
Коаліція громадських організацій: 

 
   

на замовлення Міністерства соціальної політики України 
в рамках проекту  ЮНІСЕФ «Розвиток єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї» 

 

 

Керівникам  
 

соціальних служб та закладів, 
громадських організацій, що 
скеровують свою діяльність  
на забезпечення прав  дітей,  
надають послуги вразливим  
сім’ям з дітьми та дітям 

 
Шановні колеги! 

Цим листом хочемо Вас поінформувати про те, що коаліція громадських організацій у складі:                

 Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині», 

 Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України», 

 Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей», 

 Міжнародної благодійної організації «БФ «СОС Дитячі містечка Україна» 
виграла тендер Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Щодо розвитку 
єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та сім’ї». 

Цей тендер був оголошений на замовлення Міністерства соціальної політики України з метою 
розробки та подальшого впровадження єдиного національного інструментарію та алгоритму 
оцінки, підготовки відповідного нормативно-правового акту щодо його застосування.  

Проект має бути реалізований в досить стислі терміни (серпень-грудень 2013 р.). Серед його 
завдань – акумулювати раніше напрацьований досвід та кращі практики застосування оцінки 
потреб під час ведення випадку сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах 
Саме тому на першому етапі (20 серпня – 20 вересня 2013 р.) планується: здійснити огляд 
існуючих практик та інструментів оцінки, виявити труднощі у роботі з клієнтами під час оцінки; 
провести інтерв’ю та фокус групи з представниками різних структур, які здійснюють оцінку потреб 
дитини та її сім’ї і застосовують її висновки для ухвалення рішень, визначення необхідних послуг. 

Враховуючи вищезазначене та в разі Вашої зацікавленості, запрошуємо Вас до співпраці й 
презентації свого досвіду та бачення щодо інструментарію оцінки (форми документування, 
процесу оцінки потреб дитини та її сім’ї), додаткового інструментарію (анкети, тести, тощо), 
алгоритму застосування (послідовного опису процедури оцінки та відповідальності сторін). Будемо 
вдячні за Ваші відповіді на анкету, яка додається, та надіслані копії матеріалів. В запропонованій 
анкеті просимо вказати розробників чи досвідчених спеціалістів, які використовують певні 
інструменти оцінки (в разі їх наявності у Вашій організації). Їх ми плануємо запросити до інтерв’ю 
чи до участі в роботі фокус груп. 

У разі використання чи часткового використання Ваших авторських матеріалів при розробці 
єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї, у тексті 
будуть зроблені відповідні посилання на автора чи джерело інформації.  

Просимо надіслати заповнену анкету та зазначені матеріали з досвіду роботи до 2 вересня 2013 р. 
на електронну адресу: staff@ccf.kiev.ua (тел.: 044 537 20 16, Віталій Головатий). 

Контактні телефони експертів з методології: 050 3707444; 050 3305179 – Кияниця Зінаїда;              
067 984 68 90 – Петрочко Жанна; 093 3646619 – Ростальна Марія. 

 
 
За дорученням коаліції  

Директор МБО «Партнерство «Кожній дитині»                                        В.Д. Дибайло     
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