Соціальні послуги та
права дитини в ОТГ
Серія вебінарів

Інтегровані соціальні послуги:
концепція та юридичні аспекти
Вебінар 1.
25 жовтня 2019 року

План зустрічі
•

•

•

•

огляд серії вебінарів та можливостей участі
ключові міжнародні стандарти щодо розвитку соціальних
послуг у громаді
концепція інтегрованих соціальних послуг
юридичні аспекти запровадження інтегрованих соціальних
послуг
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Попередній досвід
•

•
•

2015 – початок реформи децентралізації
2017 – початок реформи деінституціалізації
2017
Проект «Розробка концепції та функціональноструктурної моделі системи інтегрованого
соціального захисту в Україні в контексті реформ
щодо децентралізації» (2017-2018, Oxford Policy
Management (UK), Партнерство «Кожній дитині», 40
пілотних ОТГ)
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ГРОМАДА ДЛЯ ЛЮДИНИ
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАД
ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

МЕТА
ПРОЕКТУ

покращити благополуччя вразливих категорій
населення шляхом розвитку потенціалу керівників та
спеціалістів соціальної сфери об’єднаних
територіальних громад у запровадженні моделі
інтегрованих соціальних послуг.
103 ОТГ з 23 областей України
Вересень 2018 – жовтень 2019

Серія вебінарів
•

Вебінар 2 - 29 жовтня 2019 року з 11.00 до 12.30 год.

«Повноваження ОТГ з питань забезпечення прав дитини та захисту
дитини»
• Вебінар 3 - 14 листопада з 11.00 до 12.30 год.
«Механізми та технології організації роботи з питань соціального захисту
населення в ОТГ»
• Вебінар 4 - 12 грудня з 11.00 до 12.30 год.
«Центр надання соціальних послуг та діяльність фахівця із соціальної
роботи у громаді»
• Вебінар 5 - 23 грудня з 10.30 до 12.00 год.
«Фахівець із соціальної роботи: про досвід ліцензування у США»
8

Серія вебінарів: можливості участі
Ми пропонуємо
•
•
•
•
•

Вас запрошуємо

Ділитися знаннями
Ділитися досвідом
Обговорювати можливі
варіанти рішень
Надавати приклади документів
Платформу для обговорення

•
•
•

Надсилати Ваші запитання
Пропонувати теми та питання
для обговорення
Пропонувати Ваш хороший
досвід для презентації

spilno@p4ec.org.ua
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Ключові міжнародні стандарти
•
•
•

•

•

Європейська соціальна Хартія
Конвеція ООН про права дитини
Конвенція ООН про права людини з
інвалідністю
Керівні принципи альтернативного
догляду дітей
Інтегровані системи соціального захисту:
збільшення рівності для дітей, ЮНІСЕФ
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Конвенція ООН про права дитини
•

•

батьки несуть основну відповідальність за виховання і
розвиток дитини, забезпечення умов життя, необхідних для
розвитку дитини
держава надає батькам належну допомогу у вихованні
дітей та забезпечує мережу дитячих установ, надає
матеріальну допомогу, підтримує програми щодо
забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом

Підхід на основі прав людини
Підхід на просуванні
благодійності
вкладення ресурсів для
кінцевого результату

