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2006 рік — рік захисту прав дітей

Юрій Олексійович Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту
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Зміни
Роль міністерства України у справах сім’ї,
політики щодо
оворячи про дітей, ми часто наголо
Г
шуємо на їхній рівності, на однакових
правах, зокрема і на праві жити у власній ро
дині. На жаль, окрім рівних прав, існують
ще й різні можливості: далеко не всім дітям
пощастило мати батька та матір, свій дім,
свою сім`ю, а скільки ще тих, які можуть
щохвилини все це втратити. До проблеми

захисту прав дітей впродовж останнього ча
су прикута увага як урядових, так і недер
жавних, міжнародних організацій, які спіль
ними зусиллями доводять, що можна забез
печити щасливіше життя кожній дитині в
Україні. Про це – наша розмова з міністром
у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм
Олексійовичем Павленком.
На виконання Указу Президента „Про прове
дення в Україні у 2006 році Року захисту прав
дитини” утворено організаційний комітет. До
нього увійшли діти, представники міністерств
та відомств, громадських організацій, бізнесо
вих структур та засобів масової інформації.
Серед заходів на 2006 рік – проведення масш
табної інформаційної кампанії з метою привер
нення уваги суспільства до проблем дітей, за
хисту їх прав та законних інтересів, усиновлен
ня, участь у глобальній кампанії „Єднаймося
заради дітей. Єднаймося проти СНІДу”.
Міністерство цілком підтримало ініціативу
дітейлідерів громадських організацій щодо про
ведення Всеукраїнського форуму дітей „Країна,
що чує дітей” та громадських слухань за участю
дітей „Права та обов’язки дітей в Україні”.

Юрій Павленко

— Президент України Віктор Ющенко
своїм Указом оголосив 2006 рік Роком захисту прав дитини. Цим же Указом він доручив різним ланкам органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування поліпшити турботу щодо дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківської опіки. Які саме
першочергові заходи і дії буде здійснювати Міністерство України у справах сім`ї,
молоді та спорту на виконання цього указу в 2006 році?
Наша мета – забезпечити оптимальне фун
кціонування цілісної системи захисту прав
дітей в Україні, створити середовище, в якому
вони отримають широкі можливості для роз
витку індивідуальних здібностей, де панувати
ме дух взаєморозуміння, миру, поваги, рівних
прав та єдності.

Серед найважливіших завдань – створення та
забезпечення діяльності урядового органу з
усиновлення та захисту прав дитини у складі
Мінсім’ямолодьспорту, прийняття Національ
ного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на 2006 – 2016 роки. Пла
нуємо влаштувати 2500 дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до
прийомних сімей та дитячих будинків сімейно
го типу, збільшити відсоток оздоровлених дітей
у 2006 році до 52%.
— Відомо, що в Україні розпочато реформування державної системи опіки та
піклування, однією зі складових якої є реформування системи закладів усіх форм
власності для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На
який термін розрахована ця реформа, які
саме зміни вона передбачає, а також чи
запрацює на практиці в 2006 році новий
механізм фінансування дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування?
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молоді та спорту в реалізації державної
сім’ї та дітей
Нинішній державний механізм захисту прав
дітей, система опіки, піклування та його скла
дова – інтернатні заклади, на сьогодні є неефек
тивними. Інтернати переповнені‚ утримання
дитини в інтернаті коштує державі близько 10
тисяч гривень на рік‚ а якість виховання при ць
ому знижується. За статистикою, протягом 5
років після випуску з інтернатів кожен п’ятий
вихованець стає бомжем‚ кожен другий вдаєть
ся до протиправних дій‚ стає злочинцем, а ко
жен сьомий вдається до спроби покінчити жит
тя самогубством.
На сьогодні Міністерство України у справах
сім’ї, молоді та спорту розробило проект Кон
цепції Державної програми реформування сис
теми закладів для дітейсиріт та позбавлених
батьківського піклування. Це є початком ре
формування української системи опіки та
піклування. Після затвердження Концепції
планується розробити та затвердити Державну
програму реформування системи закладів для
дітейсиріт та позбавлених батьківського піклу
вання. Її основна мета – перехід до сімейних
форм виховання дітей. Створення дитячих бу
динків сімейного типу (ДБСТ), прийомних
сімей та усиновлення дітей дозволить поступо
во відмовитись від інтернатів.
Загалом реформа інтернатних закладів розра
хована на 10 років і буде проходити у 4 етапи,
перший з яких — розукрупнення інтернатів. За
коном України „Про забезпечення органі
заційноправових умов соціального захисту
дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування” визначено, що гранична чи
сельність вихованців у відповідних закладах не
може перевищувати 50 осіб.
Перевага малокомплектних закладів очевид
на: їхніми вихованцями є вихідці з тієї ж місце
вості, де знаходиться заклад. Отже, долається
соціальна ізольованість дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, оскіль
ки вони навчаються в місцевих загально
освітніх школах, підтримуються стосунки з ро
дичами, вчасно вживаються заходи зі збережен
ня належного їм житла та майна. Паралельно
проводиться робота з утворення в усіх регіонах
нових дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей.

З 2006 року в Україні почала діяти нова дер
жавна програма фінансування прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу. Зок
рема, Кабінет Міністрів визначив порядок
призначення і виплати державної соціальної
допомоги та грошового забезпечення на дітей—
сиріт батькамвихователям ДБСТ і прийомним
батькам за принципом „гроші ходять за дити
ною”.
У Держбюджеті—2006 на виконання цієї
програми передбачено 50 млн. гривень. Відте
пер ці виплати, які в регіонах країни колива
лись від 100 до 800 гривень щомісяця на дити
ну, будуть однакові по всій Україні. Тобто діти
перебуватимуть у рівних умовах.
На даний час розмір соціальної допомоги ста
новить два прожиткових мінімуми щомісяця на
дитину. А саме, для дітей віком від народження
і до шести років – 800 гривень, від 6 до 18 років
– 1028 гривень. Протягом року прожитковий
мінімум буде збільшуватися, а відповідно — і
сума допомоги.
Також постанова передбачає грошове забезпе
чення для батьківвихователів. Раніше ця вип
лата коливалася залежно від регіону, а тепер бу
де однаковою по всій Україні і становитиме
35% від розміру допомоги на дитину. Нині для
дітей від народження до 6 років це 280 гривень,
від 6 до 18 років – 360.
Водночас введено певні обмеження для
батьківвихователів у ДБСТ: виплати не по
винні перевищувати 5ти прожиткових
мінімумів для працездатної особи, а у прийом
них сім’ях – півтора прожиткових мінімуми.
Таким чином, цього року виплати на кожну
дитину зростатимуть утричі. Що ж до винаго
роди для батьків—вихователів у прийомних
сім’ях, то це фактично нова програма. Раніше
такої державної допомоги не було. А для вихо
вателів ДБСТ, залежно від регіону, винагорода
збільшена у 34 рази.
Зараз вивчається можливість рівномірної
державної допомоги на виховання, утримання
сироти в різних соціальних закладах, незалеж
но від форми власності. Експериментальний
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проект «гроші ходять за дитиною» запровад
жуватиметься цього року в Київській об
ласті. Відповідно до нього, кошти отримува
тиме не заклад, де перебуває сирота, а сама
дитина. Однак оскільки дитина непов
нолітня, батькивихователі будуть розпоряд
никами коштів. Контроль за використанням
грошей здійснюватимуть служби у справах
неповнолітніх, а у разі виникнення порушень
– інші відповідні органи.
— У пріоритетах бюджету 2006 року є
підтримка сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проте коштів
на профілактичну роботу з сім`ями в
складних життєвих обставинах не передбачено. Як це може вплинути на
становище дітей та сімей, на процес
створення прийомних сімей, чи не буде це стимулювати збільшення кількості кризових сімей і передачу дітей
до інтернатних закладів?
Одним із пріоритетів діяльності Міністер
ства визначено створення більш ефективної
системи підтримки сімей з дітьми. Сьогодні
в Україні проживає 13,5 млн. сімей, з них лише
6,9 мають неповнолітніх дітей. Лише третина з
них мають двох дітей. Понад 2 млн. сімей з діть
ми є неповними, близько 400 тисяч складають
багатодітні сім’ї.
З метою визначення родин, котрі найбільше
потребують допомоги з боку держави, триває
паспортизація багатодітних сімей, якою охоп
лено понад 85 % сімей названої категорії. У ході
паспортизації з’ясовано рівень матеріального
забезпечення цієї категорії сімей, визначено
житлові проблеми, побутові умови проживання
дітей в таких родинах. За даними паспортизації,
майже 30 % паспортизованих сімей охоплено
соціальним супроводом, що включає в себе
комплекс різних видів допомоги та послуг.
Міністерство підготувало проект Концепції
Державної програми підтримки сім’ї на 2006—
2010 роки та розпочало підготовку Державної
програми підтримки сім’ї на 2006 — 2010 роки.
Вона включатиме заходи, спрямовані на
розв’язання проблем соціально—економічного
становлення та розвитку сімей, здійснення
інформаційно—просвітницької роботи з сі
м’ями, а також удосконалення форм психо
логічної, юридичної, інших видів допомоги з
питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, удоско
налення системи соціального супроводу сімей,
які перебувають у складних життєвих обстави
нах, запобігання насильству в сім’ї, впровад
ження ефективної системи моніторингу стано
вища сімей та реалізації сімейної політики.

