Звіт про роботу
управління
«Служба у справах дітей»
за 2018 рік

Основними
завданнями служб у
справах дітей є:
- координація зусиль
у вирішенні питань
соціального захисту
дітей ….
(ст. 4 ЗУ «Про органи
і служби у справах
дітей та спеціальні
установи для дітей»)

Структура управління «Служба у справах дітей»
Начальник управління
"Служба у справах дітей"
Заступник
нач. управл.начальник відділу
Відділ
сімейних форм
виховання
Сектор
профілактичної
роботи

з 01 вересня 2018 року:
- по штату – 45 осіб
- по факту – 32 осіб

Спеціалісти
відповідних
спеціальностей

Відділ "СуСД"
Залізничного району

Відділ "СуСД"
Галицького району
Відділ "СуСД"
Франківського району

Відділ "СуСД"
Шевченківського р-ну
Відділ "СуСД"
Личаківського району
Відділ "СуСД"
Сихівського району

Комунальний заклад «Соціальний готель»
По штату – 7 працівників
Кількість місць для проживання – 24 хлопців віком 15 - 23 роки

Подолання соціального сирітства
Кількість дітей в школі-інтернаті №2
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ДС – 3
ДПБП – 7
СЖО – 12
Кількість дітей в дитячому будинку № 1
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Кіл-ть дітей в закладі

Не мають батьків

Мають батьків

м.Львів

4

Діти, які опинилися
в складних життєвих обставинах
На обліку в СЖО 124 дітей
(станом на 01.01.2019)

Ухиляння від
виконання
батьківських
обов'язків
101 дітей

Впродовж
року
поставлено на облік
в СЖО 73 дітей,
знято з обліку 53
дітей.

Діти, які
Систематичне
зазнали
залишення
насильства
дитиною місця
або жорстокого
проживання
поводження
12 дітей
11 дітей

5

Діти, які опинилися
в складних життєвих обставинах
73

Причини зняття з обліку

14

• Зникнення підстав –
25 дітей (47%)
• Надано статус ДПБП 14 дітям (26%)
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Надано статус ДС, ДПБП
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Кількість дітей відібраних від батьків
17

16
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Джерело отримання
інформації
Лікарня – 1
Освіта – 2
СуСД – 1
ЗМІ – 1

Облік в СЖО

Місце влаштування дітей

Не перебували – 3
Перебували – 2
Перебували
раніше – 3

Будинок дитини
–1
Притулок для дітей – 4
Дитячий будинок – 1
Центр підтримки дітей – 2

Кількість злочинів, скоєних дітьми у м. Львові
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Кількість звернень щодо насильства над дітьми
Кількість звернень

Підтвердилось

Відносно, дітей

37
5
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Деінституціалізація - реформа яка стосується кожного
Створено логотип DI-Lviv.
На сайті СуСД «Прийміть
дитину у родину» створено
розділ ДІ, де поширюється
інформація
стосовно
реформи ДІ.

З метою вивчення
потреб кожної дитини
розроблено
та
розповсюджено
пам’ятку для батьків
через заклади та
установи, управління
соціального захисту,
ЛМЦСССДМ
та
СуСД.

Діти з інвалідністю та особливими
освітніми потребами
На даний час поступило 566 анкет, з них:
через онлайн кнопку ЛМР – 129, ЦСССДМ – 437 анкет.
Проаналізовано 422 анкети.
Основні результати аналізу анкет:
128 – гуртки/секції (інклюзивні гуртки в яких буть
працювати працівники, які розуміють специфіку роботи з
дітьми з ООП);
79 - центр денного перебування дітей;
43 - безкоштовне відвідування басейну з тренерами для
реабілітації, також зазначають, що відсутні групи для ддля
дітей з ООП;
19 - соціалізація дітей;
11 - потребують ортопедичне взуття;
6 - інформація про безкоштовні речі (ліки);
5 - психологічна підтримка батьків;
Також, більшість батьків зазначають що потребують
10
доброзичливого ставлення до їхніх дітей.