Підхід на задоволенні
потреб
наявність
ресурсів
для
досягнення результату

Підхід на забезпеченні прав
людини (ППЛ)
на процес для досягнення
результату

Підхід на
Підхід на задоволенні Підхід на забезпеченні
просуванні
потреб
прав людини (ППЛ)
благодійності
Концентрує
увагу
на
зростанні на задоволення потреб
на забезпеченні можливості
Підхід на просуванні
благодійності
Підхід на задоволенні потреб
Підхід на забезпеченні прав людини (ППЛ)
благодійності
реалізовувати права
Орієнтований
вкладення
ресурсів
для на
процес
для
Орієнтований
вкладення
ресурсів
для
кінцевого наявність
наявність ресурсів дляресурсів
досягнення результату
на процес для досягнення
результату
для
кінцевого досягнення
результату досягнення
результату
результату
Визначає
моральні зобов’язання потребу,
як
достатню індивідуальні
та
групові
результату
багатих перед бідними на задоволення
підставу для
висунення права
як
вимоги,
що можливості реалізовувати права
Концентрує увагу
на
зростанні благодійності
потреб
на забезпеченні
вимоги
визначають законні моральні
обов’язки
відповідальних
Концентрує увагу на
зростанні на задоволення потреб
на
забезпеченні
сторін
благодійності
можливості реалізовувати
Визначає
моральні зобов’язання багатих перед потребу, як достатню підставу для висунення індивідуальні та групові права як вимоги, що
Розглядає людей
як потерпілих
як
об’єкт
на
який
в контексті права
їх здатності
бідними
вимоги
визначають
моральні
обов’язки
спрямовуються
заходи вимагати дотримання
своїх законні
щодо розвитку як
прав
відповідальних
сторін
Визначає
моральні
потребу,
достатню
індивідуальні
та групові
зобов’язання
для висунення
вимоги, що
Стверджує,
що
люди багатих
заслуговують напідставу
люди
заслуговують
на люди мають права
право
на як
допомогу
допомогу
допомогу
Розглядає людей
як
потерпілихбідними
як об’єкт на який спрямовуються заходи щодо визначають
в контексті їх здатності вимагатизаконні
дотримання
перед
вимоги
розвитку
своїх
прав
моральні
обов’язки
відповідальних
сторін
Стверджує, що
люди заслуговують на допомогу
люди заслуговують на допомогу
люди мають право на допомогу
Орієнтований

Розглядає людей
Стверджує, що

як потерпілих

як об’єкт на який
спрямовуються заходи
щодо розвитку
люди заслуговують люди заслуговують на
на допомогу
допомогу

в контексті їх здатності
вимагати
дотримання
своїх прав
люди мають право на
допомогу
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Модель інтегрованих соціальних
послуг: концепція
1. Інтеграція врядування

2. Інтегрована стратегія та фіскальний простір

3. Інтегровані процеси

4. Інтеграція технологій (фронт-офісу,
ведення випадку)

Отримувачі
(отримання інтегрованих соціальних послуг)
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Інтегроване врядування

14

інтегрована стратегія
Стратегія

Цільова

програма

Бюджетна

програма

Мета стратегії

Завдання стратегії

Мета цільової
програми

Завдання цільової
програми

Мета бюджетної
програми

Завдання
бюджетної
програми

Результати моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм
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інтегровані процеси

16

юридичні аспекти запровадження
інтегрованих соціальних послуг
Відео
Надія Тимошенко, старший експерт з розвитку соціальних
послуг Партнерства «Кожній дитині»
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Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні”
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване
державою право та реальна здатність
територіальної громади - жителів села чи
добровільного об'єднання у сільську громаду
жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або
під відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів
України.
(ст. 2)

Конституційні гарантії
Конституція України гарантує:
• створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з
материнством
• правовий захист, матеріальну і моральну підтримку материнства і
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг
вагітним жінкам і матерям
• охорону сім‘ї, дитинства, материнства і батьківства державою
• переслідування за законом будь якого насильства над дитиною та її
експлуатації
• утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
• право на освіту, на охорону здоров'я
• право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття, а також у старості

Повноваження органів місцевого
самоврядування
•

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самоврядування
…

а також вирішують інші питання місцевого значення, віднесені
законом до їхньої компетенції.
•

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися
законом окремі повноваження органів виконавчої влади.
(Ст. 143 Конституції України)

Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні”
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв'язку
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,
культури, фізкультури і спорту
Ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення

Цивільний кодекс України
•

Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві
та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи
міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

•

…

•

Суд встановлює опіку над малолітньою особою, піклування над
неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде
встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і
призначає опікуна чи піклувальника за поданням органу опіки
та піклування.

