Семінар - навчання для фахівців з соціальної
роботи.
Протягом 23-25 жовтня 2013 року та 6-8 листопада 2013 року
Закарпатським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
організовано навчання
фахівців із соціальної роботи Свалявського
районного центру для сім»ї, дітей та молоді в Закарпатському обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ, організацій.
Такі заходи проводяться на виконання соціальних ініціатив Президента
України для повного охоплення увагою держави найуразливіших категорій
населення області.

20 фахівців з соціальної роботи Свалявського районного центру
соціальних служб пройшли спеціалізований навчальний курс, спрямований
на підготовку до професійної діяльності з сім’ями, які опинились у складних
життєвих обставинах, та надання їм ефективної допомоги щодо вирішення їх
проблем для виходу з складних життєвих обставинта розвитку мережі та
здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу, встановлення опіки та піклування.
Навчальна програма дала можливість фахівцям отримати теоретичні
знання, щодо причин та наслідків сімейного неблагополуччя, становища
сімей, сутності складних життєвих обставин, їх характеристики, кризи як

деструктивного процесу у розвитку сім’ї, різних видів оцінки, в тому числі
оцінки потреб дитини та її сім’ї , як ключового етапу соціального супроводу.
Фахівці із соціальної роботи оволоділи уміннями працювати в команді,
проводити консультування, планувати і вести окремий випадок, управляти
процесом допомоги, сприяти підвищенню потенціалу клієнта. Практичні
навички, яких набули фахівці, дозволять ефективно здійснювати соціальний
супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і досягати
позитивних результатів у вирішенні проблем, які торкнулися сім’ї.
В ході лекційних занять також розглядалися питання щодо становища
сімей в Україні, особливостей здійснення державної підтримки сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, організаційно-методичних
основ соціального супроводу, методів діагностики сім’ї, особливостей
роботи мультидисциплінарної команди спеціалістів, які залучаються до
соціального супроводу сім’ї, дотримання етичних норм роботи фахівцем,
переконань та компетентності соціального працівника, вимоги до
оформлення звітних та облікових документів.
З метою посилення міжвідомчої співпраці щодо реалізації соціальних
ініціатив Президента України до участі у круглому столі, який проводився
під час навчання, запрошувалися фахівці служби у справах дітей
облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення,
Закарпатського обласного центру зайнятості.

Серед питань, які обговорювалися – це взаємодія фахівців із соціальної
роботи з спеціалістами служб у справах дітей щодо виявлення сімей, які
перебувають в складних життєвих обставинах та подальшої соціальної

роботи з ними, особливості надання різних видів соціальних допомог сім`ям
з дітьми, робота щодо запобігання насильства в сім’ї, особливо стосовно
дітей, робота з опікунськими та прийомними сім’ями, в яких проживають
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, проведення спільних
профілактичних заходів з метою запобігання злочинності, алкогольної та
наркотичної залежності та ряд інших питань.
Сім'я є тим первинним суспільним осередком, який має особливе
значення в житті кожної людини, забезпечує її захист і соціалізацію, формує
моральні основи, емоційний світ дитини, громадянську свідомість та
самосвідомість. Особливих негараздів та труднощів зазнають сім’ї, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Саме тому підготовка фахівців
соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
змісту, форм та методів соціальної роботи з цією категорією клієнтів є одним
із першочергових завдань у розвитку системи соціальної підтримки
уразливих верств населення.
Введення 20 посад фахівців із соціальної роботи до районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді дозволить надати соціальні
послуги кожній сім’ї чи особі, яка її потребує, у найвіддаленіших населених
пунктах району, покращити якість надання соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу. Пріоритетом роботи фахівців із соціальної роботи
має стати не боротьба з наслідками, а профілактика проблеми.
Семінар став справжнім уроком для фахівців, який показав, що тільки у
тісній співпраці можливо досягти позитивного результату у роботі з
родинами, які потребують сторонньої допомоги
Фахівець з соціальної роботи
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