Упродовж 2005 року Міністерство здійснюва
ло низку заходів, спрямованих на удосконален
ня нормативно—правової бази з питань сімей
ної політики. Зокрема, підготовлено та подано
на розгляд Уряду проект Закону України „Про
внесення зміни до статті 1 Закону України
„Про пенсії за особливі заслуги перед Ук
раїною” щодо запровадження пільг для бага
тодітних матерів, відзначених почесним зван
ням “Мати—героїня”. Прийняття цього Закону
України закріпило право жінок, удостоєних по
чесного звання „Мати—героїня”, отримувати
пенсії за особливі заслуги перед Україною у
максимальному розмірі, встановленому для
жінок, які народили і виховали до восьмирічно
го віку п’ятеро і більше дітей (25 відсотків про
житкового мінімуму, визначеного для осіб, які
втратили працездатність). Таким чином, над
бавку до пенсії цим жінкам збільшено на 5%.
Задля посилення соціального захисту дітей,
батьки яких виїжджають за кордон з метою праце
влаштування, підготовлено проект постанови Ка
бінету Міністрів України про затвердження поря
дку забезпечення догляду за дітьми цієї категорії.
— З 2005 року Консорціум організацій,
очолюваних ПБО „Кожній дитині” в Україні, впроваджує в Київській області проект ЄС „Розвиток інтегрованих соціальних
служб для вразливих сімей і дітей”. Завдання проекту, який реалізовується в
партнерстві з Міністерством у справах
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Спільна діяльність у рамках проекту перед
бачає три напрямки. Це утворення та розви
ток інтегрованих соціальних служб для враз
ливих сімей та дітей, розробка та внесення
пропозицій щодо зміни законодавчої та нор
мативної бази з питань соціального захисту
дітей і сімей, підготовка кадрів для роботи в
умовах нової моделі соціальних служб для
вразливих категорій сімей і дітей.
сім`ї, молоді та спорту та Державною
соціальною службою, передбачають запровадження в Київській області інтегрованих соціальних служб, що забезпечуватимуть ефективну підтримку та соціальний
супровід кризових сімей з дітьми. На вашу
думку, що зараз дає співпраця Міністерства України у справах сім`ї, молоді та
спорту та проекту Європейського Союзу
для Київської області і які перспективи вона відкриває для розвитку соціальних
служб по всій Україні?
Недержавні організації, які працюють в пло
щині надання соціальних послуг сім’ям, дітям,
молоді, часто мають спільні з Міністерством Ук
раїни у справах сім`ї, молоді та спорту цілі. Але
будучи вузькоспеціалізованими, вони можуть
віднайти такі форми та методи роботи, які є
найбільш відповідними до тієї чи іншої соціаль
ної проблеми. Мобільність та гнучкість недер
жавних організацій дозволяє вільно обирати за
соби, шукати донорів для фінансування своїх
проектів, що визначає їхню роль у вирішенні на
гальних проблем соціальної сфери України. Тра
диційно склалося, що найкращі пілотні проекти,
які ініціюються всеукраїнськими та міжнародни
ми організаціями, після отримання позитивних
результатів стають базою в розробці та реалізації
державних соціальних програм.
На сьогодні Міністерство України у справах
сім`ї, молоді та спорту активно співпрацює з

Співпраця Міністерства, Державної соціаль
ної служби і виконавців проекту дає можли
вість відпрацювати у пілотному регіоні нові,
ефективні механізми соціальної роботи з метою
запобігання інституалізації дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, надан
ня їм права жити і виховуватися в сімейному ото
ченні. Розроблена на Київщині модель в май
бутньому запроваджуватиметься в усій Україні.
Міністерство України у справах сім`ї, молоді
та спорту не випадково підтримало ініціативу і
підписало угоду про співпрацю саме з консорці
умом “Кожній дитині”. Цьому вже передував
досвід успішної співпраці з представництвом
управлінь у справах сім`ї та молоді, центрів со
ціальних служб Київської, Львівської та Черні
гівської областей. Напрацьовано позитивний
досвід із створення і діяльності інтегрованих
соціальних служб для соціального супроводу
кризових сімей з дітьми, запобігання відмові
матерів від новонароджених дітей, розвитку сі
мейних форм опіки, створення прийомних сімей.
Запорукою
успіху
проекту
вважаємо
відповідність його завдань пріоритетам, які
визначено Указом Президента України від 11
липня 2005 року “Про першочергові заходи що
до захисту прав дітей”, де захист прав дітей,
насамперед дітейсиріт та позбавлених бать
ківського піклування, визначено як головний
напрямок діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування.

2006 рік — рік захисту прав дітей

міжнародними,
всеукраїнськими
та
регіональними організаціями. З 2005 року
Міністерство України у справах сім`ї, молоді
та спорту, Державна соціальна служба для
сім`ї, дітей та молоді співпрацюють з Предс
тавництвом благодійної організації “Кожній
дитині” в Україні у рамках проекту “Розви
ток інтегрованих соціальних служб для враз
ливих сімей і дітей”, фінансованого Євро
пейською комісією. Моніторинг проекту,
здійснений
нещодавно
Європейською
Комісією, підтвердив достатньо високий
рівень цієї співпраці. Видано наказ Міністер
ства про впровадження проекту, проведено
його презентацію за участю Міністра, проект
широко висвітлюється у засобах масової
інформації. Міністерство надало приміщен
ня для розміщення офісу проекту.
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Стелла Григораш, директор Представництва „Кожній дитині” в Молдові

„КОЖНІЙ ДИТИНІ” У СВІТІ

Молдовський досвід роботи
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Новий розвиток
давньої традиції
Слід зазначити, що кошти на впровадження та
кої форми опіки організація виділяє до періоду,
коли почне діяти національне законодавство щодо
створення прийомних сімей. Як тільки буде прий
нято нову законодавчоправову базу, місцеві орга
ни влади, які відповідають за захист прав дітей, от
римають кошти на продовження проекту, після
чого витрати на прийомну опіку будуть здійсню
ватись повністю за рахунок місцевих органів са
моврядування. На сьогодні цю сферу регулює По
ложення про прийомну опіку, що було розроблене
спільно з місцевими партнерами і затверджене
муніципальними та районними радами. Ді
яльність організації „Кожній дитині” спрямована
на співпрацю із громадою задля того, аби допомог
ти її членам зрозуміти свою роль щодо підтримки
дітей та сімей.

Стелла Григораш

Республіці Молдова політика соціального за
хисту дітей, яких залишили батьки, і тих, що
мають особливі потреби, головним чином базуєть
ся на скеруванні дітей у великі інституційні закла
ди опіки. Ідея влаштування їх у прийомну сім’ю є
новою для країни. Та все ж, ця ідея має дещо спіль
не із традицією надавати опіку дітям у сім’ях найб
лижчих родичів, якщо внаслідок трагедії чи неща
сного випадку діти опинилися без піклування
батьків. Схема залишається подібною, лише місце
родичів займають прийомні батьки – люди, які
пройшли процес відбору та ретельно підготували
ся до такої ролі. Вперше таку форму державної
опіки було запроваджено у Кишиневі наприкінці
2000 року. З огляду на потреби дітей, перебування
у прийомній сім’ї може тривати від декількох
тижнів до декількох років, аж до повернення у
власні сім’ї, сім’ї родичів, до опікунів чи усинов
лювачів, у рідких випадках діти перебувають у
прийомних сім’ях до 18ти річного віку. Якщо ди
тина має батьків, то під час її перебування у при
йомній сім’ї біологічним батькам надається соці
альний супровід, передбачається співпраця з ними
та постійне спілкування. Розвиток і підтримка
системи прийомної опіки – це один з найважли
віших напрямів діяльності молдовського предста
вництва міжнародної організації „Кожній дитині”.

