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Підготовку матеріалів та їх видання здійснено Українським фондом
"Благополуччя дітей" (нова назва Християнського дитячого фонду) у
рамках проекту "Соціальна робота: узагальнення досвіду моделей
надання соціальних послуг в громаді" за підтримки Швейцарської агенції
з розвитку та співробітництва.
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Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді:
узагальнення досвіду проекту. Інформаційні матеріали/
Безпалько О.В., Семигіна Т.В. 3 К., 2007. 3 24 с.

У публікації узагальнено досвід проекту "Покращення якості соціальних
послуг дітям та сім'ям в громаді" Українського фонду "Благополуччя дітей".
Зокрема описані різні форми підготовки фахівців соціальної сфери до
роботи в громаді, представлено характеристику моделей надання
соціальних послуг дітям та молоді, апробованих у шести територіальних
громадах, та алгоритми їх упровадження в практику соціальної роботи,
розкриті механізми партнерства між державними та неурядовими
організаціями у процесі надання соціальних послуг дітям та молоді на
місцевому рівні. 

Видання адресоване соціальним педагогам, соціальним працівникам,
психологам, спеціалістам служб у справах дітей та іншим фахівцям
соціальної сфери, представникам неурядових організацій соціального
спрямування, науковцям та студентам.
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Подяка

Український фонд "Благополуччя дітей" висловлює щиру подяку колегам, партнерам та
учасникам, які активно долучалися до реалізації проекту "Покращення якості соціальних пос3
луг дітям та сім'ям в громаді".

Наразі важко подякувати всім поіменно, проте справедливим буде відзначити вагомий вне3
сок тих організацій, діяльність яких сприяла впровадженню та успішному завершенню проекту,
зокрема:

• Міжнародної федерації соціальних працівників;
• Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді;
• Української асоціації соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи;
• Академії праці та соціальних відносин (м. Київ);
• Бердичівського міськвиконкому (Житомирська обл.);
• Бердичівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Житомирська обл.);
• Відділу освіти Кременецької райдержадміністрації (Тернопільська обл.);
• Вільногірського міського відділу освіти (Дніпропетровська обл.);
• Волинського державного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
• Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" (м. Київ);
• Дитячо3молодіжної організації "Юнь Запоріжжя" (м. Запоріжжя);
• Дніпропетровського обласного громадського об'єднання спеціалістів соціальної роботи "Нове покоління";
• Дніпропетровського національного університету;
• Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• Жовтоводського міського відділу освіти (Дніпропетровська обл.);
• Запорізького національного університету;
• Інституту проблем виховання АПН України (м. Київ);
• Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• Криворізького міського центру соціал ьних служб для сім'ї, дітей та молоді (Дніпропетровська
обл.);
• Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка;
• Луганського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• Маріупольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Донецька обл.);
• Міської ради м. Сарни (Рівненська обл.);
• Молодіжної громадської організації "Апельсин" (м. Луганськ);
• Севастопольського міського гуманітарного університету;
• Служби у справах неповнолітніх Дніпропетровської обласної держадміністрації;
• Служби у справах неповнолітніх міськвиконкому м. Луцька;
• Служби у справах неповнолітніх Рівненської обласної державної адміністрації;
• Спеціалізованої школи № 67 еколого3економічного профілю (м. Дніпропетровськ);
• Тернопільської громадської організація "Підлітковий дім";
• Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;
• Управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в Тернопільській області;
• Управління освіти Голосіївського району м. Києва;
• Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
• Управління освіти і науки м. Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.);
• Управління освіти і науки м. Маріуполь (Донецька обл.);
• Фастівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Київська обл.);
• Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.



Преамбула

Одна з особливостей генезису соціальної роботи в Україні – це те, що
її професійний і науковий розвиток було перервано. Адже ще на початку
ХХ століття визначився перехід від благодійності до професіоналізму,
були впроваджені платні посади в закладах суспільної опіки, виникли
перші навчальні заклади для жінок, яких готували до такої діяльності.
Фактично у Російській імперії повторювався процес, властивий
Великобританії та США. 

