Концепція:
Сучасна сім’я це місце, де започатковується життєвий досвід кожної людини,
невід’ємний компонент людського життя, який дарує тепло і життєвий досвід,
довіру і любов, де закладаються основи солідарної відповідальності за спільне
майбутнє. Сім’я це перше середовище, де дитина отримує цінності, правила та
норми спільного життя. Однак швидкоплинність сьогодення часто не дає змогу
батькам та дітям повноцінно взаємодіяти, батьки поспішають задовольнити
матеріальні бажання дітей, ігноруючи їх психоемоційні потреби. Особливо
гостро на це реагують підлітки. Дитина, не відчуваючи свою значимість в житті
важливих для себе дорослих, починає компенсувати власною ризикованою
поведінкою. Проте дорослі члени родини також можуть мати прояви або
практикувати ризиковану поведінку, яка несе шкоду сім’ї та дитині. За цих умов
важко переоцінити роль узгодженої та координованої роботи таких інституцій
як заклади освіти та соціальні служби. У підлітковому віці на дитину великий
вплив має група однолітків, школа і сім'я – найважливіші джерела, що формують
адекватну і здорову модель поведінки. Школа – місце, де дитина проводить
значну частину свого часу і в ході формального і неформального спілкування
отримує величезну кількість цінної інформації, умінь і навичок. Сім'я, де у
більшості випадків дитині передаються моральні цінності, де формуються
навички прийняття рішень і виховується почуття власної гідності, що може
допомогти молодим людям бути більш обачними і приймати правильні рішення.
Тому дуже важливим є партнерство між усіма суб’єктами роботи з сім’єю щодо
профілактики небезпечної поведінки. І якщо в школі у роботу з дитиною та
сім’єю щільно задіяні працівники освіти, в позаурочний час великий обсяг
роботи з сім’єю покладається на соціальних працівників та клієнтські громадські
організації.
Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тісно
співпрацюючи з недержавними організаціями має величезний та різноманітний
досвід в роботі з родинами, в яких дитина або дорослий практикує ризиковану
поведінку. Враховуючи важливість попередження виникнення аддикцій у дітей
та дорослих, центри соціальних служб пропонують підтримку таким сім’ям.

за фінансування:

Багаторічний досвід соціальної роботи
в громаді спільно з БФ
«Благополуччя дітей» та іншими громадськими партнерськими організаціями
дозволяє представити кращі практики соціальної роботи з родинами та дітьми
різних соціальних прошарків та категорій під час науково-практичної
конференції «Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки», яка
відбудеться 27-28 квітня 2016 року.
Враховуючи цей різноманітний досвід, ми будуємо роботу нашої конференції
так, щоб представники системи освіти, центрів соціальних служб та громадських
організацій, які практикують роботу з сім’єю та підлітками щодо профілактики
соціально-небезпечних явищ та хвороб, ознайомились з напрацюваннями та
сучасною науковою думкою щодо профілактичної роботи, спрямованої на
зменшення впливу факторів ризику і розвиток факторів захисту в середовищі
підлітків і сімей.

за фінансування:

