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Робота районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
спрямована на надання соціальних послуг незахищеним верствам населення та
на забезпечення соціально-педагогічного, психологічного, соціальномедичного, юридичного, інформаційного індивідуального та групового
консультування сімей, молоді та дітей. Працівниками Центру проводиться
робота направлена на попередження та вирішення проблем сімей та осіб, що
опинились в складних життєвих обставинах на території Біляївського району.
Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Протягом І півріччя 2018 року в районі успішно функціонують та
перебувають під соціальним супроводженням спеціаліста Центру п’ять
прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в які влаштовано
чотирнадцять дітей віком від 8 до 16 років.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить постійну
роботу з прийомними сім’ями та ДБСТ, спрямовану на захист прав та інтересів
дітей.
З батьками-вихователями постійно обговорюються нагальні питання та
проблеми, що стосуються кожної родини, де зростають діти:
- запобігання насилля над дитиною та своєчасне виявлення і попередження
схильності до вчинення суїциду;
- запобігання вчинення правопорушень дітьми;
- дотримання правил безпечного поводження протягом періоду шкільних
канікул.
Крім того, прийомні батьки отримують консультації щодо порядку
нарахування субсидій та цільового використання коштів на утримання дітей,
які призначає управління соціального захисту населення.
Соціальна робота з особами з числа вимушених переселенців із зони АТО
Спеціалісти Центру надають спектр соціальних послуг та проводять
консультації щодо соціальної допомоги внутрішньо переміщеним

сім’ям/особам, інформують про послуги інших суб’єктів, що працюють з даною
категорією. Протягом І півріччя 2018 року за допомогою до ЦСССДМ
звернулось 12 родин зазначеної категорії, в яких виховується 48 дітей.
Соціальна робота з ветеранами та учасниками АТО
Спеціалістами Центру було надано 15 соціальних послуг 3 родинам
учасників АТО протягом І півріччя 2018 року.
З учасниками АТО постійно проводиться робота стосовно реалізації прав
на правову допомогу та соціальні гарантії учасників АТО. Постійно
розглядається ряд нагальних проблем, з якими постійно стикаються ветерани
та учасники антитерористичної операції. Учасників детально інформують щодо
отримання пільг, медикаментів, юридичних послуг, земельних ділянок, а також
можливості отримати допомогу із діючих програм району.
Соціальна робота з жінками, які виявили намір відмовитись від
новонародженої дитини
В Центрі функціонує спеціалізоване формування Консультативний пункт
при пологовому будинку КЗ «Біляївської ЦРЛ». Протягом звітного періоду
спеціалістом центру була проведена робота з жінками, яка направлена на
недопущення відмови від новонародженої дитини. Було охоплено відповідною
роботою 5 жінок, яким надано 20 соціальних послуг. За результатами роботи за
звітний період відмов від новонароджених дітей не було.
Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, засудженими до
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування
покарання з випробуванням або умовно-достроково
За звітний період:
 20 особам засудженим до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі
надано 83 індивідуальних соціальних послуг), проведено бесіди, щодо
недопущення скоєння повторного злочину, щодо безпечного способу життя,
щодо профілактики інфікування ВІЛ/СНІД.
 особи, які звільнилися з місць позбавлення волі не зверталися.
 у ході проведеної роботи: направлено до закладів медичного
обслуговування – 2 особи, відновлено зв’язки з близьким соціальним
оточенням – 3 особам, ресоціалізовано – 1 особу, проінформовано щодо
безпечного способу життя, з метою запобігання інфікуванню ВІЛ/СНІДом та
вірусними гепатитами – 16 осіб.
Соціальна робота з особами з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
До Центру постійно звертаються особи, з числа, дітей-сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Так, за звітний період 16 особам надано
64 соціальні послуги в межах компетенції. Основною метою звернень осіб
вищезазначеної категорії є забезпечення їх житлом або поліпшення житловопобутових умов.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018
року № 300 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»,
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді були
підготовлені та розіслані інформативні листи до осіб з числа дітей-сиріт
Біляївського району, загальною кількістю 46 екземплярів.
Станом на 6 липня 2018 року до центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді звернулось 16 осіб з числа дітей-сиріт. Спеціалісти провели
інформаційно-роз’яснювальну роботу з вищезазначеними особами, яка була
направлена на збір відповідного пакету документів на придбання житла для
осіб з числа дітей-сиріт. В ході бесід з кожною особою, спеціалістами було
надано 82 соціальні послуги.
На теперішній час, підготовлено 9 об’єктів для розгляду на комісії ОДА з
питань визначення житлових об’єктів, на які буде спрямовано у 2018 році
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, що відповідають
заявленим стандартам та можуть бути придбані у власність особам з числа
дітей-сиріт.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді співпрацює зі
Службою у справах дітей райдержадміністрації з метою придбання у власність
житла для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа згідно районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування».
В ході проведеної роботи, у червні 2018 року, було розглянуто декілька
варіантів запропонованих до продажу об’єктів. Робочою групою з визначення
переліку об’єктів були затверджені Акти обстеження технічного стану
житлових приміщень, зібрано необхідні пакети документів та ретельно
підібрані кандидати з обліково-статистичних
карток дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Для придбання житла у власність даній категорії дітей та осіб, було
визначено два об’єкти нерухомості, які розташовані за адресами: м. Біляївка,
вул. Кіпенко, 72, та с. Градениці, вул. Шевченко, 88-а. Угода купівлі-продажу
вищезазначених об’єктів нерухомості була підписана між власниками
зазначених житлових об’єктів та особами з числа дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, 19.06.2018 року та 20.06.2018 року,
відповідно.
Діяльність мобільно- консультаційного пункту соціальної роботи
Протягом звітного періоду спеціалістами центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді здійснено 89 виїздів мобільно-консультаційного пункту в
21 населений пункт району, в ході роботи якого було здійснено 95 оцінок
потреб сімей та 3 осіб.
Крім того, охоплено соціальною роботою 22 одинокі матері (надано 88
соціальних послуг).
Також проводилася робота з сім’ями, де є алкозалежні та наркозалежні
члени сім’ї (14 родин, надано 56 соціальних послуг).
Проводиться робота щодо недопущення соціального сирітства (53 сім’ї,
надано 212 соціальних послуг).