Проте після Жовтневої революції всі сфери суспільного життя
потрапили під суворий державний контроль, замість соціальної роботи
(суспільної опіки) було створено систему соціального забезпечення
(матеріальної допомоги), не було підготовки соціальних працівників.
Отже, соціальна робота – відносно нова практична діяльність і
академічна дисципліна в Україні. Як самостійний вид діяльності вона
утвердилася в нашій країні нещодавно – у середині 19903х років і
перебуває зараз на етапі професійного становлення. 

В організації соціальної роботи в Україні пострадянського періоду
переважно домінував інституційний підхід. Організаційні заходи
соціального спрямування здійснювалися традиційними соціальними
інститутами територіальної громади (загальноосвітніми та
позашкільними закладами) та новоствореними соціальними службами
для молоді. Як провідні інституції реалізації соціальної політики на
місцевому рівні, вони визначали зміст і форми соціальної підтримки та
допомоги дітям і молоді. До того ж основною формою діяльності в цих
закладах утвердилася переважно індивідуальна та групова робота. 

Сучасний стан суспільного розвитку, курс на розбудову
громадянського суспільства зумовили нові підходи в організації
соціальної роботи на місцевому рівні. Вона стає дедалі більше
спрямованою на формування в членів громади відповідальності за своє
життя та життя оточення, на розуміння того, що держава, проголошуючи
певні соціальні гарантії, не завжди спроможна забезпечити їх виконання
– навіть за умови активної діяльності фахівців соціальної сфери. 

На цьому тлі було розпочато проект "Покращення якості соціальних
послуг дітям та сім'ям в громаді", спрямований на піднесення рівня
професійної компетентності практиків соціальної сфери з метою
підвищення якості соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.

Мета цієї публікації – познайомити з досвідом, зібраним Українським
фондом “Благополуччя дітей” у процесі реалізації проекту "Покращення
якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді", показати здобутки та
отримані під час проекту уроки.
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Історія проекту

Вагому роль у підтриманні професійного розвитку соціальної роботи
в Україні відіграв проект, який фінансувався Швейцарською агенцією з
розвитку та співробітництва та втілювався Християнським дитячим
фондом (нова назва – Український фонд "Благополуччя дітей"). Цей
проект мав чотири етапи:

13й – 199932001 роки – "Соціальна освіта в Україні" (сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом становлення
соціальної роботи як професії);

23й – 200132003 роки – "Соціальна освіта в Україні" (підвищення
якості соціальної освіти в Україні);

33й – 200332006 роки – "Покращення якості соціальних послуг дітям
та сім'ям в громаді" (підвищення рівня професійної компетентності
практиків соціальної сфери з метою покращення якості соціальних
послуг дітям, молоді та сім'ям);

43й етап – 200632007 роки – "Соціальна робота: узагальнення досвіду
діяльності моделей надання соціальних послуг в громаді".

Проект "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в
громаді" був багатокомпонентним, тому його реалізація передбачала
виконання таких основних завдань:

• підготовка спеціалістів соціальної сфери та волонтерів до роботи
в громаді;

• забезпечення інформаційної та методичної підтримки діяльності
практиків соціальної сфери та волонтерів, які надають соціальні
послуги в громаді;

• упровадження інноваційних моделей соціальної роботи з дітьми
та сім'ями в громаді;

• налагодження партнерства між суб'єктами соціальної роботи в
громаді.

Базовим компонентом у проекті була орієнтація фахівців на надання
ними різних видів соціальних послуг – дій державних чи неурядових
організацій, спрямованих на задоволення потреб та забезпечення
прав, вирішення проблем або подолання складних життєвих обставин
дітей, сімей і молоді. 
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До пріоритетних напрямів діяльності для покращення якості
соціальних послуг у громадах належали:

• сучасні підходи до охорони громадського здоров'я та
формування здорового способу життя;

• формування навичок усвідомленого батьківства та розвитку
дитини в ранньому віці;

• форми та методи активізації громади заради благополуччя дітей
та молоді;

• розвиток соціального партнерства на місцевому рівні.

Основними напрямами та видами діяльності в рамках проекту були:

• проведення семінарів, тренінгів для фахівців соціальної сфери,
представників громадських організацій, волонтерів, які
працюють у територіальних громадах;

• розробка, апробація та видання методичних матеріалів;
• проведення курсів підвищення кваліфікації для практиків

соціальної сфери;
• організація роботи ресурсних та консультаційних центрів;
• створення та функціонування мобільно3консультаційних груп при

ресурсних і консультаційних центрах;
• розробка та апробація інноваційних моделей надання соціальних

послуг дітям і сім’ям у громаді;
• організація круглих столів із метою налагодження партнерства

між державними та неурядовими організаціями.

7



Проектні ініціативи

Основні принципові підходи щодо реалізації проекту базувалися на
сучасних теоріях про організацію соціальної роботи як системи, що
реалізується на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Соціальна робота з дітьми, сім'ями, молоддю в територіальній
громаді – це  системно3комплексний вид соціальної діяльності, яка
потребує інтегративного підходу. З одного боку, вона забезпечує
реалізацію основних напрямів соціальної політики через діяльність
закладів соціального спрямування, з іншого – спрямована на
вирішення проблем дітей, сімей та молоді певної громади, створення
належних умов для їхньої життєдіяльності з урахуванням можливостей
територіальної громади стосовно забезпечення їм соціальних гарантій
життя. 

Логіка реалізації проекту виходила з того, що соціальна робота в громаді:

• забезпечується переважно діяльністю державних та неурядових
організацій шляхом надання ними соціальних послуг дітям,
сім'ям та молоді, упровадженням відповідних соціальних
технологій;

• діяльність фахівців соціальної сфери (соціальних педагогів,
соціальних працівників та інших) в ході організації соціальної
роботи в громаді має бути спрямована на розвиток співпраці,
партнерських стосунків між різними соціальними інституціями
територіальної громади, органами місцевого самоврядування та
місцевої виконавчої влади, членами громади;

• базова умова ефективності соціальної роботи в громаді – це
активізація членів громади, стимулювання їх до різних ініціатив,
насамперед – до участі у визначенні та вирішенні проблем дітей
та молоді.

Соціально3педагогічна робота в громаді не випадково опинилась у
фокусі проекту. Перспектива соціального розвитку в умовах
сьогодення вимагає зосередження уваги на вирішенні проблем щодо
створення умов для адаптації особистості в сім'ї, соціальному оточенні,
спільноті.

Ці теоретичні підходи були покладені в основу розробки концепції
проекту та його багатокомпонентної структури, у якій кожен компонент
розвивав і зміцнював інший, працюючи на досягнення поставленої мети. 
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Структурна модель проекту
"Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді"
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Процес виконання

Проект реалізовувався в містах Києві та Севастополі, Волинській,
Дніпропетровській, Запорізькій, Івано3Франківській, Київській,
Луганській, Рівненській, Тернопільській  областях та Автономній
Республіці Крим. 

Учасниками проекту були діти, молодь, батьки, сім'ї, фахівці
соціальної сфери, волонтери, представники неурядових організацій,
спеціалісти органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої
влади.
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Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів
соціальної сфери

У проекті було розроблено кілька тематичних блоків навчання
фахівців соціальної сфери:

• організація соціальної роботи в громаді (тренінги "Громада як
осередок соціальної роботи з дітьми та сім'ями", "Технології
активізації громади", "Організація інформаційно3рекламних
кампаній на локальному рівні");

• сприяння громадському здоров'ю (тренінги "Сучасні підходи у
сфері охорони громадського здоров'я та його популяризації",
"Соціально3психологічна підтримка ВІЛ3інфікованих дітей та їхніх
сімей у громаді", "Збереження та зміцнення репродуктивного
здоров'я підлітків і молоді: потенціал громади", "Здоров'я – моя
цінність");

• соціально"педагогічна робота з сім'єю (тренінги "Усвідомлене
батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та
підвищення потенціалу громади", "Сімейні групові наради як
метод розв'язання конфліктних ситуацій", "Основи батьківської
компетентності", "Соціально3педагогічна підтримка сім'ї").

Найбільш затребуваною була інформація про формування
здорового способу життя, а саме: сучасні підходи у сфері охорони
громадського здоров'я та його популяризації; здоров'я – моя цінність;
збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків та молоді:
потенціал громади; соціально3психологічна підтримка ВІЛ3інфікованих
дітей та їхніх сімей у громаді та навичок усвідомленого батьківства;
меншою – про організацію соціальної роботи в громаді, організація
дозвілля дітей та молоді.

