійнення та фі-
нансової допомоги на продовження навчання, особа, яка усамостійнюється
складає до розгляду у відповідного старости, за посередництвом керівника

21 Український відповідник – Районні Центри Соціальних Служб для Сім’ї, Дітей та Молоді (коментар – У.Д.)
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районного центру допомоги сім’ї, відповідного до місця проживання (про-
писки) дитини перед влаштуванням в прийомну сім’ю чи у інституційний
заклад.

2. Заява особи, яка готується до самостійного життя розглядається керів-
ником відповідного районного центру допомоги сім’ї у порозумінні та спів-
праці з опікуном усамостійнення.

§5. 1. Розмір фінансової допомоги на усамостійнення для особи, яка го-
тується до виходу з інституційно-виховного закладу соціалізаційного типу,
або з закладу з умовами, наближеними до сімейних, з будинку соціальної
допомоги для дітей та молоді неповносправних інтелектуально, з будинку
для матерів з неповнолітніми дітьми та вагітних жінок визначається у сумі,
що відповідає:

1) 400% основи22, про яку йдеться у ст. 78, п. 2 Закону Про соціальну до-
помогу від 12 березня 2004р., яка надалі зветься «основа» - у випадку,
коли особа, яка готується до усамостійнення перебувала в опікунсько-
виховному закладі соціалізаційного типу, або закладі з умовами, на-
ближеними до сімейних, чи будинку соціальної допомоги для дітей та
молоді неповносправних інтелектуально більше 3 років;

2) 400% основи – у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення
виходить з будинку для матерів з неповнолітніми дітьми та вагітних
жінок;

3) 200% основи – у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення
перебувала в опікунсько-виховному закладі соціалізаційного типу, або
закладі з умовами, наближеними до сімейних, чи будинку соціальної
допомоги для дітей та молоді неповносправних інтелектуально впро-
довж терміну від двох до трьох років;

4) 100% основи – у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення
перебувала в опікунсько-виховному закладі соціалізаційного типу, або
закладі з умовами, наближеними до сімейних, чи будинку соціальної
допомоги для дітей та молоді неповносправних інтелектуально впро-
довж терміну від одного до двох років.

2. Розмір фінансової допомоги на усамостійнення для особи, яка готу-
ється до самостійного життя в умовах прийомної сім’ї або ж випускається з
молодіжного виховного закладу, виправного закладу, хостелу (укр.відповід-
ник – притулок для неповнолітніх)23 для неповнолітніх, спеціального шкіль-
ного-виховного закладу визначається у квоті, що відповідає:

1) 300% основи – у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення

22 Основа – це мінімум, яке приймається урядом кожного року.  У цьому випадку сумою є квота 1621 злотих
=  приблизно 4 538грн, сума залежить від індивідуальної ситуації вихованця.
23 Тут, у розпорядженні хостел – це відповідник притулку для неповнолітніх в Україні.



Інші додаткові матеріали, що можуть бути використані

під час тренінгу

137

перебувала в прийомній сім’ї, молодіжному виховному закладі, спеці-
альному шкільному-виховному закладі, виправній установі або у хо-
стелі для неповнолітніх впродовж терміну більше трьох років;

2) 200% основи - у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення
перебувала в прийомній сім’ї, молодіжному виховному закладі, спеці-
альному шкільному-виховному закладі, виправній установі або у хо-
стелі для неповнолітніх впродовж терміну від двох до трьох років;

3) 100% основи - у випадку, коли особа, яка готується до усамостійнення
перебувала в прийомній сім’ї, молодіжному виховному закладі, спеці-
альному шкільному-виховному закладі, виправній установі або у хо-
стелі для неповнолітніх впродовж терміну від року до двох років.

3. До терміну перебування, про які мова у п.1 і 2. включаються всі періоди,
впродовж яких особа, яка готується до усамостійнення перебувала в іншій
прийомній сім’ї, інституційно-виховному закладі типу інтервенційного, сі-
мейного і соціалізаційного, будинку соціальної допомоги для дітей та молоді
неповносправних інтелектуально, будинку для матерів з неповнолітніми
дітьми та вагітних жінок, виправній установі, хостелі (притулку) для непов-
нолітніх чи спеціальному шкільному-виховному закладі чи молодіжному ви-
ховному закладі.

