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В 2013 году на Днепропетровщине будет создан Центр социальной поддержки детей и 
семей 

 
В 2013 году Днепропетровский районный детский дом «Семья» будет перепрофилирован в Центр 
социальной поддержки детей и семей. Это один из первых таких центров в Украине. В этом заведении 
будут получать консультацию и помощь молодые мамы, которые попали в сложную жизненную 
ситуацию, будет организована работа с кризисными семьями, которые находятся на грани распада. 
 
Центр социальной поддержки детей и семей будет создан в рамках проектов «Хорошо дома» и «Семья 
для ребенка», которые реализуются соответственно представительством благотворительной 
организации «Надежда и жилье для детей» в Украине и Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» 
совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией. 
 
Как  отметила Министр социальной политики Украины Наталья Королевская: «Модель развития 
семейных форм воспитания Днепропетровской области рассматривается как базовая для всей 
Украины. Мы рассчитываем на то, что Днепропетровская область покажет реальный путь, переходя от 
советской интернатной системы к форматам, когда все дети воспитываются только в семьях».   
 
Сейчас в Днепропетровском районном детском доме «Семья» осталось 17 детей сирот и детей, 
лишенных родительской опеки. Другие уже устроены в семейные формы воспитания. Поэтому уже в 
этом году на базе детского дома будет создан Центр социальной поддержки детей и семей. Для детей, 
которые в это время не будут устроены в семейные формы воспитания, будет предоставлен дом с 
максимально приближенными к семейным условиями проживания и с домашней атмосферой. 
 
«В новой социальной инициативе «Дети - будущее Украины» наш Президент Виктор Янукович 
определил новые форматы работы, направленные на защиту прав детей. Днепропетровщина 
находится в авангарде этих процессов. Новый центр социальной поддержки детей и семьи станет 
площадкой для внедрения новых форматов и новых методик работы с семьями, которые попали в 
сложные жизненные обстоятельства. Задача специалистов, которые будут работать в этом центре, - 
сохранить родителей для детей. В будущем мы планируем распространить опыт таких центров на всей 
территории», - сказал Дмитрий Колесников. 
 
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко акцентировал: «Президент 
поддерживает создание подобных центров, на что существуют соответствующие Указы, какие 
подразумевает их создание по всей Украине, а также переход на модель финансирования «деньги 
ходят за ребенком». 
 
«Создание центров социальной поддержки – очень важный шаг на пути профилактики сиротства. Это 
первый центр в Днепропетровской области в рамках сотрудничества с Облгосадминистрацией и 
организацией «Надежда и жилье для детей». И фонд вкладывает в создание этого учреждения 1 млн. 
300 тыс. грн. Ежегодно около 8 000 детей «теряют» родителей из-за лишения родительских прав. И 
цель этого центра очень простая – предоставлять качественные и доступные социальные услуги, 
чтобы уязвимые семьи сохранялись. Хочешь помочь ребенку – помоги семье», - сказал директор 
благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный. 
 



 
В частности, планируется ввести такие услуги как уход и защита детей с наиболее уязвимых семей, 
услуги, направленные на сохранение семьи, для создания безопасной и дружественной к ребенку 
среды, предупреждения изъятия детей из семей. Также семьи, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах, получат необходимую поддержку. Для этого будет осуществляться 
подготовка специалистов по социальной работе. Кроме того, работники служб и отделов 
Днепропетровской райгосадминистрации, городских, поселковых и сельских советов района пройдут 
обучение по организации работы по созданию семейных форм воспитания. Подобный центр 
социальной поддержки детей и семей станет вторым в Украине. Сейчас такой центр работает только в 
Киевской области. 
 
 
Справка: 
 
Днепропетровский районный детский дом «Семья» основано в 2002 году. Заведение рассчитано на 50 
мест. Сейчас в заведении воспитываются 17 воспитанников - 6 детей-сирот, 11 детей, лишенных 
родительской опеки. 
 
Обучаются дети в Юбилейной средней общеобразовательной школе № 1 и Юбилейной начальной 
школе № 2. Дети являются постоянными участниками городских спортивных соревнований, 
тематических конкурсов детского творчества, детского рисунка и т.п.. Воспитанники детского дома 
ежегодно принимают участие в Международных детских фестивалях для детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, «Навстречу мечте» и «Мама + Я». Детей тренирует 
профессиональный тренер по мини-футболу, команда детского дома является победителем областных 
и районных соревнований. Для воспитанников детского дома постоянно организуются и совершают 
походы по Днепропетровщине, два раза в год дети путешествуют по историческим местам Украины, 
отдыхают в оздоровительных лагерях и санаториях Украины, за рубежом. 
 
С начала деятельности в заведении получили социальную, психологическую, педагогическую, 
медицинскую, правовую помощь 175 детей. 
 
В течение 2011-2012 года в семейные формы воспитания устроено 21 ребенка (5 - усыновлено, 4 - 
устроены в приемную семью, 1 - в детский дом семейного типа, 11 - устроены под опеку и 
попечительство). 
 
По материалам Управления прессы и информации Днепропетровской областной 
государственной администрации. 
 