Під час упровадження проекту було проведено 12 національних
семінарів за участю фахівців з різних країн. Для ознайомлення з
новими технологіями соціальної роботи 53 тренери мобільно3
консультаційних груп провели 36 регіональних та 359 локальних
семінарів, де навчалося понад 5600 спеціалістів. 364 практики
соціальної сфери з 17 громад взяли участь у циклі навчання із 5"7
тренінгів. 

У проекті також застосовувалась така форма навчання як
двотижневі курси підвищення кваліфікації "Теорія та практика
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соціальної роботи в громаді" (72 навчальні години). Особливість
підходу полягала в органічному поєднанні теоретичного матеріалу з
паралельним формуванням практичних навичок соціально3
педагогічної роботи, яких учасники набували під час тренінгових
занять.

Ці курси закінчили 272 спеціалісти. Навчання відбувалось на базі 7
вищих навчальних закладів країни. Схвальні відгуки учасників – це
свідчення належної ефективності програми підвищення кваліфікації
спеціалістів "Теорія та практика соціально3педагогічної роботи в
громаді", яка може бути рекомендована як одна з форм післядипломної
освіти фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах. Це
цілком можливо ще й з огляду на те, що, крім змісту власне програми,
розроблено також її методичне забезпечення (зміст лекційних і
практичних занять). Упровадження такої програми на державному рівні
дасть змогу значній кількості фахівців соціальної сфери, які працюють
у територіальних громадах, опанувати широкий спектр інноваційних
технологій соціально3педагогічної роботи в громаді як перспективного
напрямку в умовах сьогодення.

Мобільно�консультаційні групи 
Щоб ознайомити якомога більше фахівців соціальної сфери з

новими технологіями соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями в
громаді, проектом були створені три мобільно3консультаційні групи
(МКГ) – у Центральному, Східному та Західному регіонах.

До складу груп увійшли досвідчені тренери з числа практиків
соціальної сфери, викладачі вищих навчальних закладів України,
педагоги та психологи загальноосвітніх закладів, представники
громадських організацій, які за час реалізації першого та другого етапів
проекту оволоділи не тільки інноваційною за своєю суттю інформацією,
а й  інструментарієм її передачі іншим. 

Тренери мобільно3консультаційних груп надавали такі послуги:

• консультації щодо вирішення актуальних проблем дітей та сімей
у громаді;

• проведення просвітницьких тренінгів за запитами державних і
неурядових організацій;

• проведення циклу тренінгів (537) із групою постійних учасників у
конкретній громаді;

• фасилітація робочих зустрічей під час розробки соціальних
програм;
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• супервізія роботи практиків соціальної сфери, які пройшли
навчання на локальних семінарах\тренінгах;

• інформування про інновації в соціальній роботі.

Діяльність ресурсних та консультаційних центрів
На сьогодні в різних регіонах України за фінансової підтримки

Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва працює низка
ресурсних та консультаційних центрів, кожен із яких має свою історію
та шлях розвитку, проблеми й перспективи на майбутнє.

Мета діяльності центрів – підвищення професійної компетентності
спеціалістів соціальних служб та представників громадських
організацій, які надають соціальні послуги дітям, сім'ям та молоді в
різних громадах.

Ресурсні центри були створені в період із 1999 до 2003 рр. за
сприяння Міжнародної федерації соціальних працівників, Української
асоціації соціальних педагогів і спеціалістів соціальної роботи та
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Свою діяльність
центри розпочали в рамках проекту "Соціальна освіта в Україні". Вони
створювалися на базі вищих навчальних закладів. Зокрема
найстарший із ресурсних центрів – у м. Запоріжжя – створено на базі
Запорізького національного університету, наступні – Тернопільський –
на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В.Гнатюка, а Київський, який згодом отримав ім'я Андрія Муравйова3
Апостола, – на базі Академії праці та соціальних відносин Федерації
профспілок України. 

Свого часу вони постали осередками просвіти з питань соціальної
політики, соціології, соціальної педагогіки та соціальної роботи,
об'єднавши довкола себе професійні громади. 