У

На даний час Представництво „Кожній дити
ні” в Молдові має свої відділення у чотирьох міс
тах: Кишинів, Кахул, Унгень і Тирасполь (таким
чином, „Кожній дитині” є однією з небагатьох
неурядових організацій у Молдові, яка здійснює
свої програми і на лівому березі Дністра). Ор
ганізація співпрацює з органами місцевого са
моврядування, впроваджуючи цілісну програму
розвитку альтернативних видів соціальних пос
луг для дітей і сімей, що перебувають у кризових
ситуаціях. Основними компонентами цієї прог
рами є: підтримка соціальновразливих сімей з
метою запобігання руйнуванню сім’ї і скеруван
ню дітей у державні дитячі установи; реінтег
рація дітей з державних установ у біологічні
сім’ї; соціальна реабілітація дітей із цих установ
шляхом їх тимчасового влаштування у Центр
сімейного типу, з подальшим поверненням у
біологічну сім’ю або влаштуванням у прийомну
сім’ю; розвиток системи прийомних сімей для
дітейсиріт і позбавлених батьківського піклу
вання (тимчасово чи постійно); розвиток нових
послуг для дітей з особливими потребами, які б
дозволили їм отримувати необхідний догляд,
освіту, медичну та соціальну реабілітацію, маю
чи за мету інтеграцію цих дітей у систему загаль
ної освіти. Представництво „Кожній дитині” в
Молдові спільно з партнерами застосовує набу
тий досвід для здійснення стратегічних реформ у
сфері захисту прав дітей.

Березень, 2006

Коли маму заарештували та відправи
ли до в’язниці, Романові виповнилося
лише півтора роки. Хлопчик залишився
без догляду батьків, і його передали до
Кишиневського будинку дитини, де він
провів майже рік до того часу, коли його
забрала на виховання сім’я, яка прожи
ває у селі неподалік. Ця сім’я співпрацю
вала з проектом із створення альтерна
тивних форм опіки, що був започаткова
ний Представництвом „Кожній дитині”
в Молдові у співпраці з Муніципальним
директоратом із захисту прав дітей.
Прийомні батьки виявились звичай
ними людьми: Марія працює вихователькою у дитя
чому садочку, а її чоловік Анатоль – тракторист.
Подружжя виховує двох власних діточок. Сім’я жи
ве у гарному будинку та веде господарство. Здава
лось би, що ще потрібно для щастя? Вони, мабуть, і
не здогадувались, що саме Рома стане тією ланкою,
якої бракувало для повного щастя.
Та повернімося до початку. Як вже було сказано,
маму хлопчика заарештували за крадіжку, але в ході
слідства визнали винною у тяжкому злочині –
вбивстві дитини.
Незважаючи на вік, деякі картини з минулого
життя закарбувались у пам’яті Романа. Він, наприк
лад, запам’ятав, як батьки робили собі ін’єкції нар
котиків.
Хлопчика з такими неймовірними психологічни
ми проблемами було кинуто у море дітей в будинку
дитини, де за весь час перебування він так і не нав
чився розмовляти та ходити, не кажучи вже про те,
що не відбулось
ніякої психоло
гічної реабілі
тації. Сьогодні
Ромі виповни
лось чотири з
половиною ро
ки. Він перетво
рився на весело
го та активного
хлопчика, його
очі випроміню
ють щастя. Саме Марія та Анатоль стали тими най
дорожчими для нього людьми, яким вдалося ство
рити відповідну атмосферу для розвитку дитини.
„Нам не просто було наважитися взяти Рому у
сім’ю. Пам’ятаю, що через тиждень після того, як
забрали Рому додому, ми були вимушені звернути
ся до лікарні, адже хлопчик мав алергію, хронічний
тонзиліт та потерпав від нападів астми. Хоча йому

вже виповнилося три роки, він ще не вмів добре хо
дити, не володів елементарними навичками, таки
ми, скажімо, як правильно сидіти за столом, боявся
темряви і навіть подушки... Перший рік був дуже
важким. Дитина хворіла майже щотижня, а коли
одужувала, то для всіх нас це було справжнім свя
том. Я знаю, що без допомоги мого чоловіка та синів,
які сприйняли його як свого молодшого братика, я б
не впоралась.”
Прийомна сім`я налагодила взаємини із бабусею
та дідусем Роми, відвідувала у в’язниці маму хлоп
чика, яку за вчинені злочини засудили до 21 року
позбавлення волі. Цікаво, що стаття про Роминих
батьків з’явилась у сім’ї випадково. Однак, про долю
хлопчика вже заговорили не лише у Кишиневі.
На запитання про майбутнє дитини Марія
відповідає: „Якщо не вдасться повернути хлопчика
у біологічну сім’ю, ми будемо його виховувати самі”.
Отже, діти, які потрапляють у прийомні сім’ї, вже
ніколи не повертаються в будинки дитини чи інтер
нати, вони залишаються із прийомни
ми батьками до того часу, поки опти
мальне рішення, включаючи усинов
лення, не буде знайдено. Під час візи
ту у цю сім’ю ми переконалися, що
твердження Марії – це не просто сло
ва. Важко описати почуття, що вини
кають, коли бачиш світло у дитячих
очах. Можливо, це краще зрозуміють
люди, які відвідують дитячі будинки.
Ми були захоплені стосунками між
дітьми у прийомній сім’ї. Не завжди є
таке тепло навіть між рідними братами. Це сім’я з
великої літери. Сьогодні не часто побачиш стільки
терпіння, ввічливості та толерантності. Без сумніву,
все починається з серця. Якщо не вкладати серце у
справу, яку робиш, – нічого не вийде. Потрібно, аби
відгукнулись лише 13 тисяч таких сердець із 4
мільйонів офіційно зареєстрованих громадян, які
проживають у Республіці Молдова, для того, щоб
майбутнє країни стало безпечним.

„КОЖНІЙ ДИТИНІ” У СВІТІ

Розповідь про молдовського хлопчика,
який врешті знайшов турботливу сім’ю
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НОВІ ПРОЕКТИ

Володимир Кузьмінський, директор Представництва благодійної організації „Кожній дитині” в Україні

Інтегровані соціальні служби
– складова стратегії
деінституалізації
247 дітей на один заклад, дитячих будинків – 64,
будинків дитини – 108, будинківінтернатів для
дітейінвалідів – 140.

Володимир Кузьмінський

истема державної опіки в Україні створювала
ся за умов старої політичної системи. В її осно
ву були закладені ідеї колективного виховання
дітей. Відповідно Україна успадкувала систему ве
ликих інтернатних закладів, де діти не повною
мірою можуть реалізувати свій потенціал. Такі ус
танови не в стані забезпечити індивідуальний
підхід до кожної дитини й часто ізолюють дітей від
місцевої громади. Якщо дитина потрапляє до зак
ладу інтернатного типу у ранньому віці, то існує
велика ймовірність, що вона пройде усі інституції,
у залежності від віку, й залишиться там до пов
ноліття*.
Факти, щодо причин передачі дітей до інтернат
них закладів, які ми зібрали протягом останніх се
ми років діяльності в Україні, свідчать, що хоча
бідність сімей є суттєвим аспектом інституалізації
дітей, соціальні причини є не менш важливим чин
ником. Приблизно третина дітей потрапили під
державну опіку через бідність у сім’ях, така ж част
ка – через соціальні негаразди, решта – з інших
причин. Більшість дітей в інтернатних закладах є
соціальними сиротами, тобто мають одного або
обох батьків і потрапили туди внаслідок позбав
лення батьків батьківських прав судами за
ініціативи державних органів. Зазначимо, що в
Європейському Союзі дітей вилучають з сімей
тимчасово лише для їхнього захисту і безпеки,
після того як усі можливі шляхи підтримки і збере
ження сім’ї вичерпалися.
Збільшення кількості дітейсиріт та дітей, поз
бавлених батьківського піклування, в інтернатних
закладах зумовлює зростання мережі таких уста
нов та їх переповнення. У середньому, за даними
Державного комітету статистики України, напов
нюваність спеціальних шкілінтернатів становить