 
Прес-реліз 
м. Дніпропетровськ 
28 березня 2013 року  
 

 
У 2013 році на Дніпропетровщині буде створено Центр соціальної підтримки дітей та сімей 
 

У 2013 році Дніпропетровський районний дитячий будинок «Сім’я» буде перепрофільований у 
Центр соціальної підтримки дітей та сімей. Це один з перших таких центрів в Україні. У цьому закладі 
будуть отримувати консультацію та допомогу молоді мами, які потрапили в складну життєву ситуацію, 
буде організована робота з кризовими сім'ями, які перебувають на межі розпаду. 

Центр соціальної підтримки дітей та сімей буде створений у рамках проектів  «Добре вдома» та 
«Родина для дитини», які реалізуються відповідно представництвом благодійної організації «Надія і 
житло для дітей» в Україні та Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у партнерстві з 
Дніпропетровською облдержадміністрацією. 

Як зазначила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська: «Модель розвитку 
сімейних форм виховання Дніпропетровщини розглядається як базова для всієї України. Ми 
розраховуємо на те, що Дніпропетровська область покаже реальний шлях переходу від радянської 
інтернатної системи до форматів, коли усі діти виховуються тільки у родинах». 

Наразі у Дніпропетровському районному дитячому будинку «Сім’я» лишилося 17 дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Інші вже влаштовані до сімейних форм виховання. Тому 
вже цього року на базі дитячого будинку буде створено Центр соціальної підтримки дітей та сімей. Для 
дітей, які до цього час не будуть влаштовані до сімейних форм виховання, буде наданий будинок з 
максимально наближеними до сімейних умовами проживання та з домашньою атмосферою.  

«У новій соціальній ініціативі «Діти - майбутнє України» наш Президент Віктор Янукович 
визначив нові формати роботи, спрямовані на захист прав дітей. Дніпропетровщина знаходиться в 
авангарді цих процесів. Новий центр соціальної підтримки дітей та сім'ї стане майданчиком для 
впровадження нових форматів і нових методик роботи з сім’ями, які потрапили у складні життєві 
обставини.  Завдання спеціалістів, які працюватимуть у цьому центрі, - зберегти батьків для дітей. В 
майбутньому ми плануємо поширити досвід таких центрів на всій території», - сказав Дмитро 
Колєсніков.  

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко наголосив: «Президент 
підтримує створення подібних центрів, на що є відповідні Укази, які передбачають їх створення по всій 
Україні, а також перехід на модель фінансування «гроші ходять за дитиною». 

Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Створення 
центрів соціальної підтримки – дуже важливий крок на шляху профілактики сирітства. Це перший 
центр в Дніпропетровській області у рамках співпраці з Облдержадміністрацією та організацією «Надія 
і житло для дітей». І фонд інвестує у створення цього закладу 1 млн. 300 тис. грн. Щороку близько 8 
000 дітей «втрачає» батьків через позбавлення батьківських прав. І мета цього центру дуже проста – 
надавати якісні та доступні соціальні послуги, аби вразливі сім’ї могли зберегти свої родини. Хочеш 
допомогти дитині – допоможи родині». 

Зокрема,  планується запровадити такі послуги як догляд і захист дітей із найбільш вразливих 
сімей, послуги, направлені на збереження сім’ї, для створення безпечного та дружнього до дитини 
середовища, попередження вилучення дітей з сімей. Також сім’ї, які опинились в складних життєвих 
обставинах, отримають необхідну підтримку. Для цього здійснюватиметься підготовка фахівців із 
соціальної роботи. Крім того, працівники служб та відділів Дніпропетровської райдержадміністрації, 
міських, селищних та сільських рад району пройдуть навчання з організації роботи зі створення 
сімейних форм виховання. Подібний центр соціальної підтримки дітей та сімей стане другим в Україні. 
Наразі такий центр працює лише в Київській області.   



 
    
             Довідка:  
 

Дніпропетровський районний дитячий будинок «Сім’я» засновано у 2002 році. Заклад 
розрахований на 50 місць. Наразі у закладі виховуються 17 вихованців - 6 дітей-сиріт; 11 дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

 
Навчаються діти у Ювілейній середній загальноосвітній школі №1 та Ювілейній початковій школі №2. 
Діти є постійними учасниками міських спортивних змагань, тематичних конкурсів дитячої творчості, 
дитячого малюнку тощо. Вихованці дитячого будинку щорічно беруть участь у Міжнародних дитячих 
фестивалях для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, „Назустріч мрії” та 
«Мама+Я». Дітей тренує професійний тренер з міні-футболу, команда дитячого будинку є переможцем 
обласних та районних змагань. Для вихованців дитячого будинку постійно організовуються та 
здійснюють походи по Дніпропетровщині, два рази на рік діти подорожують історичними місцями 
України, відпочивають в оздоровчих таборах та санаторіях України, за кордоном. 
 

З початку діяльності у закладі отримали соціальну, психологічну, педагогічну, медичну, 
правову допомогу 175 дітей.  

 
Протягом 2011-2012 року до сімейних форм виховання влаштовано 21 дитину ( 5 – 

усиновлено, 4 – влаштовано до прийомної сім’ї, 1 – до дитячого будинку сімейного типу, 11 – 
влаштовано під опіку та піклування).  

 
За матеріалами Управління преси та інформації Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. 
 
 
 