4. До термінів перебування, про які мова в п.1 і 2, включається також пе-
ріод до шести місяців перед виповненням 18 років у особи, яка усамостій-
нюється, у вмпадку, коли її перебування в прийомній сім’ї припинилося
внаслідок смерті особи, яка виконувала функцію прийомної сім’ї.

5. Перебування в опікунсько-виховному закладі інтервенційного типу
довше, ніж шість місяців трактується як перебування в опікунсько-виховному
закладі соціалізаційного типу, а особі, яка після цього періоду часу, перебу-
ваючи в опікунсько-виховному закладі інтервенційного типу осягнула по-
вноліття, признається фінансова допомога на усамостійнення згідно з п.1.

§6. 1. Вартість допомоги на влаштування власного господарства визнача-
ється як еквівалент суми не більшої, ніж 300% основи.

2. Вартість допомоги на облаштування власного господарства для непов-
носправної особи (ступінь неповносправності поміркований або значний),
яка усамостійнюється визначається як еквівалент 300% основи.

3. Допомога на облаштування власного домашнього господарства може
включати:

1) матеріали, необхідні для проведення ремонту та умеблювання житла;
2) необхідне домашнє обладнання;
3) допомогу по навчанню;
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4) реабілітаційне обладнання;
5) обладнання, що допоможе у працевлаштуванні.

§7. 1. Індивідуальну програму усамостійнення створює особа, яка готу-
ється до усамостійнення разом із опікуном процесу набуття самостійності
при співпраці з відповідним районним центром допомоги сім’ї, який при-
значає допомогу, принаймні на місяць перед досягненням повноліття, бе-
ручи до уваги наступні способи та форми:

1) Співпраці та підтримки особи, яка усамостійнюється в контактах з її
сім’єю та середовищем;

2) Здобуття освіти, відповідної до можливостей та аспірацій особи, яка
усамостійнюється;

3) Здобуття професійних вмінь та навичок;
4) Допомоги у визначенні прав на медичну страховку;
5) Проживання особи, яка усамостійнюється в районі, іншому, ніж по-

передній район проживання дитини до влаштування її в інституцій-
ному закладі чи прийомній сім’ї;

6) Допомоги у створенні відповідних житлових умов, а зокрема:
а) через можливість влаштування на проживання у житлі чи квартирі
набуття самостійності впродовж визначеного часу;
б) через повне або часткове фінансування видатків, пов’язаних орен-
дою кімнати;
в) через сприяння отримання соціального житла від району або міста;
г) через влаштування особи, яка усамостійнюється та навчається в гім-
назії, училищі, технікумі в гуртожитку чи інтернаті до часу завершення
процесу навчання;
д) через повне або часткове фінансування видатків, пов’язаних з про-
живанням особи, яка вчиться у вищому учбовому закладі;

7) працевлаштування;
8) допомоги в отриманні належних пільг та субсидій.

2. Створюючи індивідуальну програму набуття самостійності, особа, яка
усамостійнюється передбачає та записує у ній план дій, які виникають з на-
писаної програми та терміни їх реалізації.

§8. 1. Індивідуальна програма набуття самостійності є підставою до отримання
фінансових засобів на процес набуття самостійності та повинна включати
дату складення документу, підписи особи, яка усамостійнюється, опікуна
процесу набуття самостійності та керівника районного центру допомоги сім’ї.
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2. Староста (укр. відповідник – Голова РДА), до якого особа, яка усамостій-
нюється подала індивідуальну програму набуття самостійності, інформує
відповідного старосту у справі планової зміни місця проживання, вказаного
у програмі та відсилає йому копію індивідуальної програми набуття само-
стійності та інформацію про опікуна процесу набуття самостійності. Старо-
сти цих районів тісно зі собою співпрацюють в подальшому процесі набуття
самостійності конкретної особи.

