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Найкращі інтереси дитини
Конвенція ООН «Про права 
дитини»

В усіх діях щодо дітей, незалежно
від того, здійснюються вони
державними чи приватними
установами, що займаються
питаннями соціального
забезпечення, судами,
адміністративними чи
законодавчими органами,
першочергова увага
приділяється якнайкращому
забезпеченню інтересів
дитини
(стаття 3)

ЗУ «Про охорону дитинства»

Забезпечення найкращих
інтересів дитини - дії та рішення,
що спрямовані на задоволення
індивідуальних потреб дитини
відповідно до її віку, статі, стану
здоров’я, особливостей розвитку,
життєвого досвіду, родинної,
культурної та етнічної належності
та враховують думку дитини, якщо
вона досягла такого віку і рівня
розвитку, що може її висловити

(стаття 1)



Право дитини бути захищеною
- Від усіх форм насильства, образи чи зловживань
- Від відсутності піклування чи недбалого ставлення
- Експлуатації, включаючи сексуальні зловживання
- З боку батьків, законних опікунів, чи будь-якої особи, яка 

турбується про дитину
через

- Заходи захисту
- Ефективні процедури
- Соціальні програми
- Інші форми запобігання, виявлення, повідомлення, передачі 

на розгляд, розслідування тощо

(Стаття 19 ООН  «Про права дитини»)

Выступающий
Заметки для презентации
Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.Такі заходи захисту, у випадку необхідності, включають ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною…



Право дитини на сім’ю 
Держави-учасниці забезпечують те,
щоб дитина не розлучалася з
батьками всупереч їх бажанню, за
винятком випадків, коли компетентні
органи згідно з судовим рішенням,
визначають відповідно до
застосовуваного закону і процедур,
що таке розлучення необхідне в
якнайкращих інтересах дитини.

(Стаття 9 Конвенції ООН «Про права дитини»)



Сучасні тренди у соціальній роботі
- Підхід на основі прав людини та поваги до гідності
- Тяжіє до скоординованості та міжвідомчої співпраці
- Відбувається на рівні громади
- Сімейно-зорієнтована
- Індивідуальний підхід до потреб клієнта, ведення випадку
- Соціальні виплати разом із соціальними послугами, а не замість
- Робота на сильних сторонах клієнта, наснаження
- Формування сприятливих середовищ, робота в громаді
- Інтеграція технологій, процесів, стратегічного планування та 

врядування
- «Гейткіпинг» – закриті двері для інституалізації дітей
- Всі зусилля на превенцію!



Соціальні послуги – інструмент соціальної 
роботи, покликаний забезпечити права дитини 

та їх найкращі інтереси 



Зміст соціальних послуг 
Соціальні послуги - дії, спрямовані на профілактику
складних життєвих обставин, подолання таких обставин
або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в
них перебувають.

Соціальні послуги надаються для досягнення таких цілей:
1) профілактика складних життєвих обставин;
2) подолання складних життєвих обставин;
3) мінімізація негативних наслідків складних життєвих

обставин.

(Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019)



Інтегровані соціальні послуги

Інтегрований підхід вимагає переходу від вузького
погляду «Ми робимо для отримувача тільки те, що
входить в наші обов’язки та можливості»

до широкого

«Ми прагнемо досягти цілей, і для цього шукаємо
можливості і залучаємо ресурси з усіх доступних
джерел, в тому числі отримувача та його
найближчого оточення»



Яких послуг не вистачає в громаді



Основні вимоги 



Досвід проєкту ”Спільно. Соціальні послуги для сімей у 
громаді



Здобутки громад



Поточні результати проєкту 
«Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді 



Поточні результати проєкту 
«Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді 



Поточні результати проєкту 
«Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді 



Посібник щодо розвитку соціальних послуг 

Рекомендовано Міністерство Соціальної Політики України



Інфраструктурний компонент

Бахмут, Донецька область

До ремонту Після ремонту



Інфраструктурний компонент

Соледар, Донецька область

До ремонту Після ремонту



Інфраструктурний компонент

Новопсков, Луганська область

До ремонту Після ремонту



Для чого впроваджуємо інтегрований 
підхід до соціальних послуг?

- Профілактика ризиків, з якими може зустрітись дитини та 
їх запобігання

- Зменшення нерівності 
- Посилення доступу до базових послуг дітей та підлітків
- Зменшення бідності сімей
- Посилення спроможності сімей піклуватись про своїх 

дітей 
- Забезпечення спеціальних послуг для дітей, які живуть 

поза сімейним оточенням
- Захист найбільш вразливих та виключених сімей з дітьми



Більше інформації 

• Сторінка ЮНІСЕФ
https://www.unicef.org/ukraine/spilno-project

• Посилання на посібник із розвитку соціальних послуг
https://www.unicef.org/ukraine/documents/spilno-new-
services-handbook?fbclid=IwAR3T586dNZKXzIO240-
qQAEBW5tmm18_ASAXDelq7ICrlXaHnnuN625wKh8

• ФБ сторінка проєкту Спільно
https://www.facebook.com/groups/spilno.project?modal=false&
multi_permalinks=999000103929599&should_open_composer
=false

https://www.unicef.org/ukraine/spilno-project
https://www.unicef.org/ukraine/documents/spilno-new-services-handbook?fbclid=IwAR3T586dNZKXzIO240-qQAEBW5tmm18_ASAXDelq7ICrlXaHnnuN625wKh8
https://www.facebook.com/groups/spilno.project?modal=false&multi_permalinks=999000103929599&should_open_composer=false


Дякую за увагу!

Выступающий
Заметки для презентации
p. 33
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