Консультаційні центри створювалися безпосередньо на базі
організацій, які працюють із дітьми та молоддю в умовах територіальної
громади. Так, консультаційний центр у м. Севастополі – на базі
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у м. Луцьку
та в Рівному – на базі служб у справах неповнолітніх та громадської
молодіжної організації, у м. Луганську – на базі студентського
волонтерського загону "Сова" національного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка та громадської організації
"Апельсин".

Клієнтів ресурсних та консультаційних центрів приваблює великий
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обсяг інформаційних джерел із різних галузей теорії та практики
соціальної роботи, можливість отримати кваліфіковані консультації та
інформацію про діяльність організацій, які реалізують різні напрями
соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю в громадах, а також
наявність відеоматеріалів.

Інноваційні моделі надання соціальних послуг 
Успішна діяльність соціальних служб та неурядових організацій у

територіальних громадах значною мірою залежить від розробки та
впровадження в практику інноваційних технологій та організаційних
форм соціальної роботи.

У межах реалізації проекту розроблено та впроваджено 6
інноваційних моделей з надання соціальних послуг дітям, молоді та
сім'ям у громаді.

Під час проектування та впровадження моделей враховувалися:
потреби дітей, молоді, сімей конкретної громади в отриманні
соціальних послуг певного виду; планування соціальних послуг для
різних цільових груп; можливість функціонування моделі за наявності
обмежених ресурсів; забезпечення участі користувачів послугами в
процесі планування та ухвалення рішень; можливість залучення
додаткових ресурсів місцевої громади для забезпечення
функціонування моделі; наявність у місцевих громадах організацій,
зацікавлених у впровадженні розроблених моделей.
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Назва моделі Місто Основні види діяльності

Школа як осередок
соціально3педагогічної
роботи з батьками у
мікрорайоні

м.Дніпро3
петровськ

1. Організація та проведення
просвітницьких тренінгів для батьків.
2. Проведення консультацій для батьків і
дітей мікрорайону.
3. Організація роботи клубу "Родина".
4. Популяризація соціально3педагогічної
роботи з дітьми та батьками в мікрорайоні.

Тренінговий центр для
підлітків

м.Луцьк 1. Профілактична робота (проведення
тренінгових занять для підлітків;
проведення тематичних тренінгів для
випускників загальноосвітніх закладів та
студентів 132 курсів вищих навчальних
закладів; надання індивідуальних
консультацій підліткам).
2. Культурно3дозвіллєва робота (організація
діяльності дітей та молоді, культурно3
освітня робота за місцем проживання,
організація відпочинку, соціальна анімація).



15

Назва моделі Місто Основні види діяльності

Центр роботи із
громадою

м.Сарни,
Рівненська
область

1. Надання психолого3педагогічних послуг
(проведення тренінгів для представників
різних цільових груп; робота ігрової кімнати;
дитячі відеоперегляди тощо).
2. Ознайомлення фахівців та членів грома3
ди із сучасними підходами у сфері охорони
громадського здоров'я, з новими формами
організації дозвілля дітей, сімей та молоді;
механізмами соціально3правового захисту
дітей у громаді; методично3консультативна
допомога спеціалістам в організації та про3
веденні різних форм соціально3педагогічної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями.
3. Проведення оцінки потреб громади; ор3
ганізація презентацій, круглих столів із пи3
тань соціально3педагогічної роботи з дітьми
та молоддю тощо.

Підлітковий клуб
"Оазис"

м.Івано3
Франківськ

1. Організація змістовного дозвілля для
підлітків.
2. Забезпечення розвитку творчих можли3
востей дітей.
3. Надання психологічної підтримки та пси3
хокорекційної допомоги дітям.

Громадська служба
соціальної адаптації
(для підлітків,
засуджених до
альтернативних видів
покарань)

м.Тернопіль 1. Підвищення рівня соціальної та правової
обізнаності підлітків (проведення
тренінгових курсів "Культура життєвого
самовизначення" та "Практичне право для
неповнолітніх"; індивідуальні та групові
консультації).
2. Методична та організаційна підтримка
працівників кримінальної інспекції.