3. Внести зміни у індивідуальну програму набуття самостійності може
особа, яка усамостійнюється спільно з опікуном процесу набуття самостій-
ності, при умові зміни життєвої ситуації цієї особи. Усі внесені у програму
зміни, повинні бути затверджені керівником районного центру допомоги
сім’ї.

4. Після закінчення реалізації індивідуальної програми набуття самостій-
ності, особа, яка усамостійнюється разом з опікуном набуття самостійності
та керівником районного центру допомоги сім’ї здійснюють кінцеву оцінку
процесу набуття самостійності.

§9. До завдань опікуна процесу набуття самостійності належить:

1) Ознайомлення з документацією та життєвою історією особи, яка уса-
мостійнюється;

2) Створення спільно з особою, яка готується до самостійного життя ін-
дивідуальної програми набуття самостійності;

3) Оцінка реалізації індивідуальної прогрмаи набуття самостійності та її
модифікація;

4) Співпраця з родиною особи, яка усамостійнюється та її локальним се-
редовищем, особливо зі школою та районом, дільницею;

5) Допомога у написанні подання про фінансову допомогу на усамостій-
нення та фінансову допомогу на продовження навчання.

§10. 1. Припинення надання допомоги на усамостійнення та фінансової
допомоги  на продовження навчання може виникнути внаслідок відповід-
ного адміністративного рішення або як відповідь на заяву особи, яка усамо-
стійнюється, після здійснення соціального інтерв’ювання.

2. Призупинення здійснення виплати допомоги може тривати не довше
ніж один рік.

3. У випадку призупинення виплати допомоги особа, яка усамостій-
нюється разом з опікуном процесу набуття самостійності, вносить у індиві-
дуальну програму припинення виплати фінансової допомоги, а також
способи виходу з цієї ситуації. Введення в індивідуальну програму нових за-
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писів, змін, пов’язаних з припиненням виплати фінансової допомоги вима-
гає їх погодження керівником районного центру допомоги сім’ї.

§11. Розпорядження вступає в силу 14 днів після його офіційного оголо-
шення.
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Огляд законодавчої бази України по соціальному забезпе-
ченню дітей-сиріт та осіб з їх числа 

станом на 01.05.2012р
(акцент на виході дитини-сироти у самостійне життя)

Закон України «Про охорону дитинства»
від 26 квітня 2001 року N 2402-III

Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування 

Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав,
хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклу-
вання, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави. 

Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підт-
верджується відповідними документами, які є підставою для надання цим
дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством
України. 

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі бу-
динки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї
жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом
усього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, ди-
тячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї незалежно від того, чи про-
живають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім'ї. Жиле
приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим
громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опіку-
нів чи піклувальників, з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.
Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та іншого
майна дитини затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклу-
вання, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, заклади
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мали впо-
рядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх у ці приміщення і по-
вернення їм майна, що знаходилося в цих приміщеннях на день передачі
дітей під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. 

матеріал 4
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі
під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, при-
йомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, не мали впорядкованого житла або вселення яких у приміщення,
що зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкод-
ження або з інших поважних причин, що унеможливлюють проживання там
цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх
походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, відповідні за-
клади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опі-
кою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях
у порядку, встановленому законодавством України. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після до-
сягнення ними 18-річного віку надається одноразова допомога у розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України 

Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, після повернення їх з дитячих закладів, від опікунів
чи піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах.

Житловий кодекс Української РСР
від 30 червня 1983 р. N 5464-X 

п. 3 ч. 1 ст. 39 Житлового кодексу Української РСР.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16
років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого са-
моврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, за-
клади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

п. 4 ч. 1 ст. 46 Житлового кодексу Української РСР, 

позачергове надання жилих приміщень проводиться дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну пе-
ребування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому бу-
динку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла
або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
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Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»
від 12 січня 2006 року N 3334-IV

ч.1 ст. 10 Підстави виникнення у громадянина права взяття на соціаль-
ний квартирний облік.

Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами міс-
цевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем
походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки,
піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу,
заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які
мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих бу-
динків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними
повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

п. 7 ч. 4 ст. 11 Право позачергового отримання квартир або садибних
(одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призна-
чення.

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завер-
шення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому бу-
динку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування
над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, а також
особи з їх числа при завершенні ними строкової служби у Збройних Силах
України або при поверненні їх з установ, які виконують покарання у вигляді
позбавлення волі, - протягом місяця.

п.3 ч.2 ст. 13 Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік.

Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою пі-
клувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу,
де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 2003 року N 1058-IV

ч. 1, 2 ст. 36 Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним
членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявно-
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сті в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний
йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіо-
нера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, - неза-
лежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з
втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на
утриманні годувальника. 

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні,
мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили дже-
рело засобів до існування. 

2. Непрацездатними членами сім'ї вважаються: 

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону; 

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті
годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші
цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. 

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх на-
вчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-
технічних, вищих навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-
сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони
чи ні; 

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи
сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і пра-
цездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною
(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку на-
дання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, після досягнення 18-річного віку» 
від 25 серпня 2005 р. № 823

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку (далі - одноразова допомога).

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міні-
стрів України.

2. МОНмолодьспорт щороку під час підготовки проекту державного бюд-
жету подає до Мінфіну дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених
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батьківського піклування, у розрізі районів, міст республіканського Авто-
номної Республіки Крим і міст обласного значення, мм. Києва і Севастополя.

3. Кошти для виплати одноразової допомоги передбачаються у держав-
ному бюджеті відповідно до обсягів міжбюджетних трансфертів районним
бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим
і міст обласного значення та бюджетам мм. Києва і Севастополя на фінан-
сування освіти.

4. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій)
формі районними (міськими) відділами (управліннями) освіти на підставі
заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

5. Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах
рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаход-
ження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до районних
(міських) відділів (управлінь) освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я,
по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце прожи-
вання.

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати
одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління)
освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського пі-
клування, службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Се-
вастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських,
районних у містах рад.

6. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допо-
моги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

7. Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має
піклувальник, призначений в установленому порядку постановою Кабінету
Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, на-
вчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування»
від 5 квітня 1994 р. N 226

п. 13. Установити, що: 

1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам
з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23
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років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні
в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при
вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів
видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, ком-
плект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної
категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах,
до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення від-
повідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами хар-
чування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для
вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів. 

Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для при-
дбання навчальної літератури "в розмірі трьох мінімальних ординарних (зви-
чайних) академічних стипендій. Виплата зазначеної допомоги провадиться
протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що пе-
редбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах. 

У разі коли такий учень або студент є прийомною дитиною чи дитиною-
вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором може бути за-
рахований на повне державне утримання або йому продовжується виплата
соціальної допомоги як дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського пі-
клування;

2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, та особи з їх числа приймаються до навчальних закладів поза конкурсом; 

3) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишились без батьків, щорічно надається матеріальна допомога за ра-
хунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання
зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян; 

4) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в навчально-ви-
ховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному ут-
риманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і
обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мі-
німумів. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена
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грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття; 

5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають
під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі забез-
печуються безплатно шкільною і спортивною формами, обідами, у вищих на-
вчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах - обідами і
гуртожитком. При працевлаштуванні після закінчення навчального закладу
їм виплачується одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових
мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не менш як 16 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. За бажанням випускникам навчальних
закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному
для придбання одягу і взуття; 

6) у період канікул учням професійних навчально-виховних закладів, студен-
там вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові
за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, вод-
ним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони ви-
ховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів; 

7) учні професійних навчально-виховних закладів і студенти вищих на-
вчальних закладів - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під час своїх
канікул можуть перебувати у зазначених закладах з безплатним проживан-
ням і харчуванням; 

8) зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають
до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби
видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з ура-
хуванням торговельної націнки; 

9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті,
що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення)
перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у профе-
сійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь
цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України
забезпечуються позачергово впорядкованим житлом. 

