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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСЛУГ ДИТЯЧИМ 
БУДИНКАМ СІМЕЙНОГО ТИПУ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ  

 

Постановка проблеми. Соціальний супровід, як один із видів соціальної роботи 
почали застосовувати в практиці роботи з сім’ями та окремими клієнтами наприкінці 90-х 
років ХХ століття. На даний час, соціальний супровід як форма соціальної, комплексної  
допомоги певній особі або сім’ї, набула широкого застосування в роботі з різними 
категоріями клієнтів, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Застосування 
соціального супроводження для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є 
обов’язковим для функціонування таких сімей, закріпленим законодавчо. 

Майбутній розвиток інститутів сімейного виховання дітей, позбавлених 
батьківського піклування, таких як дитячий будинок сімейного типу або прийомна сім’я, 
потребує чіткого визначення технології здійснення соціального супроводу. 

Аналіз наукових досліджень. Вивченням проблеми надання соціально-педагогічних 
послуг дитячим будинкам сімейного типу в ході здійснення соціального супроводу 
займались такі науковці (Л. Дробот, Л. Єременко, Л. Кузьменко, Н. Рєпа, А. Капська, 
І. Пєша, та ін.) 

Виклад основного матеріалу. Дитячий будинок сімейного типу – це сім’я, яка 
створюється за бажанням подружжя або окремої особи (батьки вихователі), які беруть на 
виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування [3, c. 31]. 

Головною метою створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 
(ДБСТ) є забезпечення та створення належних умов для виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Соціальний супровід прийомних сімей / ДБСТ – це вид соціальної діяльності, що 
передбачає надання спеціалістом (або групою спеціалістів) центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді у співпраці з іншими фахівцями комплексу юридичних, 
психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, 
інформаційних послуг, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування 
прийомної сім’ї / ДБСТ. Соціальний супровід є формою державної підтримки сім’ї в 
інтересах дитини. Його здійснює ЦСССДМ за місцем проживання прийомної сім’ї / ДБСТ, 
а в разі його відсутності – міський або обласний ЦСССДМ [3, с. 81].  

Мета соціального супроводу прийомної сім’ї або ДБСТ – це захист і дотримання 
прав і інтересів дитини шляхом надання соціальних послух прийомній сім’ї або ДБСТ.  

До завдань соціального супроводу відносять забезпечення: соціально-економічних 
послуг, соціально-побутових послуг, юридичних, соціально-педагогічних послуг, 
психологічних, інформаційних та соціально-медичних послуг. 

Соціальний супровід ДБСТ здійснюється у три етапи: підготовчий етап, етап власне 
здійснення соціального супроводу. 

1) Підготовчий етап – на цьому етапі здійснюється встановлення контакту з сім’єю, 
оцінка соціальним працівником потреб та проблем сім’ї; створення плану здійснення 
соціального супроводу.  



2) Етап здійснення соціального супроводу – на цьому етапі відбувається власне, 
процес соціального супроводу. Він проходить за встановленим на першому етапі 
планом. Під час другого етапу проводиться поточне оцінювання результатів соціального 
супроводу, якщо результати позитивні, то можна переходити до наступного етапу, якщо 
ні – то відбувається корекція вже існуючого плану.  

3) Завершення соціального супроводу – на цьому етапі відбувається припинення 
активного втручання соціального працівника у життя клієнта; відбувається оцінка змін, які 
відбулися у сім’ї, також можливе кураторство клієнта (за потреби) для профілактики 
небажаних наслідків. 

Під час завершення соціального супроводу здійснюється аналіз виконаної роботи 
та готується інформація про припинення соціального супроводу прийомної сім’ї або 
дитячого будинку сімейного типу, і ці документи передаються до служби у справах дітей 
протягом тижня, після припинення існування прийомної сім’ї або дитячого будинку 
сімейного типу. 
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