Школа усвідомленого
батьківства

м.Київ 1. Проведення тренінгових занять для
батьків, які виховують дітей раннього віку чи
очікують на народження дитини, та
спеціалістів.
2. Індивідуальне консультування батьків що3
до виховання і розвитку дітей раннього віку
та вагітних жінок щодо підготовки до народ3
ження дитини, грудного вигодовування, дог3
ляду за немовлям тощо.
3. Інформування населення з метою залу3
чення батьків до тренінгових занять.



Усі ці моделі створювались за схожим алгоритмом:

1) орієнтаційний етап:

• вивчення ситуації в регіоні, де заплановано впроваджувати
модель, стосовно   наявності подібних або інших моделей;

• обговорення з представниками органів місцевого
самоврядування, місцевої виконавчої влади, державних та
неурядових організацій можливостей щодо функціонування
центру;

• визначення структури, яка буде відповідальною за його
створення, матеріально3технічне забезпечення та організаційно3
методичний супровід;

2) підготовчий етап:

• підготовка приміщення;
• створення ініціативної групи для роботи на базі центру;
• визначення мети, завдань та орієнтовного змісту  діяльності

моделі, її цільової групи; розробка та затвердження Положення
про діяльність центру;

• вирішення питань матеріально3фінансового та ресурсного
забезпечення функціонування моделі; 

• розробка документації, необхідної для забезпечення
функціонування моделі: робочої навчальної програми,
конспектів тренінгових занять, вхідної та вихідної документації
тощо;

3) основний етап:

• складання плану роботи на місяць, квартал;
• діяльність центру щодо виконання визначених заходів;
• налагодження партнерства з різними державними та

неурядовими організаціями;
• робота щодо залучення ресурсів для підтримки місцевих

ініціатив;
• проведення рекламно3інформаційних кампаній;
• моніторинг та оцінка діяльності центру;
• постійне інформування про роботу та заходи на базі центру в

місцевих засобах масової інформації.
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Налагодження соціального партнерства в громадах

Саме тому, що Український фонд “Благополуччя дітей” – це
всеукраїнська громадська організація, яка працює в різних
територіальних громадах, що є своєрідними експериментальними
майданчиками для апробації певних напрямів діяльності, передбачених
у межах проекту, робочою групою проекту було розроблено модель
налагодження партнерства в цих громадах:

• налагодження взаємодії з соціальними інституціями
територіальної громади, які працюють в інтересах дітей, сімей та
молоді (відділи освіти, відділи у справах дітей та молоді, центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо); проведення
робочих зустрічей;

• навчання практиків соціальної сфери на семінарах і тренінгах
(обов'язковим компонентом тренінгів було формування в
учасників навичок розробки соціального проекту з метою його
впровадження у своїх громадах, що передбачало визначення
кола потенційних партнерів, яких можна залучити до реалізації
задумів); 

• проведення круглих столів із представниками органів місцевої
влади, різних соціальних служб, загальноосвітніх закладів,
неурядових організацій для обговорення проблем у сфері
соціально3педагогічної роботи з дітьми та  молоддю в місцевих
громадах та шляхів їх вирішення на принципах міжвідомчої
взаємодії;

• реалізація учасниками тренінгів своїх проектів, активне
залучення до цих проектів різних соціальних інституцій та членів
громади.

Видавнича діяльність

Робочою групою проекту було підготовлено та видано 17 публікацій
(методичні матеріали для тренера, методичні посібники та матеріали
для практиків, журнали).

Детальніше з роботою проекту можна познайомитися на веб�
сторінці http://www.projectswe.ua.
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Оцінка впливу проекту

У січні3червні 2007 року Український інститут соціальних досліджень
ім.Олександра Яременка на замовлення та за підтримки Українського
фонду “Благополуччя дітей” провів соціологічне дослідження з метою
оцінки впливу проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та
сім'ям в громаді".

Ключові висновки дослідження

Вплив навчання фахівців, проведеного в рамках проекту, на
якість соціальних послуг.

• Переважна більшість співробітників закладів соціального
спрямування, освітніх та інших закладів, а також волонтерів
зазначили, що кількість звернень клієнтів після впровадження
методик, які були запропоновані в межах проекту, збільшилася. 