С
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З травня 2005 року Представництво благодійної організації „Кожній дитині” в Україні реалізовує в Київській області Проект
ЄС „Розвиток інтегрованих соціальних
служб для вразливих сімей і дітей”. Проект, фінансований Європейським Союзом,
має за мету зменшити загальну кількість
дітей, що виховуються в інтернатних закладах Київської області шляхом надання
допомоги в розробці та запровадженні
інтегрованих соціальних служб, здатних
забезпечувати ефективну підтримку та
соціальний супровід соціально-незахищених сімей з дітьми, які перебувають у кризі,
складних життєвих обставинах. Для досягнення головної мети проекту передбачається виконання низки завдань щодо:
• розвитку і впровадження інноваційних
моделей інтегрованих соціальних служб у
Київській області;
• розробки та адаптації спеціальних
тренінгових програм для персоналу
Міністерства у справах сім’ї, молоді та
спорту, Державної соціальної служби для
сім`ї дітей та молоді, їх структурних
підрозділів в Київській області для підвищення потенціалу державних службовців у
процесі стратегічного планування та впровадження нових соціальних послуг;
• підготовки змін та доповнень до законодавчих, нормативно-правових актів в
сфері дитячої та сімейної політики, що
відповідають Європейським стандартам.
Досвід розвинених європейських країн, які вже
відійшли від системи великих інтернатних зак
ладів, переконує, що створити передумови для пос
тупового реформування інтернатних закладів
можна шляхом пошуку превентивних механізмів,
що допоможуть запобігти інституалізації дітей;
відпрацювання системи соціальних послуг для
вразливих сімей з дітьми; розвитку нових прин
ципів співпраці органів державного управління,
закладів соціального захисту дітей та громадських
організацій. Так, розвиток моделі соціальної служ
би підтримки сім’ї у Київській і Львівській облас
тях, АР Крим та м. Севастополь та соціальної
служби супроводу сімейних форм опіки у
Київській і Львівській областях яскраво засвідчив
ефективність і доцільність таких моделей у нових
економічних умовах, як превентивного механізму.
На сьогоднішній день важливої значущості набу

* Існуюча система інтернатних закладів побудована за віковим принципом перебування в них дитини, тому до досягнення повноліття
дитина змінює 2-3 типи закладів (будинок дитини, дитячий будинок, школа-інтернат), що змушує дітей кожного разу пристосуватися до
нового педагогічного та дитячого колективу, середовища тощо
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Принципово важливою відмінністю інтегрова
них соціальних служб від наявного механізму на
дання послуг, як видно з малюнку, є принцип єди
ного вікна. Це означає, що як тільки відбувся пер
ший контакт сім’ї із соціальними службами, вона
отримує доступ до широкого спектру наявних пос
луг. Це унеможливлює дублювання та “випадання”
із системи. Наявність єдиного вікна означає мож
ливість контролювати шлях потрапляння дитини
до інтернатного закладу. Забезпечувати роботу
єдиного вікна мають чергові соціальні працівники
відповідної соціальної служби, які здійснюють по
чаткову комплексну оцінку кожного випадку звер
нення. Така оцінка здійснюється з метою розробки
відповідного плану супроводу сім’ї. План супрово
ду складається мультидисциплінарною групою із
врахуванням доступних послуг в громаді.
Важливою умовою забезпечення ефективної
діяльності інтегрованих соціальних служб є
розміщення базового набору соціальних служб в
одному приміщенні. Це, перш за все, дозволяє
клієнтам не розгубитися, обходячи різні місця і
кабінети. Крім того, робота соціальних працівників
інтегрованих соціальних служб вимагає інших
підходів та зміни ставлення до самих клієнтів.
Сім’ї мають розглядатися як партнери і повноп
равні учасники процесу соціального супроводу, а
не пасивні отримувачі послуг. Організаційно це
може оформлятися за допомогою договору між
сім’єю та соціальною службою.
На завершення хотілось би зазначити принципи,
що мають стати основою діяльності органів місцевої
виконавчої влади та самоврядування, у структурі
яких діятимуть інтегровані соціальні служби для за
безпечення права дитини на сімейне виховання:
• Ступінь втручання державних органів у спра
ви сім’ї, з питань виховання дітей повинна обмежу
ватися необхідністю надання ефективного захисту
прав і законних інтересів дитини. Таке втручання
не повинно носити характер покарання.
• Коли дитині і сім’ї необхідна допомога, перш за
все, необхідно забезпечити їх тими послугами, які
можуть бути надані в рамках сім’ї, щоб не допусти
ти відриву дітей від їх рідних сімей.
• Поміщення дитини в державний
заклад опіки не повинно розглядатися
як позбавлення її сім’ї назавжди. Таким
чином, одним із найважливіших зав
дань державного виховного закладу по
винно стати завдання возз’єднання
сім’ї.
• При розробці плану супроводу ди
тини в інтернатному закладі, слід мак
симально керуватися інтересами воз
з’єднання сім’ї. При наявності зацікав
лення батьків, відповідним органам
слід надавати їм допомогу у справі по
вернення дитини в рідну сім’ю.
• Дітей, що виховуються в держав
них закладах, не можна ізолювати від
суспільства. Головне завдання вихо
вання – допомогти дитині вирости са
мостійною.
Інтегровані соціальні служби створю
ПССПС - превентивна соціальна служба підтримки сім'ї
короткострокового втручання
ються і працюватимуть в структурі
ССПС - соціальна служба підтримки сім'ї довгострокового втручання
районних, міських центрів соціальних
ССССФОУ - соціальна служба супроводу
служб для сім’ї, дітей та молоді в
сімейних форм опіки та сприяння усиновленню
Київській області.

НОВІ ПРОЕКТИ

ває розвиток інтегрованого підходу до відпрацю
вання мінімальних гарантованих державою стан
дартів надання соціальних послуг вразливим
сім’ям і дітям для забезпечення права дитини на
сімейне виховання повною мірою.
Таким чином, інтегровані соціальні служби ма
ють стати основою попередження бездоглядності,
соціального сирітства, активізації усиновлення та
розвитку сімейних форм виховання в тери
торіальній громаді і бути першочерговою складо
вою стратегії деінституалізації. Основними еле
ментами інтегрованих соціальних служб є базовий
набір соціальних послуг, що надається державни
ми соціальними службами. Цей набір має склада
тися з таких компонентів:
1.Превентивна соціальна служба підтримки
сім’ї. Головними напрямками роботи служби є на
дання соціальних послуг вразливим категоріям
сімей з дітьми щодо запобігання передачі дітей на
виховання в інтернатні державні заклади опіки, ро
бота з пологовими будинками, будинками дитини,
дитячими будинками та інтернатами щодо відве
дення дітей від передачі до цих закладів, повернен
ня їх в рідну сім’ю або альтернативні форми опіки.
2.Соціальна служба супроводу сімейних форм
опіки та сприяння внутрішньому усиновленню.
Основні напрямки роботи полягають у здійсненні
соціального супроводу прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу та сприянню у пошуку і
підготовці українських сімей, що бажають усино
вити дітей.
3.Соціальна служба реінтеграції та підтримки
випускників інтернатних закладів. Сфера дій
служби – реінтеграція, розвиток та ведення
індивідуального плану опіки для дітей, що перебу
вають в інтернатних закладах, підготовка і
підтримка випускників інтернатів.
4. Механізм термінового реагування на факти жо
рстокого поводження з дітьми та порушення їх прав.
5.Соціальна служба супроводу та реабілітації
дітей, що перебувають у конфлікті з законом та
осіб, що повертаються з місць позбавлення волі.
Теоретична модель інтегрованих соціальних
служб зображена на рисунку.

