
Соціальні послуги та 
права дитини в ОТГ
Серія вебінарів



Серія вебінарів: можливості участі

Ми пропонуємо:

Ø Ділитися знаннями
Ø Ділитися досвідом 
Ø Обговорювати можливі 

варіанти рішень
Ø Надавати приклади документів
Ø Платформу для обговорення

Вас запрошуємо: 

Ø Надсилати Ваші запитання 
Ø Пропонувати теми та питання 

для обговорення 
Ø Пропонувати Ваш хороший 

досвід для презентації 
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spilno@p4ec.org.ua



Вебінар 1. Інтегровані соціальні послуги: концепція та юридичні аспекти
Вебінар 2. Повноваження ОТГ із питань забезпечення прав дитини та 
захисту дитини
Вебінар 3. Механізми та технології організації роботи з питань 
соціального захисту населення в ОТГ
Вебінар 4. Центр надання соціальних послуг та діяльність фахівця із
соціальної роботи у громаді
Вебінар 5. Соціальна робота у США: ліцензування соціальних працівників
Вебінар 6. Безпека та захист дитини, родини та спеціалістів у період 
карантину
Вебінар 7. Попередження та реагування на випадки домашнього 
насильства у період карантину (частина 1)
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Записи вебінарів http://knowledge.org.ua/uk/tag/spilno/

Записи попередніх вебінарів

http://knowledge.org.ua/uk/tag/spilno/


Вебінар 8. Попередження та реагування на випадки домашнього насильства: 
покращення міжвідомчої взаємодії (частина 2)
Вебінар 9. Соціальна мережа клієнта та його сім’ї: карта соціальних контактів, 
генограма та екокарта
Вебінар 10. Фінансова стабільність: зайнятість, розподіл часу, джерела доходів
та витрат, планування бюджету
Вебінар 11. Формування у клієнта усвідомленої готовності до змін, практика 
застосування «Самооцінки якості життя», «Карти бажань» та «Лінії життя»
Вебінар 12. Соціальні послуги для дітей з інвалідністю та їхніх сімей у громаді 
Вебінар 13. Запровадження послуги раннього втручання в ОТГ
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Записи вебінарів http://knowledge.org.ua/uk/tag/spilno/

Записи попередніх вебінарів (продовження) 

http://knowledge.org.ua/uk/tag/spilno/


§ Розвиток системи соціального захисту та соціальних послуг є частиною 
Стратегії розвитку громади

§ Розроблено цільові програми
§ Проведено визначення потреб громади у соціальних послугах
§ Створено та функціонує Управління/відділ соціального захисту
§ Діє Служба у справах дітей (як окрема юридична особа) та працює 

Комісія із захисту дітей
§ Створено та діє Центр надання соціальних послуг
§ Спеціалісти та фахівці кваліфіковані та постійно проходять додаткові 

навчання
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Для успішного розвитку соціальних 
послуг в ОТГ



Розвиток батьківської компетентності 
(на основі міжнародної програми 
«Сильні батьки – Сильні діти») 
Вебінар 14. 
17 червня 2020 року 



• Функції сім’ї, цінності та принципи роботи з батьками
• Презентація програм розвитку батьківських компетенцій
• Ідеї для натхнення
• Відповіді на запитання учасників
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План вебінару



Ольга Пензюр
Соціальний педагог Благодійного фонду «СОС Дитячі 
містечка»  Україна, практичний психолог, 
ведуча курсу «Сильні батьки – сильні діти»
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Соціальний педагог Благодійного фонду «СОС Дитячі 
містечка»  Україна, практичний психолог, логопед,
співавтор програми підвищення батьківського 
потенціалу «Зростаємо разом» 

Оксана Федченко



Функції сім’ї
§ виховання 
§ розвиток
§ захист
§ матеріальне забезпечення
§ охорона здоров’я (фізичного і 

психологічного)
§ формування морально-етичних і 

культурних цінностей
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Цінність групової роботи з дорослими 
• спілкування з іншими виховуючими (батьками, опікунами);
• розуміння того, що проблеми виховання не носять унікальний 

характер;
• отримання нової інформації про виховання, розвиток дітей, 

спілкування між членами родини;
• отримання  можливості відпрацювати, програти життєві 

ситуації (тренінг);
• формування нових навичок у спілкуванні з дітьми і 

міжособистісному спілкуванні між членами сім’ї, які беруть 
участь у вихованні дитини
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Принципи групової роботи
• сімейно-орієнтований підхід 
• гуманність
• послідовності 
• прийняття 
• нейтралитет в сімейних стосунках
• безоціночні судження 
• повага 
• віра в батьків 
• розуміння, що не можна врятувати всіх
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«Зростаємо разом» (програма занять 
для дітей раннього віку з батьками)