• Після навчання в межах проекту співробітники закладів
соціального спрямування, освітніх та інших закладів, а також
волонтери оновили зміст своєї діяльності, впровадили нові
форми роботи, почали активніше враховувати потреби цільових
груп, оцінювати рівень задоволеності клієнтів наданими
послугами. Найбільш корисними виявилися такі напрями
підтримки діяльності спеціалістів, як методичні матеріали для
практиків соціальної сфери, ресурсні та консультаційні центри,
мобільно3консультаційні групи, веб3сайт проекту.

• Переважна більшість фахівців зазначила, що вони повністю
задоволені змістом та формою навчання, їхні очікування
виправдалися. На тренінгах і семінарах співробітники закладів
соціального спрямування, освітніх та інших закладів, а також
волонтери отримували потрібну їм інформацію, яка
використовується насамперед з метою покращення стану справ
із формування здорового способу життя та навичок
усвідомленого батьківства. Подібні знання потрібні для
вирішення найгостріших соціальних проблем суспільства.
Отримані знання сприяли позитивним змінам в особистісному та
професійному розвитку. Учасники тренінгів загалом залишилися
задоволеними змістом та формою навчання.

• Роботодавці впевнені, що після проходження тренінгів молоді
спеціалісти набувають якостей, які дозволяють їм на високому
професійному рівні, творчо, ефективно виконувати свою роботу.

18



Більше того, робота психологів суттєво вплинула на якість
роботи класних керівників. Задля ефективного підвищення
кваліфікації спеціалістів3психологів, на думку фахівців,
необхідно встановити критерії відбору претендентів на навчання,
проводити своєрідну атестацію. Це повинні бути особистості із
прогресивними поглядами, з бажанням оволодіти новими
знаннями та передавати ці знання тим, хто їх потребує.

Вплив діяльності інноваційних моделей на забезпечення потреб
і вирішення проблем цільових груп

• Спеціалісти інноваційних моделей вказали на відчутні зміни в
громаді, які відбулися після створення та функціонування інно3
ваційної моделі. Відзначено насамперед зміни, пов'язані із
зміцненням громади, зростанням її згуртованості, ініціативності
та активності в розв'язанні проблем, бажанням поширювати
інноваційні моделі; покращилися також стосунки між членами
громади; створилась ініціативна група.

• Опитані спеціалісти переконані, що діяльність ресурсного/кон3
сультаційного центру сприяє підвищенню компетентності та
кваліфікації клієнта.

• 95% клієнтів рекомендували своїм колегам та знайомим скорис3
татися послугами спеціалістів ресурсного/консультаційного
центру.

• На думку дітей, які користуються послугами інноваційних моде3
лей, запропоновані програми вельми корисні та актуальні,
оскільки дають змогу розв'язувати чимало суспільно важливих
завдань.

• Ефективність інноваційних моделей соціальної роботи з дітьми
та сім'ями в громаді, створених Украінським фондом
“Благополуччя дітей” у рамках проекту "Покращення якості
соціальних послуг дітям, сім'ям та громаді", вельми висока. Рес3
понденти відзначили актуальність програм, їхню відповідність
суспільним потребам, результативність проведених занять. Най3
вагоміші результати, на думку спеціалістів, полягають в осо3
бистісних змінах учасників програм: когнітивних (отримання
знання, подолання стереотипів), ціннісно3мотиваційних та зміні
системи ставлень. Також істотні зрушення відбуваються в грома3
дах, у яких було запроваджене навчання за інноваційними моде3
лями (зростає згуртованість, ініціативність, дієвість громад, їхня
активність у розв'язанні проблем).
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Проблеми, ризики та можливості

Під час вирішення соціальних проблем на локальному рівні
ініціативні групи, органи місцевого самоврядування та різноманітні
соціальні інституції територіальної громади переважно не можуть діяти
ізольовано. Вони не завжди мають належний ресурсний потенціал, щоб
задовольнити потреби чи вирішити проблеми різних соціальних груп
місцевої спільноти. Тому налагодження партнерства в територіальній
громаді між різними суб'єктами соціальної роботи було одним із
важливих складових у ході реалізації проекту. Проте таке партнерство
не завжди формувалось швидко й безперешкодно.

Звичайно, ризики та загрози в різних регіонах були неоднаковими,
але головний чинник їх мінімізації – бажання й переконання людей
змінювати на краще життя дітей та молоді у своїх громадах.