Рис. Модель інтегрованих соціальних служб
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ПРАВА ДІТЕЙ

Надія Врублевська, регіональний менеджер Представництва благодійної організації „Кожній дитині” в Україні (м. Львів)
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Стандарти
захисту основних
прав дитини
Право на виховання в сім’ї, контакти з батьками та
право на влаштування в прийомну сім’ю у випадку
позбавлення батьківської опіки
іжнародні
конвенції
приділяють достатньо
багато уваги праву дитини на
виховання в сім’ї, контакти з
обома батьками та праву дити
ни на влаштування в прийом
ну сім’ю. Зокрема, в Конвенції
ООН про права дитини перед
бачені такі стандарти захисту
цих прав:
Ст.5: „Держависторони по
важають відповідальність, пра
ва та обов’язки батьків(...)”.
Надія Врублевська
Ст.9: „1. Держависторони
забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з бать
ками всупереч їх бажанню (...).
2. Під час будьякого розгляду (...) всім заці
кавленим сторонам надається можливість брати
участь у розгляді та викладати свою точку зору.
3. Держависторони поважають право дитини,
яка розлучається з одним чи обома батьками, під
тримувати на регулярній основі особисті відносини
і прямі контакти з обома батьками, за винятком ви
падків, коли це суперечить інтересам дитини”.
Ст.18: „1. Держависторони докладають всіх
можливих зусиль до того, щоб забезпечити
визнання принципу загальної та однакової від
повідальності обох батьків за виховання і розви
ток дитини (...)”.
В Ст.5 протоколу №7 до Європейської кон
венції про захист прав і основних свобод людини
сказано, що „Батьки мають рівні права і рівну
відповідальність (...) у відносинах між собою і у
відносинах зі своїми дітьми”.
Ст.20 Конвенції ООН про права дитини: „1. Ди
тина, яка тимчасово або постійно позбавлена
сімейного оточення або яка в її власних якнайкра
щих інтересах не може залишатися в такому ото
ченні, має право на особливий захист і допомогу,
що надається державою.
2. Держависторони, відповідно до своїх
національних законів, забезпечують заміну дог
ляду за дитиною.
3. Такий догляд може включати, зокрема, пере

М

дачу на виховання („кафала”, за ісламським пра
вом), усиновлення (...)”.
Для практичного застосування важливі також
такі конвенції: Гаазька конвенція стосовно гро
мадянських аспектів викрадання дітей з метою їх
перевезення за кордон з 1980 року і Конвенція
про визнання і виконання судових рішень сто
совно опіки над дитиною та про відновлення
опіки над дитиною.
Особливо стосуються системи опіки над діть
ми рекомендації, які містяться в таких докумен
тах: Резолюція 77 (33) Ради Європи про переда
чу дітей в дитячі установи; Рекомендація R (87) 6
Ради Європи про прийомні сім’ї; Рекомендація
1061/2003 Парламентської Асамблеї Ради Євро
пи про покращення ситуації дітей, які перебува
ють в дитячих установах. Перший з цих доку
ментів стосується сфери профілактики, другий –
опіки сімейного типу, третій – основних нап
рямків змін системи опіки і ліквідації установ
несімейного типу.
Роль держави полягає в розробці відповідних
правових/фінансових механізмів, які спонукати
муть місцеве самоврядування:
— організовувати власні системи/структури
підтримки сім’ї і дитини;
— дотримуватися описаних вище стандартів.
Розглянемо основні стандарти європейської
системи, які уточнюють положення Конвенції
про права дитини та можуть бути покладені в ос
нову створення системи підтримки сім’ї в будь
якій країні.

1.Сфера профілактики.
Додаток до Резолюції 77 (33) Ради Європи
про передачу дітей в дитячі установи.
Необхідно зазначити, що ці стандарти беруть
свій початок з 70тих років – сьогодні передача
дітей в установи несімейного типу в європейсь
ких країнах значним чином обмежується.
а. Супровід і підтримка дитини в її власній сім’ї.
b. Відповідні центри денної опіки (можуть
поєднуватися з пунктом „а”).
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2. Сфера опіки сімейного типу.
Рекомендація R (87) 6 Ради Європи про
прийомні сім’ї:
1. В інтересах дитини залишатися в її
біологічній сім’ї. Якщо це неможливо, держава
повинна створювати прийомні сім’ї.
2. Національне законодавство повинне перед
бачати систему нагляду за прийомними сім’ями
(сім’ї повинні проходити навчання і мати від
повідні сертифікати, надавати інформацію про
хід опіки суду).
3. Дитина повинна мати право на контакти з біо
логічною сім’єю, яка має право на інформацію про
ситуацію дитини, якщо це не суперечить її інтересам.
4. Прийомні батьки повинні мати повноважен
ня приймати рішення в щоденних та термінових
справах, які стосуються дитини.
5. Прийомні батьки повинні мати право вис
ловлювати свою думку, коли приймаються рі
шення стосовно дитини.
6. Прийомні батьки повинні мати можливість
подати заяву про встановлення їх правовими
опікунами дитини, особливо коли перебування
дитини в прийомній сім’ї є тривалим.
7. При прийнятті рішень стосовно дитини, яка
проживає у прийомній сім’ї, суд повинен брати
до уваги інтереси дитини і її думку (якщо дитина
здатна висловити свою думку), а також позицію
біологічних та прийомних батьків.

3. Основні напрямки зміни системи опіки
(ліквідація закладів несімейного типу)
Рекомендація 1061/2003 Парламентської
Асамблеї Ради Європи про покращення си
туації дітей, які перебувають в дитячих ус
тановах.
1. Діти мають право зростати в сімейному ото
ченні; відповідно їх можна влаштовувати у ди
тячі установи лише в крайніх випадках, якщо це
буде необхідно. Зміни повинні стосуватись в пер
шу чергу тих держав, в яких влаштування дітей в
заклади несімейного типу приймалось як станда
ртне та єдине можливе рішення.
2. Парламентська Асамблея рекомендує, щоб
Комітет Міністрів Ради Європи спонукав держа
вичлени (особливо ті, в яких діти, які потребу
ють допомоги держави, все ще перебувають в ди
тячих закладах несімейного типу) до таких дій:
— підготовка та публікація переліку установ,
які повинні бути закриті (передовсім це ті уста
нови, які є занадто великими, ізольованими, з по
ганою матеріальною базою) з вказанням терміну
їх закриття;
— взаємодія спільно з інститутами громадянсь
кого суспільства з метою проведення активної
політики повернення дітей у їхні власні сім’ї, вве
дення альтернативних рішень, перш за все, влаш
тування дітей у прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу, відкриття денних центрів, тощо;
— систематичне навчання персоналу, який
працює з дітьми;
— введення програм підтримки для малозабез
печених сімей з метою запобігання відмовам від
дітей;
— дослідження обгрунтованості перебування
дітей поза сім’єю та повне забезпечення дотри
мання їх прав;
— більш ефективне використання кредитів
Банку Розвитку Ради Європи з метою покращен
ня умов опіки над дітьми в дитячих установах.

3. Парламентська Асамблея запрошує всі орга
ни Ради Європи, що відповідають за моніторинг
виконання зобов’язань, які накладаються на дер
жави з моменту вступу до Ради Європи, призна
ти повагу прав всіх дітей та політику переходу від
влаштування дітей в заклади несімейного типу
до системи влаштування дітей в прийомні сім’ї і
дитячі будинки сімейного типу як безумовне зо
бов’язання держав.

ПРАВА ДІТЕЙ

c. Передача дітей на виховання сім’ям родичів
(наприклад, контрольоване влаштування дітей
уповноваженою організацією, як альтернатива
спонтанним рішенням опікунських рад).
d. Звичайна опіка в прийомних сім’ях чи в ус
тановах сімейного типу (для якої необхідні сис
теми підбору, навчання та постійної підтримки).
e. Спеціалізована опіка в прийомних сім’ях чи
в установах сімейного типу (передбачає більш
інтенсивне навчання з метою подолання спе
цифічних проблем дітей, які виховуються, та
збільшення матеріальної та психологічної
підтримки в цілому).
f. Тимчасові домівки (передбачається, що ди
тина частину року проживає вдома).
g. Будинки для короткотермінового перебу
вання цілих сімей.
h. Невеликі будинки, де персонал (зазвичай
сімейна пара) живе постійно, а дітей підбирають
за кількістю і, якщо можливо, за віком, характер
ними для типової сім’ї; часто відомі під назвою
„дитячі будинки сімейного типу”.
i. Спеціалізовані будинки (наприклад, для
близько двадцяти п’яти дітей) зі спеціальними
зручностями (психіатричними, педагогічними,
технічними) для терапії чи опіки визначеної ка
тегорії дітей; такі будинки повинні бути організо
вані з максимальним наближенням до якомога
менших одиниць типу вказаних в пункті „h”.
j. Влаштування неповнолітніх в малі, в основ
ному самокеровані общини, які складаються з
дітей одного віку, під слабим, але кваліфікованим
наглядом, можливо у власному домі.
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АДАПТАЦИЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ.