Створення мережі патронатних сімей
Пошук патронатних вихователів
(ПВ) ведеться через кнопку
створену на сайті ЛМР та сайті
«Прийміть дитину у родину» з
формою для подання заявок.
Транслюється протягом року
аудіо ролик в електротранспорті.
Висвітлюється інформація
через ЗМІ, соц.мережі та радіо.
Поширення інформаційних буклетів
через міський центр зайнятості,
ЛМЦСССДМ, управління освіти та
на інформаційних стендах
житлових будинків.

Одна сім’я (Залізничний район)
завершує
навчання
та
ще
одна сім’я (Шевченківський район)
11
скерована на навчання.

Реорганізація загальноосвітньої
школи-інтернату №2
З 01 вересня 2018 року школа-інтернат №2
реформована в ліцей «Просвіта» та
створено Центр підтримки дітей (ЦПД).

Проведено тренінг для працівників СуСД
та ЛМЦСССДМ: «Як допомогти дитині яка
пережила травму».
Тренінги
для
батьків діти, яких
повертались
з
інтернату в сім’ї
(ЛОФ).
Навчання вихователів
ЦПД та дитячого будинку №1
щодо надання фахової комплексної
психологічної підтримки дітям та їх
сім’ям, які перебувають у складних
12
життєвих обставинах.

Надання статусу ДС, ДПБП впродовж року
та їх влаштування (станом на 01.01.2019)
Надано статус - 90 дітям

з них, 36 дітей (40%)
набули статусу вже
перебуваючи в закладах

повернуто батькам – 1
усиновлено – 10
опіка – 6
28
ДБСТ – 7

БД - 4
90

СФВ – 81 (90%)
усиновлення - 11,
опіка - 55, родичі – 6,
ПС - 1, ДБСТ – 7,
повернуто батькам – 1

ДБ - 2
ПТУ,
ВНЗ - 2
Лікарня
-1

Кількість дітей в інтернатних закладах
В державних закладах інтернатного типу перебуває 20 дітей, що
складає 3,9% від загальної кількості ДС та ДПБП.
Кількість дітей яким надано статус ДС, ДПБП
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування (станом на 01.01.2019)
611
424

Впродовж року
надано статус
ДС, ДПБП –
187
90 дітям.
Знято з обліку –
106 дітей.
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Позбавлені батьківського піклування

Усиновлено
30 дітей
11 прийомних сімей
5 ДБСТ

Влаштовано під
опіку 66 дітей

57 дітей

За рік створено 1 ДБСТ. Довлаштовано в
прийомну сім’ю 1 дитину та 13 дітей ДБСТ 15

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (станом на 01.01.2019)
Опіка
(піклування)
402
79%

Всього – 510 дітей

Тимчасове
влаштування
7
1%

Прийомні
сім'ї
13
3%
ДБСТ
53
10%

ЦПД
9
2%

Приватні
заклади
2
0%
Інтернатні
заклади
20
3,9%
ПТУ, ВНЗ
4
1%

Загалом із 510 дітей в сімейних формах
16
виховання проживає 475 дітей (93,1%)

Розвиток сімейних форм виховання
У 2018 році створено п’ятий у м.Львові дитячий будинок
сімейного типу.
Благодійний фонд «Діаконія» надав в безоплатне користування
на 10 років квартиру на просп.В.Чорновола.

Загальна площа квартири - 328,2
кв.м, житлова 144, 3 кв.м.
У житловому приміщенні є 7
спальних кімнат, кухня-гостинна,
клас для занять, спортивний зал, дві
комори, паливна кімната, 5 санвузлів
та 8 балконів.
На даний час в ДБСТ влаштовано на
виховання та спільне проживання
шестеро дітей

Матеріально-технічне забезпечення 5-ти ДБСТ
Передано
ГТУЮ у Львівській
області:
-автомобіль в ДБСТ;
- одяг, посуд та інші
речі для п'яти ДБСТ

Проведено

Придбано
Меблі, електрочайники,
ноутбуки, кухонний
комбайн та витяжку,
фотоапарат,
мікрохвильову піч,
міксер, велосипеди,
самокати, постіль,
посуд та інше

Поточний
ремонт в ДБСТ
(Тракт Глинян.)
Охоронну
сигналізацію в
ДБСТ на
Сихові

З міського бюджету
використано 264 53818грн.