п. 14 Постанови

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після до-
сягнення ними 18-річного віку незалежно від форми влаштування виплачу-
ється одноразова грошова допомога у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. 
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Анкета: «Що на мене чекає, коли я звідси вийду?24»

Анкета для молоді, яка перебуває в інституційних закладах з умовами набли-
женими до сімейних та готується до самостійного життя.

1. Напиши, будь-ласка, з чим Тобі асоціюється:
- самостійність
- дорослість

2. Уяви себе через 10 років. Опиши, будь-ласка, чим Ти займаєшся, де живеш,
де працюєш, інше.

3. З ким з теперішніх друзів чи інших знайомих дорослих, колег Ти би хо-
тіла(в) утримувати контакт через 10 років.

4. А з ким би не хотіла(в) утримувати контактів?

5. Як Ти вважаєш, що потрібно людині, щоб відчувати себе незалежною, са-
мостійною?

6. Котрі зі своїх  зацікавлень, хобі чи талантів Ти би хотіла(в) розвивати в
майбутньому?

7. Напиши, будь-ласка, як Ти уявляєш собі свою власну сім’ю.

8. Напиши, будь-ласка, що для Тебе означає планування в житті?

9. Напиши, будь-ласка, які Твої риси характеру і вміння допомагають Тобі
добиватися своїх цілей?

10.Напиши будь-ласка, які вміння чи що ще було би Тобі потрібне, щоб від-
чувати себе незалежним, мати вплив на те, що відбувається?

11.Уяви, що Тобі вдалось зловити золоту рибку. Нижче напиши, будь-ласка,
3 бажання до золотої рибки.

матеріал 5

24 Авторське опрацювання У.Долиняк, робочі матеріали для молоді в будинках для дітей та сімейних фор-
мах опіки, 2012 рік.
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Товариство НАШ ДІМ – неурядова організація, 
Республіка Польща.

Історія розвитку системи державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, більшості європейських країн мі-
стить періоди перебування цих дітей у великих інституалізованих держав-
них закладах. В країнах Західної Європи цей період був значно меншим у
порівнянні з країнами Центральної та Східної Європи. В країнах колишнь-
ого соціалістичного табору процес реформування державної системи опіки
активно відбувається лише впродовж останніх десяти років. Проте вже
можна впевнено констатувати, що більшість урядів європейських держав ви-
знають провідним підходом у розвитку державної системи опіки над дітьми-
сиротами підхід, що базується на дотриманні права дитини на виховання в
сім’ї або середовищі, наближеному до сімейного. 

Однією з країн, досвід якої в питанні реформування системи інтернатних
закладів став для нас останнім часом доступним, є Польща.  Ще на початку
20 ст.  (1921 р.) видатний польський вчений – педагог Януш Корчак ініцію-
вав створення такого товариства, що опікувалося проблемами польських
дітей-сиріт – Товариство «Наш дім». Сьогодні Товариство – велика гро-
мадська організація, добре відома на території всієї держави і не тільки, яка
займається питаннями лобіювання інтересів дітей–сиріт на рівні держав-
ного законотворення і зокрема – підтримкою й реалізацією проектів щодо
створення малокомплектних закладів сімейного типу для польських дітей. 