Мета: Розвиток батьківського потенціалу 
через спільну діяльність дітей і батьків
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Основний принцип:
- Спільна участь дітей і батьків

Завдання:
- Формування у батьків відповідального 

ставлення до виховання і розвитку дітей 
- Надання інформації про вікові особливості 

розвитку;
- Навчання батьків методам і прийомам 

раннього розвитку (сенсорний, фізичний, 
соціальний, інтелектуальний)



Курс «Сильні батьки – сильні діти»

• Орієнтований на дитину. Дитина має право на 
розвиток, забезпечення, захист та участь.

• Орієнтований на сім’ю. Сім’я – перше місце 
розвитку дитини та накопичення її життєвого 
досвіду.

• Орієнтований на оточення та мережу родини. 
Оточення має вплив на організацію сімейного 
життя.

• Орієнтований на ресурси та сильні сторони батьків
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Структура курсу

• 12 зустрічей 1 раз на тиждень
• Тривалість 1-2 години
• Домашні завдання
• Індивідуальна та групова 

практика
• Вправи, обговорення, обмін 

досвідом
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Теми занять
1. Представлення курсу для батьків
2. Що дійсно важливо у вихованні
3. Основні психічні потреби дитини
4. Самопізнання / Здатність вираження
5. Самопізнання / Подача і прийом зворотного зв’язку
6. Який я виховуючий: що є моїм завданням
7. Як мені як виховуючому поводити себе у проблемних ситуаціях
8. Який я виховуючий: як я висловлюю свої почуття
9. Вираження почуттів
10. Який я виховуючий: як я використовую владу
11. Навички вирішення проблем
12. Чому ми навчились
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Основні питання курсу

• Які у мене є цінності і які мої цілі виховання?
• Чи знаю я себе?
• Як я можу допомогти своїй дитині?
• Як я встановлюю кордони і як ми 

домовляємося про правила?
• Як ми вирішуємо проблеми в сім’ї?
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5 батьківських компетенцій

1. Усвідомлення особистісних цінностей
2. Вміння давати зворотній зв’язок
3. Навички слухання
4. Відкритість у вираженні почуттів
5. Мистецтво домовлятися
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Цінності та цілі виховання

1. Які цінності найбільш важливі у нашій сім’ї?
2. Які виховні цілі я вважаю найбільш важливими у вихованні 
моїх дітей?
3. Яким чином я можу передати цінності моїм дітям?
4. Які цінності та цілі виховання були важливими для моїх 
батьків?
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Вправа «Цінності»
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Цінність Важливість цінності, ієрархія Чому саме, з яких причин це для мене 
важливо?

Освіта

Здоров’я

Свобода

Любов

Сім’я

Щастя

Мир



Потреби дітей. Потреби батьків
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Основні потреби дітей

Любов
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Довіра 

Прийняття 



Самопізнання 
• «Арена». Чим більша ця 

зона, тим легше проходить 
спілкування

• «Темна пляма». Це місце 
зворотнього зв’язку.

• «Фасад». Місце таємниць.
• «Невідомість». Простір 

потенціалу
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SWOT-АНАЛІЗ
Сильні сторони 
Якими з ваших досягнень ви пишаєтесь?
У чому ваші унікальні переваги?
Слабкі сторони 
Яких завдань ви зазвичай уникаєте?
Можливості
Чи є у вас люди, до яких ви можете звернутись за допомогою?
Загрози
З якими труднощами ви стикаєтеся зараз?
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Правила зворотного зв’язку

• Говоріть про поведінку .
• Говоріть більше про свої спостереження, 

а не про висновки, яких ви дійшли.
• Більше описів, менше оцінок.
• Говоріть про те, що актуально саме 

зараз
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Ідеї для натхнення
• Кіноклуб
• Майстер-класи
• Онлайн-марафони
• Фестивалі
• Квести
• Педагогіка пригод
• Тематичні свята
• Плейбас
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Заплануйте участь у підсумковому вебінарі! 

30 червня, вівторок, з 11.30 до 13.00 год. 
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https://bit.ly/SpilnoWebinarFinal

Поділіться Вашою думкою про вебінари, що вже пройшли, 
та розкажіть про свій про свій досвід розвитку соціальних 

послуг в ОТГ в анкеті за посиланням

Чекаємо на Ваші відповіді до 23 червня, вівторок, включно!

https://bit.ly/SpilnoWebinarFinal


Дякуємо за увагу!