•

Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою
особою та піклування над неповнолітньою особою в усіх інших
випадках
(ст. 56, 60, 61)

Сімейний кодекс України
•

Орган опіки та піклування надає допомогу особі у здійсненні нею своїх
сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків
(ст. 17)

•

При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні
дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з
реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, позбавлення та
поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька,
які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка
тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління
батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його
недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування,
представленого належною юридичною особою.
(ч.4 ст. 19)

Національна стратегія реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 20172026 роки
Ціль 2. Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання
дітей у сім’ї
•
•

виявлення сімей з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості, підтримки біологічної сім’ї дитини;

•
•
•
•
•
•

доступності послуг для дітей з особливими потребами, зокрема дітей з інвалідністю, та сімей, у яких виховуються такі діти;

•

підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми, та рівня спроможності учасників процесу
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

•

розроблення та впровадження механізмів моніторингу та оцінювання ситуації у територіальних громадах на забезпечення реалізації
права дитини на виховання в сім’ї.

розвитку мережі та забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг (зокрема раннього втручання,
інклюзивного навчання) на рівні територіальної громади з урахуванням її фінансових можливостей і потреб мешканців;

сімей, які мають дітей з інвалідністю, послугами з підтримки з урахуванням потреб таких дітей та сімей, зумовлених інвалідністю дитини;
розвитку послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою збереження сім’ї для дитини;
створення належних умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім’ям з дітьми;
врахування в процесі стратегічного планування розвитку територіальних громад потреб сімей з дітьми;
створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, що поєднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння
батькам у виконанні своїх обов’язків з догляду та виховання дітей і подолання складних життєвих обставин;
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Закон України «Про соціальні послуги»
•

•
•
•

•
•
•

•

Вступає в дію з 1 січня 2020 року
Повноваження ОТГ щодо розвитку соціальних послуг
17 базових соціальних послуг
Класифікатор соціальних послуг
Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг
Визначення потреб громади у соціальних послугах
Ведення випадку як основна технологія надання
соціальних послуг
Ринок соціальних послуг та соціальне замовлення
25

Важливо і необхідно в громаді
•

Відділ соціального захисту або сектор у виконкомі ОТГ

•

Служба у справах дітей в ОТГ та Комісія з питань захисту прав дитини

•

Фахівець із соціальної роботи в кожному старостинському окрузі

•

Там, де немає ОТГ – віддалені робочі місця фахівця із соціальної роботи
районного ЦСССДМ

•

Розподіл повноважень щодо виявлення потреб у послугах, плануванні і
закупівлі послуг та наданні послуг

•

Мати актуальні і коректні статистичні дані для планування послуг

•

Інтеграція послуг + міжвідомча взаємодія

Важливо та необхідно


Розвивати послуги у громаді значно ефективніше, ніж купувати у районних
служб



Інвестиції в дітей найефективніші, бо це додана вартість якості життя в
громаді



Трансформація інтернатних закладів неможлива без паралельного
інтенсивного розвитку послуг на рівні громади та забезпечення
альтернативного догляду дітей у сімейному середовищі



Розвинутий ринок послуг забезпечує якість і здешевлює послуги, сприяє
створенню робочих місць та наповненню місцевого бюджету



Залучення громадського сектору та молоді активізує діяльність влади та
створює додаткові можливості



Не варто ігнорувати Службу зайнятості, вона може буди гарним партнером у
залученні і підготовці необхідних спеціалістів без додаткових витрат
громади

Рекомендовані матеріали
•
•
•

Integrated Social Protection Systems, 2012 (завантажити)
Концепція моделі інтегрованої системи надання соціальних послуг
на рівні об’єднаних територіальних громад, 2017 (завантажити)
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Вебінар 2.
• представник Міністерства соціальної політики України
• представник сільської ОТГ, де було створено Службу у
справах дітей
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