Проводиться перевірка витрат державної соціальної допомоги сім’ям, при
народженні дитини (77 сімей, надано 308 соціальних послуг).
Проводиться робота з сім’ями, в яких виховуються діти під опікою та
піклуванням (11 сімей, надано 42 соціальні послуги).
Робота мобільного консультаційного пункту
соціально-профілактична робота
За звітний період соціально - профілактичною роботою у вигляді
групових бесід та лекцій було охоплено 3860 осіб (в тому числі 2554 дитини
віком до 18 років).
В рамках роботи МКП обговорювались питання запобігання соціально
небезпечних хвороб, запобігання їх наслідків формування навичок здорового
способу життя, збереження сімейних цінностей в родині, покращення відносин
між батьками та дітьми. Також особлива увага приділяється запобіганню
дитячій бездоглядності та безпритульності, намірам та проявам насильства в
сім’ї, обізнаності щодо ризику торгівлі людьми (працевлаштування за
кордоном, неофіційне працевлаштування в Україні, потрапляння у сексуальне
рабство та ін..), запобіганню суїцидальної поведінки, тощо.
Волонтерська діяльність та надання гуманітарної допомоги
До соціальної роботи протягом звітного періоду залучились не байдужі
мешканці району, які переймаються долею незахищених верств населення
(допомога одягом, взуттям, речами широкого вжитку, портфелі, канцтовари,
подушки, ковдри тощо).
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді співпрацює з такими
організаціями:
Благодійний громадська організація «Сузір’я добра» - надання
гуманітарної допомоги( харчові набори, засоби особистої гігієни, дитяча суміш,
підгузки, дитячі речі, дитячі візочки, стільці для харчування малюків);
Благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян
без постійного місця проживання «Дорога до дому» - соціальна реабілітація
осіб без постійного місця проживання та осіб споживачів ін’єкційних
наркотиків(засоби контрацепції, спиртові серветки та шприці, внутрішньо
маткові спірали проти вагітності);
Благодійний фонд «Баварський дім, Одеса» - допомога нарко та
алко залежним, хворим на ВІЛ-СНІД, гепатит, туберкульоз та жінкам
комерційного сексу;
Християнська організація для надання допомоги жертвам
насильства;
Громадська організація «Веритас» - правова допомога вразливим
категоріям населення;
Товариство «Червоного Хреста» України в Одеській області забезпечення одягом, взуттям, предметами першого вжитку вразливих
категорій населення;
Громадський рух «Віра, Надія, Любов» - профілактика
ВІЛ/СНІДу серед жінок, організація роботи громадського Центру для

споживачів наркотиків та покращення якості їх життя, запобігання торгівлі
людьми, пропаганда здорового способу життя;
Громадська організація «Молодіжний центр розвитку» допомога нарко та алко залежним, хворим на ВІЛ-СНІД, гепатит та
туберкульоз;
Благодійний фонд «Корпорація монстрів» - гуманітарна
допомога незахищеним верствам населення (допомога у вигляді зубної пасти,
підгузки, одяг, взуття, іграшки, серветки, );
Комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини» допомога матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах (на
території Біляївського району такого закладу немає, найближчий у м.Одеса).
Розроблення та поширення соціальної реклами в рамках фінансування
районної програми «Крок назустріч»
У І півріччі 2018 року за районною програмою «Крок назустріч» було
профінансовано видатки на суму 15582 гривень, які пройшли по касовим та
фактичним видаткам у повному обсязі, на виготовлення буклетів для
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед жителів Біляївського
району, а саме:
№
Найменування буклету
Кількість
Вартість
Сума
од.
грн/од.
1
Насильство в родині
200
3,6
720,00
2
Всі форми сімейного
200
3,6
720,00
виховання: Патронат
3
Всі форми сімейного
200
3,6
720,00
виховання: Прийомна
сім’я
4
Всі форми сімейного
200
3,6
720,00
виховання: ДБСТ
5
Всі форми сімейного
200
3,6
720,00
виховання: Патронат
6
Любіть Україну
200
3,6
720,00
7
Підтримка родини, яка
200
3,6
720,00
опинилась в СЖО
8 Ні соціальному сирітству
200
3,6
720,00
9
Недопущення суїциду
200
3,6
720,00
серед дітей
10 Про безпеку поводження
200
3,6
720,00
дітей на зимових та
літніх канікулах
11
Бездоглядність та
200
3,6
720,00
безпритульність дітей
12
Відповідальне
200
3,6
720,00
батьківство
13
Захворювання, що
200
3,6
720,00
передаються статевим

шляхом та загроза, що
передують ранні статеві
зв’язки
14
Туберкульоз
15 Витрати на здійснення
соціальних інспектувань
в рамках Мобільноконсультативного
пункту

200
50 виїздів

3,6
110,04

720,00
5502,00

З повагою
Директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

К.Ю. Селіхова