МОЯ РОБОТА

В УКРАЇНІ
Вже більше шести місяців я працюю в Україні допомагаючи
колективу благодійної організації „Кожній дитині” та проекту ЄС „Розвиток інтегрованих
соціальних служб для вразливих дітей і сімей” в розвитку професійної соціальної роботи.
Мені дуже подобається ця країна, її надзвичайно дружелюбний народ,
привітній і готовий допомогти мені як іноземцю.
Особливі симпатії у мене, як в уродженця великого і енергійного міста Лондон,
викликає древнє і історичне місто Київ. У вільний від роботи час я
використовую кожну нагоду, щоб глибше зазирнути у історію цього міста,
а також пробую ширше відкрити для себе українську культуру.
Тому дозвольте мені розповісти про мою роботу в Україні, а також про те, чому я тут.
Гевін Свон

Починав з волонтерської роботи під час
навчання в Шефілдському Університеті.
Займався консультуванням, адвокатуванням та кризовим менеджментом. Працював за дитячими програмами в Західній
Африці (Гана). В 1996 році закінчив Шефілдський університет, де вивчав глобальну політичну економіку та міжнародну
політику. Отримав післядипломну освіту та
ступінь магістра з соціальної роботи з дітьми та кризовими сім`ями, провів дослідження „Аналіз факторів розвитку стабільності та нестабільності прийомних сімей”
для місцевих органів влади. З 1999 до 2003
року працював, здобував досвід роботи в
різноманітних соціальних службах Великобританії. З 2004 року співпрацює з міжнародною благодійною організацією „Кожній дитині”. В якості консультанта з проектів
з соціальної роботи працював в Киргизії,
Вірменії, Грузії та Україні. Проекти ці були
направлені на розвиток національних систем опіки та піклування над дітьми.

Я отримав кваліфікацію соціального працівника
у 1998 році й шість років поспіль пропрацював в
соціальній службі для дітей і сімей в Лондоні. Моя
діяльність була пов’язана із здійсненням превен
тивних заходів, наданням підтримки, захистом і
супроводом дітей, які перебувають під загрозою
насильства в сім’ї або під ризиком бути забраними
від своїх батьків. Нажаль, інколи траплялись такі
ситуації, коли ми були не в змозі змінити ситуацію
й нам доводилось вилучати дітей із сімей і переда
вати їх під опіку родичів, влаштовувати до
прийомних батьків або готувати до усиновлення.
Як соціальний працівник я міг позитивно вплива
ти на життя багатьох дітей. Після чотирьох років
соціальної роботи з дітьми я пропрацював шість
місяців на позиції менеджера середньої ланки до
помагаючи соціальним працівникам, які надавали
послуги неповносправним дітям та їхнім сім’ям.
Свою роботу із захисту дітей я продовжив у
Лондоні як менеджер в команді з чотирнадцяти
соціальних працівників центру. Ми захищали
дітей від різних форм насильства. Особливою
проблемою було зловживання батьками нарко
тичних та алкогольних речовин. Нам доводилось
працювати в різних етнічних громадах, кількість
яких у Лондоні дуже велика. Уявіть, зі скількома
труднощами в роботі ми стикались надаючи не
обхідні послуги широкому спектру людей із різно
манітними потребами. Соціальні працівники
здійснювали втручання в інтересах дітей, тому ос
новна маса роботи зосереджувалась в судових ор
ганах; так кожного дня ми працювали з поліцією,
працівниками освіти й охорони здоров’я. У цей же
час я викладав післядипломний курс з соціальної
роботи в університеті на Південному березі Темзи
працюючи за сумісництвом. І хоча моя робота та
викладання мені дуже подобались, проте я завжди
відчував, що можу робити більше для дітей.
В цей же час я організовував для міжнародної
організації „Кожній дитині” навчальні візити дер
жавних службовців й менеджерів соціальних
служб та установ з країн СНД до соціальної служ
би, в якій я працював. Метою цих візитів було оз
найомлення з практичною соціальною роботою із
захисту дітей від насильства, яка ведеться в Вели
кобританії. Одним з учасників таких навчальних
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працівників, студентів й викладачів розвивати
соціальну роботу дійсно варто захоплення, існує
справжня потреба в знанні й в професіоналізмі
соціальної роботи. Органи влади на місцях, які я
встиг відвідати, позитивно й з ентузіазмом зустрі
ли ідею запровадження соціальних служб, оскіль
ки вони сприяють вирішенню проблем у місцевих
громадах. Громади починають розуміти, що не
обхідно попередити відмови від немовлят й запро
понувати альтернативні форми влаштування
дітей (напр., прийомна опіка) на противагу влаш
тування їх в інтернати, будинки дитини тощо.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