Але перш ніж прийти до цього, організації довелося пережити й  важкі
етапи падіння: у 1945 році організацію було заборонено у зв’язку з встанов-
ленням соціалістичного режиму і інституціалізацією дитячих закладів. У
1992 товариство відроджується й офіційно реєструється як громадська ор-
ганізація, на чолі з Томашем Польковські. З часом товариство перепрофілю-
валося із благодійної діяльності (ремонт інтернатів, закупівля меблів та одягу
тощо) на лобіювання проведення реформи у сфері державної опіки та ви-
ховання, введення цілком нових форм опіки, особливо сімейних будинків
дитини (наша версія - ДБСТ). Товариство починає створювати так звані
«групи набуття самостійності», в яких молодь могла б набути досвіду само-
стійного життя, розпоряджатися своїми коштами, готувати їжу, прибирати
тощо. «Наш дім» виступає співзасновником дитячих будинків (ДБСТ) і що
раз сильніше виступає проти традиційних державних форм опіки, оголо-
шуючи у ЗМІ свого роду провокаційне та  відоме у Польщі гасло «Давайте
зліквідуємо усі інтернати і притулки!». Після цього розпочалася загальнона-
ціональна дискусія про доцільність та ефективність старих форм опіки, де
дитина була позбавлена індивідуальності, виховувалась у закритих величез-
них приміщеннях. Товариство «Наш дім» бере активну участь у розробці нор-

матеріал 6
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мативно-правової бази, що стосується проблематики прийомних сімей, про-
фесійних прийомних сімей, сімейних будинків дитини (ДБСТ), опікунсь ко-
виховних осередків тощо. Товариство тісно співпрацює з Міністерством
праці та соціальної політики та Міністерством освіти Польщі.

Досвід Польщі у реформування місцевої системи опіки над дітьми-сиро-
тами становить яскравий приклад тісної співпраці уряду та громадських ор-
ганізацій щодо розв’язання зазначеної проблеми. Адже в цій країні
громадські організації (на кшталт «Нашого Дому») є виконавцями держав-
ного замовлення щодо впровадження окремих інноваційних методик, мо-
делей, які потім стають складовою системи. В цій країні, де рішення щодо
реформування системи інтернатних закладів було прийняте 10 років тому,
перші форми влаштування дітей, що наближені до сімейного середовища,
були запропоновані та апробовані громадськими організаціями. Так, в міс-
цевих польських громадах було створено невеликі будинки (до 15 дітей), в
яких вихователі разом з дітьми працюють над:

v поверненням дитини в рідну сім’ю, 
v влаштуванням дитини в сімейні форми виховання, 
v або ж у разі відсутності попередніх можливостей максимальною

підготовкою дитини до самостійного дорослого життя. 

Таким чином, в Польщі на сьогоднішній день поряд з превентивною ро-
ботою задля попередження сирітства, розвитком сімейних форм влашту-
вання (прийомні сім’ї та опікуни) ведеться активна робота по реформування
великих закладів та впровадження альтернативних будинків. 

Товариство «Наш Дім» впродовж багатьох років є ініціатором створення
про-сімейних малокомплектних будинків, де з дітьми і їх сім’ями реалізу-
ється авторська методика роботи з дитиною та її сім’єю Томаша Польковсь-
кого. Товариство Наш Дім є безпосереднім організатором 16 Будинків для
Дітей у Польщі, з яких 1 будинок для дітей до 2010 року був досить нетипо-
вим (розрахований для 24 дітей). Це будинок у Перемишлі – «Наша Хата»,
яка була успішно перепрофільована у 2 будинки для дітей.

Для України досвід Польщі має неабияке значення, адже організація надає
вагому методичну і фінансову допомогу для впровадження проекту в Україні.
Майбутні вихователі й вихованці вже здійснили кілька візитів до таких бу-
диночків у Польщі з метою ознайомлення із їх життям та побутом. Візити
дітей разом з вихователями відбулися двічі (у 2007 та 2008 році в рамках
двох проектів з-за підтримки Польсько-Американського Фонду RITA та Мі-
ністерства Закордонних Справ Республіки Польща). Українська делегація
мала нагоду приміряти на себе порядки  та стандарти життя у такому буди-
ночку –  відгуки дітей та викладачів й стали вирішальними для проекту.  
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Контактна інформація:

Товириство НАШ ДІМ (Towarzystwo NASZ DOM):

адреса: Алея З’єдноченя, 34 (Aleje Zjednoczenia, 34)
01-830 Варшава, Польща (01-830 Warszawa, Polska)

www.towarzystwonaszdom.pl

e-mail: biuro@naszdom.org.pl

tel. +48-022-834-60-53
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