Серед проблем і ризиків у реалізації проекту можна відзначити: 
• труднощі із орендою приміщень для організації роботи центрів,

моделей, проведення занять;
• відсутність стабільних партнерів; 
• недостатня зацікавленість керівництва державних організацій у

розвитку діяльності за багатьма моделями;
• брак державного замовлення на підготовку спеціалістів для

роботи з батьками та дітьми.

Надбання проекту використовуються на:

1) національному рівні:

• рекомендації до Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 200632016 роки містять ідеї
та досвід проекту щодо роботи в громаді;

• технології активізації громади застосовують інші неурядові
організації; 

• здобутки проекту обговорюються на семінарах Державної
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді;

2) регіональному рівні:

• методичні матеріали проекту рекомендовано до використання
обласними ЦСССДМ;

• моделі надання соціальних послуг дітям та молоді, розроблені
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під час проекту, впроваджуються в інших територіальних
громадах;

3) місцевому рівні:
• упровадження та розробка фахівцями нових просвітницьких

програм у місцевих громадах;
• нові соціальні послуги;
• проведення оцінки потреб громади.
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Висновки

Реалізація проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та
сім'ям в громаді" дала змогу отримати низку результатів та ефектів.

Основними результатами проекту "Покращення якості соціальних
послуг дітям та сім'ям в громаді" стали:

• досвід соціальної роботи в громаді інших країн було адаптовано
та впроваджено разом з урахуванням соціально3економічних та
соціокультурних реалій України;

• популяризація та поширення інноваційних технологій соціальної
роботи з дітьми та молоддю через каскадну модель
семінарів/тренінгів у 12 областях України;

• розробка та впровадження навчальної програми для підвищення
кваліфікації спеціалістів соціальної сфери "Теорія та практика
соціальної роботи в громаді";

• комплексна форма методичного супроводу спеціалістів, які
пройшли навчання на семінарах/тренінгах, курсах підвищення
кваліфікації, волонтерських школах;

• тренінгові модулі – не лише інформаційно3методичний матеріал
для забезпечення практичної роботи спеціалістів, а й базис для
розробки авторських тренінгів і програм з урахуванням потреб
дітей, молоді та сімей у різних територіальних громадах;

• технологія підготовки та проведення круглих столів як форма
налагодження партнерства між суб'єктами соціальної роботи в
громаді; 

• сім інноваційних моделей з надання соціальних послуг дітям,
молоді та сім'ям у громаді;

• напрацьований досвід активізації громади заради благополуччя
дітей, сімей та молоді;

• розроблена та функціонує методика супервізії (професійної
підтримки) спеціалістів та волонтерів, які надають соціальні
послуги в громаді;

• практики соціальної сфери пройшли цикл навчання з 537
тренінгових модулів на базі своїх громад.
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Результати проекту дали підстави говорити про отримання
педагогічного, соціального та економічного ефектів. 

Педагогічний ефект виявився в запровадженні інноваційних форм та
методів соціально3педагогічної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю,
нових соціальних послуг з урахуванням їхніх потреб, активній участі
дітей та молоді в реалізації соціальних проектів, програм на рівні
школи, громади.

Соціальний ефект полягав у налагодженні та розвитку системи
взаємодії та партнерства між органами місцевого самоврядування,
виконавчої влади, закладами та організаціями соціально3педагогічного
спрямування, що сприяє консолідації їхніх зусиль під час вирішення
нагальних проблем дітей, сімей та молоді. Робота з активізації членів
громади забезпечує зростання ініціативності її членів, більш активну
їхню участь у вирішенні соціальних проблем на волонтерських засадах,
розвиток місцевих ініціатив, а також стимулює створення соціальних
служб і впровадження необхідних соціальних послуг,  участь громадян
у розробці та моніторингу соціальних змін задля благополуччя дітей,
сімей і молоді місцевої громади. 

Економічний ефект полягав у тому, що активне залучення членів
громади до вирішення проблем дітей та молоді створило умови для
позабюджетного інвестування місцевих ініціатив шляхом  надходження
додаткових коштів та інших матеріальних ресурсів як  від підприємств,
організацій, установ, так і від окремих фізичних осіб територіальної
громади.
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