візитів була директор ПБО „Кожній дитині” в
Киргизії, яка в подальшому запросила мене поп
рацювати в організації „Кожній дитині” в Бішкеку.
Це було два роки тому. Я пропрацював рік в Кир
гизії, потім поїхав до Грузії, Вірменії, потім знову
повернувся до Киргизії перед тим, як приїхати в
Україну. Цей двохрічний досвід роботи мені бага
то що дав. Так, я ознайомився і детально вивчив
системи опіки і піклування над дітьми в країнах
колишнього Радянського Союзу, стан та перспек
тиви соціальної роботи, дізнався про те, як
відповідають на потреби своїх дітей громадяни
України, Киргизії, Грузії, яке значення і яку
цінність вони вкладають в дітей.
В Україні я працюю надаючи допомогу й поради
щодо розвитку соціальної роботи й соціальних
служб, особливо, інтегрованих соціальних служб.
Ця робота направлена на удосконалення ме
ханізмів задоволення потреб вразливих дітей і
сімей. Будучи для України темою інноваційною,
вона вимагає істотних досліджень і розробок як в
методологічному, так і в законодавчому аспектах.
Дозвольте розпочати мені з розповіді про те, як
виглядає тут, в Україні соціальна робота.
Соціальна робота, не стільки важливо в якій з
частин світу вона проводиться, починається з ети
ки й цінностей. Ці дві речі надзвичайно важливі,
адже соціальні працівники працюють в складних,
конфліктних ситуаціях з найбільш незахищеними
й вразливими громадянами нашого суспільства,
які частогусто відчувають себе скривдженими й
використаними і до яких суспільство відноситься
не найкращим чином. На цьому я і будую своє виз
начення соціальної роботи, яке насправді дуже
просте: „представляти, захищати й забезпечувати
права найбільш вразливих і найбільш маргіналізо
ваних членів нашого суспільства”. Враховуючи
мою спеціальність, попередній досвід, а також
діяльність ПБО „Кожній дитині” в Україні, ця
дефініція означає планування й координацію
діяльності соціальних служб для дітей та предс
тавлення їхній інтересів. М говоримои, передусім,
про неповносправних дітей, дітей, котрі перебува
ють під ризиком влаштування в заклади держав
ної опіки, скривджених дітей, тих, які зазнали на
сильства в сім’ях, дітей, які скоїли злочини, дітей,
розлучених зі своїми батьками.
Соціальна робота не є проста справа. Вона веде
ться за обставин, які глибоко впливають на почут
тя й внутрішній світ дитини. Щоб відповісти на
цей виклик долі, „Кожній дитині” й партнери ма
ють підтримувати та навчати соціальних праців
ників, надавати їм знання й вміння, щоб визначи
ти, вірно спланувати і задовольнити потреби враз
ливих дітей і їхніх сімей. Нам також необхідно на
давати підтримку керівникам, менеджерам місце
вих органів влади щодо розвитку системи й інсти
туцій, здатних відповідати на запити й потреби
громади. Тому соціальна робота – нова професія,
вік якої можна порівняти з раннім дитинством.
Усе зазначене однаковою мірою стосується
Києва, Тбілісі, Єревану, Бішкеку та Лондону. Час
тиною свого професійного обов’язку я вважаю ут
вердження розуміння важливості соціальної робо
ти для структури суспільства. Перед тим як обго
ворити те, в чому полягає моя підтримка персона
лу „Кожній дитині” в досягненні цього, я б хотів
коротко розповісти, що саме мене вразило в
соціальній роботі на Україні. Бажання соціальних
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Стосовно розвитку соціальної роботи в
країнах я дізнався доволі багато, чим я і
хотів би поділитись. Моя мета – поглибити й
розширити знання про соціальну роботу,
збагатитися новими ідеями.
• Голови й керівництво районних адміністрацій й міських рад, навіть сім’ї не розуміють цінності соціальної роботи.
• Соціальні працівники, на загал, дуже
дбайливі, саможертовні люди, які просто
прагнуть допомагати ближньому й розвивати свою громаду, забезпечувати майбутнє
держави.
• Сьогодні людям, як ніколи, потрібна
соціальна робота.
• Представники громад, місцева влада,
державні службовці не розуміють негативних наслідків інституціалізації.
• Соціальним працівникам потрібна допомога у визначенні випадку насильства
над дитиною.
• Соціальним працівникам потрібна відповідна освіта та постійні курси підвищення кваліфікації й професійного зростання, що допоможе їм задовольнити потреби дітей.
• Соціальним працівникам потрібно підвищити зарплати, щоб вони не покидали таку
цінну й відповідальну роботу.
• Нам необхідно надати міжвідомчій співпраці системного, щоденного характеру.
Таким чином, перед нами, командою виконавців
проекту стоїть важливе завдання: надавати
підтримку дітям у Київській області, зробити свій
внесок у розвиток соціальної роботи, удосконали
ти систему соціального захисту шляхом навчання
соціальних працівників і менеджерів, змінювати
ставлення й розуміння терміну інституціалізації,
створювати служби підтримки сім’ї, захисту дітей
від насильства, інтегрувати діяльність служб та
впровадити нові моделі по всій країні.
„Міжвідомча співпраця”, „багатодисциплінарна
команда фахівців”, „партнерство” – ось ключові
слова, які нам треба пам’ятати, коли ми говоримо
про соціальну роботу з дітьми і сім’ями, про робо
ту з іншими установами з метою задоволення пот
реб дітей. Ми також маємо спонукати обговорення
цих питань у співпраці з іншими партнерськими
організаціями, щоб спільно спланувати нашу ро
боту заради дітей в Україні.
Для виконання своїх завдань я покладаюсь на моїх
чудових, мотивованих і бажаючих змін на краще
українських колег, які працюють у ПБО „Кожній
дитині” в Україні, а також в соціальних службах
Київської області в спільному прагненні кращого
майбутнього в Україні. Сподіваюсь зустріти і Вас
на цьому шляху!
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Олександр Винников, експерт з юридичних питань проекту ЄС „Розвиток інтегрованих
соціальних служб для вразливих сімей і дітей”

Стягнення
Що треба знати
Соціальні працівники надають допомогу у вирішенні
життєвих обставинах, одиноким матерям, дітям.
одним з важливих питань, пов’язаних з захистом прав дітей в
які ухиляються від їх сплати, в тому числі за рішеннями суду.
дуже часто брак саме цих коштів стає для малозабезпечених або
утримання чи під опіку, або просто не дозволяє
Без розв’язання однієї проблеми, суспільство постійно
адже правова незахищеність має тенденцію
Підвищення розміру допомоги до тих саме 30%
прожиткового мінімуму (за вирахуванням суми
аліментів або пенсій на дитину), передбачене за
коном України № 3372 від 19.01.2006 р., відбу
деться не раніше січня 2007 року. Втім, указаний
вище закон про державну допомогу передбачав
підвищення її розміру в 2006 році до 50% про
житкового мінімуму на дитину відповідного віку.
Але добре принаймні те, що ставлення закону до
різних груп одержувачів державної допомоги
стає менш дискримінаційним.

Олександр Винников

таття 181 Сімейного кодексу передбачає, що
у випадку ухилення батьків від сплати
аліментів, або якщо їх місце проживання невідо
ме, або якщо вони не мають змоги утримувати
дитину, то за рахунок державного бюджету такій
дитині призначається тимчасова державна допо
мога, яка не може бути менше 30% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.

С

Нагадаємо, що закон про державний бюджет
України на 2006 рік встановив суму прожитково
го мінімуму для дітей до 6 років – 400 грн. на
місяць з 1 січня; 410 грн. з 1 квітня та 418 грн. з 1
жовтня 2006 року; для дітей від 6 до 18 років –
514 грн. на місяць з 1 січня; 527 грн. з 1 квітня та
536 грн. з 1 жовтня 2006 року. Отже, сума тимча
сової державної допомоги має становити 120 грн.
для дітей до 6 років або 154 грн. для дітей від 6 до
18 років. Треба зазначити, що ця сума є значно
більшою, ніж встановлена на 2006 рік сума дер
жавної допомоги одиноким матерям.
Згідно зі статтею 183 Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», розмір тако
го виду допомоги становитиме лише 10% про
житкового мінімуму, тобто лише 40 або 54 грн. на
місяць, якщо стягнення аліментів виявилося не
можливим. Як кажуть, відчуйте різницю!

І на підставі повноважень, наданих Сімейним
кодексом, Кабінет Міністрів України ухвалив 22
лютого ц.р. Постанову № 189 про Порядок приз
начення та виплати тимчасової державної допо
моги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати ди
тину або місце проживання їх невідоме.
Однією з підстав призначення тимчасової дер
жавної допомоги є невиконання рішень суду про
стягнення аліментів. Допомога не призначається
на дітей, які перебувають під опікою і піклуван
ням, але може призначатися дітям на повному
державному утриманні, які перебувають не мен
ше одного повного місяця вдома (скажімо, на
канікулах). Але з огляду на вимоги щодо подання
численних документів, які дають право на приз
начення тимчасової допомоги, оформити таку
допомогу на одиндва місяці буде доволі пробле
матично.
Для призначення тимчасової допомоги треба
звернутися до управління або відділу праці та
соціального захисту населення за місцем прожи
вання одного з батьків, який утримує дитину
(пункт 5 Постанови). Рішення приймаються про
тягом десяти КАЛЕНДАРНИХ днів з дати над
ходження необхідних документів.
Щоправда, окрім заяви, необхідно зібрати ще
кілька документів. У випадку невиконання
рішень суду про стягнення аліментів, такими до
кументами є:
1) копія свідоцтва про народження дитини;
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соціальному працівнику
багатьох питань сім`ям в складних
Як показує досвід їхньої роботи,
Україні, є питання щодо стягнення аліментів з батьків,
За висновком багатьох експертів,
одиноких матерів спонукою передати дітей на державне
їм належно забезпечувати розвиток дитини.
стикатиметься з цілим гроном інших проблем,
поширюватися і відтворюватися уже в нових поколіннях.
2) довідка про реєстрацію місця проживання дитини;
3) довідка про реєстрацію місця проживання
одержувача;
4) довідка державної виконавчої служби про не
можливість стягнення аліментів внаслідок ухи
лення від їх сплати;
5) довідка про розмір аліментів або виконавчий
лист про стягнення аліментів.
Треба звернути увагу на те, що тимчасова допо
мога призначається на строк шість місяців
(включаючи місяць надходження документів), а
для її продовження необхідно подавати заяву, в
якій зазначається, що підставою є ухилення од
ного з батьків від сплати аліментів. Втім, додат
кових звернень чи заяв у зв’язку із зміною
розміру прожиткового мінімуму тощо, Постано
ва не вимагає. Кошти тимчасової допомоги над
ходять у місцеві бюджети як державна субвенція,
і потім виплачуються одержувачам через уповно
важені банки або заклади зв’язку за місцем про
живання (у випадку зміни місця проживання
змінилося, треба подати нову заяву).
Сплата тимчасової допомоги може
припинятися з численних підстав,
указаних у пункті 10 Постанови. До
них належать, зокрема, влашту
вання дитини на повне державне
утримання, встановлення опіки
або піклування, відібрання ди
тини
або
позбавлення
батьківських прав одного з
батьків, який утримує дитину,
відмова
від
стягнення
аліментів, добровільне вико
нання одним із батьків
рішень суду про сплату
аліментів або скасування
рішення суду про сплату
аліментів.
Цікаво, що Постанова
зобов’язує власне одержу