Придбання та ремонт житла ДС, ДПБП та осіб з їх числа

Придбання
11 квартир

2 квартири
по регіональній
Програмі
(область,
місто)

9 квартир
по міській
Програмі
співфінансування
житла (місто,
опікуни)

Ремонт

В рамках міської
Програми приведення
житла до санітарних
норм районними
адміністраціями
відремонтовано
6 квартир
Загальна сума
витрат на ремонт
складає
652 325 грн

Впродовж року
проведено 12 засідань
Реалізовані проекти:
розроблено схему зміни
пішохідного переходу в районі
гімназії «Гроно»;
відзнято відеоролик щодо
боротьби з булінгом;
проведено флеш-моб до дня
усиновлення;
cистематично публікуються
інформаційно-просвітницькі статті
щодо боротьби з булінгом, про
працю неповнолітніх осіб,
безкоштовного проїзду в учнів,
популяризація читання серед дітей;
поширення інформації через
сторінку фейсбук щодо
заходів/подій.

Для ДДР проведено тренінги:
- постановка і досягнення цілей;
- тайм-менеджмент;
- презентація власних ідеї;
- вміння працювати в команді.

Тренінги, навчання
Тренінг: «Як допомогти
дитині, яка пережила
Конференція:
травму»
«Як допомогти
дитині тут і
зараз?»
»

Навчання для
працівників
ЦПД та ДДБ№1

Тренінг для соціальних
педагогів та
психологів «Основи
медіації»

Форум:
"Деінституціалізація:
соціальні послуги в
громадах"

Тренінг для робочої
групи
ДІ-реформи
м.Львова

Заходи
Цикл профілактичних заходів з
ЦОС «Україна фантастична»

Захід «Дитячі мрії»

Спільний захід
“Таланти в дії” з ГО
“Care in Action”

Свято «Святий Миколай
в кожну оселю»

Заходи
Спільний з ГО “Care in Action“ захід –
4-х денний літній табір для ПС та ДБСТ

Заходи

Завдяки благодійникам з
Англії 113 дітей отримали
одяг та взуття.

Сесія стратегічного планування
Працівниками СуСД, ДДР,
ГО, РО та БО, працівниками
дитячих закладів, батькамивихователями ДБСТ
розглянуті слабкі та сильні
сторони системи соціального
захисту дітей.

Основні напрямки роботи:
- відповідальне батьківство;
- створення Центрів підтримки дітей та
сімей;
- соціалізація дітей;
- координація співпраці щодо захисту
прав дітей.

25

Плани
1. Продовження формування структури СуСД.
2. Забезпечення функціонування КЗ «Соціальний
готель».
3. Зміна підходів до організації роботи щодо сімей
в СЖО, насамперед координація дій різних
структур на рівні районів, міста.
4. Матеріально-технічне забезпечення 5-ти ДБСТ.
5. Створення шостого в м. Львові ДБСТ.
6. Пошук кандидатів та розвиток мережі
патронатних сімей, прийомних сімей.
7. Участь в реалізації Стратегії «Місто дружнє до
дітей та молоді».
8. Координація виконання Плану заходів щодо
ремонту квартир та придбання житла ДС, ДПБП.
9. Участь в реформуванні ДБ №1.
10.Створення Центру соціальної підтримки сімей
та дітей.
11.Забезпечення функціонування дитячої дорадчої
ради.
12.Впровадження проекту Шкільний медіатор.

Ми
робимо все

щоб вони були
щасливими