вачів тимчасової державної допомоги повідомля
ти органи праці та соціального захисту про вка
зані вище події. Це прямо суперечить Концепції
розвитку системи надання адміністративних пос
луг органами виконавчої влади (затверджено
Постановою КМУ № 90р від 15.02.2006 р.).
Окрім скасування вимог довідок та погоджень
інших державних органів, якщо це прямо не пе
редбачено спеціальними законами, цей документ
передбачає ще чимало конкретних заходів щодо
полегшення і прискорення оформлення різно
манітних дозволів, свідоцтв, реєстрів тощо.
Головне, що Постанова зобов’язує міністерства
та інші органи виконавчої влади, в тому числі об
ласні адміністрації, протягом одного місяця, тобто
до 16 березня, подати пропозиції щодо конкретних
заходів на виконання цієї концепції. Такі про
позиції можна подати і через міністерство у спра
вах сім’ї, молоді та спорту, і через обласну держав
ну адміністрацію.
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МЕНІ
МОЯ
Я НЕ ХОЧУ
Кажуть,що біда не вибирає,
в чиї двері стукати, вона не запитує,
з якого роду ви походите, і чи готові
ви її прийняти – вона просто бере і
приходить, найчастіше тоді,
коли найменше сподіваєшся.
оля сім’ї Петренків склалась непросто. Под
ружжя проживає на Львівщині у невеличко
му селі разом із чотирма неповнолітніми дітьми:
найстаршій Іринці 9 років, а наймолодшій Васи
линці – лише декілька місяців. Так і живуть вони
у невеличкій кімнаті серед обшарпаних стін та
старих меблів, яку винаймають у родичів, адже
власного житла не мають. Очі діточок, в яких так
мало радості, і так багато гіркого досвіду життя,
дивляться на світ із сумом. Якось ніяково стає,
коли зазираєш у ці оченята, адже так хочеться по
бачити в них радість. Болем стискається серце,
коли розумієш, що радість приходить у дитячі
душі разом із маминою колисковою, батьковою
усмішкою, теплим хлібом, улюбленою іграшкою,
тобто з тими простими на перший погляд речами,
яких ці діти часто позбавлені.
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Втрата роботи, матеріальна скрута, зловживан
ня алкоголем призвели до кризової ситуації у цій
родині. Важко у такому маленькому селі знайти
роботу, але ще важче знайти роботу людині, яка
полюбляє випивати і мало дбає про те, чи нагодо
вані та вдягнені її діти. Ніхто із дітей у цій сім’ї не
мав дитячого візочка, достатньо іграшок та ла
сощів, що так потрібні кожній дитині. Вже багато
разів батьки думали про те, аби віддати найстар
шу донечку до інтернату. Мати дівчинки зізна
лась, що бували такі скрутні моменти у житті, ко
ли не хотілось жити, адже у домі не було їжі, щоб
нагодувати дітей, не було грошей, щоб купити
дрова та обігріти помешкання, пиятика чоловіка
доводила її до відчаю, і як результат – соціальна
ізоляція, самотність, байдужість оточуючих.
Саме у такий скрутний момент у сім’ю прий
шов соціальний працівник спеціалізованої
соціальної служби підтримки сім’ї. Ця служба
створена при місцевому Центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у співпраці із
Представництвом міжнародної благодійної ор
ганізації „Кожній дитині” в Україні у рамках про
екту „Сприяння розвитку можливостей місцевих
недержавних організацій у наданні спрямованої
соціальної підтримки сім’ям з дітьми, які перебу
вають у кризі”, що фінансувався Європейською
Комісією. Основним завданням соціального
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Соня Ставкова, регіональний менеджер Представництва благодійної організації „Кожній дитині” в Україні (м. Львів)

ЖИТИ В ІНТЕРНАТІ
працівника є безпосеред
ня робота з кризовими
сім’ями, запобігання їх
розпаду та передачі дітей у
державні заклади опіки.
Для вивчення ситуації со
ціальні працівники прихо
дять у сім’ю. Вони не
дорікають, не повчають, а
допомагають розв’язувати
проблеми.
„Нам дуже пощастило, 
говорить Іринка,  тому
що пані Оксана і пані Га
лина до нас дуже уважні.
Вони допомогли татові
знайти роботу, і він зароб
ляє для нас гроші. Мама
вже не плаче у кутку, а Ва
силинці дали дитячий ві
зочок. Тепер ми всі може
мо по черзі возити її. Мені подобається моя сім’я,
і я не хочу жити в інтернаті”.
Звичайно, не все так просто відбувалось у цій
сім’ї, як говорить дівчинка. Соціальні працівники
повинні були, перш за все, створити довірливі
стосунки із подружжям та дітьми, довести, що во
ни тут для того, аби допомогти, підтримати, вря
тувати. Адже це не справедливо, коли дитина при
живих батьках опиняється в інтернаті лише через
те, що батько не може забепечити сім’ю, що без
робіття довело його до алкоголізму, що у матері
опускаються руки, і вона готова пожертвувати
одною дитиною заради інших. Не просто було по
яснити цій сім’ї, що дітей потрібно не лише „наго
дувати”, „одягти” та „доглянути”, і що, на їх дум
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ку, роблять в інтернаті, дітям перш за все
потрібна любов та ласка батьків, затишок рідної
домівки, лагідні руки мами та добре слово батька.
Цій сім’ї пощастило опинитись під соціальним
супроводом Служби підтримки сім’ї. Співпраця
була довгою і плідною. Вдалось допомогти бать
кові знайти роботу. Продукти харчування, надані
соціальною службою, значно урізноманітнили та
покращили меню. Відпала необхідність віддати
Іринку до інтернату. Соціальні працівники вва
жають, що це їх найбільший здобуток, найкращий
результат співпраці. Сьогодні сім’я Петренків на
магається самостійно вирішувати власні пробле
ми, гордиться маленькими успіхами і вірить у те,
що вчасно надана підтримка може змінити життя
на краще.

Досвід діяльності спеціалізованих соціальних служб підтримки сім’ї (СССПС), створених у 2000–
2006 роках на базі районних, міських центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за
підтримки благодійної організації „Кожній дитині” засвідчив ефективність такої форми
соціального обслуговування. Сьогодні ССПС є одним з надійних механізмом попередження
потрапляння дітей до державних закладів опіки (будинків дитини, дитячих будинків, інтернатів, тощо). Саме ці форми дозволяють отримати результати у розв`занні інших проблем, таких як дитяча безпритульність, соціальне сирітство.
В 2003-2006 роках ПБО „Кожній дитині” в Україні реалізовувало в Київській, Львівській областях та Автономній Республіці Крим проект „Сприяння розвитку можливостей місцевих недержавних організацій (НДО) у наданні спрямованої соціальної підтримки сім’ям з дітьми, що перебувають в кризі”. Метою проекту було створити можливості для вразливих сімей з дітьми та
надати їм доступ до високоякісних соціальних послуг шляхом розвитку мережі спеціалізованих
соціальних служб підтримки сім’ї. За час реалізації проекту було створено і зараз діють 16
спеціалізованих служб, в яких працює 32 соціальних працівника. Проте результат роботи
служб є дуже високим, адже 958 сімей за час реалізації проекту було виведено з кризи, а це
майже 2000 маленьких громадян залишились жити вдома, в своїх сім`ях.

19

Журнал «Права дітей» –
періодичне видання,
яке призначене для представників
державних органів влади,
недержавних організацій
та міжнародних інституцій,
які діють у сфері реформування
та вдосконалення системи опіки
та піклування над дітьми в Україні
Видання засноване з благодійною
метою і призначене
для безкоштовного
розповсюдження

Цей номер журналу видано
в рамках проекту,
що фінансується
Європейським Союзом

Представництво благодійної організації
„Кожній дитині” в Україні
Україна, 01011, м. Київ, вул. Ластовського, 3 офіс 2
Телефон: +38 044 537 22 94
Факс: +38 044 285 75 82
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