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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ ВІД СТАЦІОНАРНОГО ДОГЛЯДУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

СІМЕЙНИХ ФОРМ ВЛАШТУВАННЯ 

 

 

 

1. Старіння населення - чинник трансформації системи соціального обслуговування 

 

Чотири групи проблем, пов’язаних з глобальним старінням сучасного суспільства: 

► демографічні та макроекономічні наслідки 

► порушення сфери соціальних відносин через зміни в структурі сімейно-родинних відносин; у системі підтримки 

один одного різних поколінь 

► зміна демографічної структури відбивається на регіональному та локальному ринках праці 

► зміни торкаються функціональних здібностей та стану здоров’я літніх людей, що спричиняє серйозні наслідки 

для соціальних служб: змінюються потреби в догляді за літніми людьми й в споживанні соціальних послуг 

 

Проблеми людей похилого віку, інвалідів: 

1) здоров’я і медична допомога; 

2) матеріальне становище; 

3) інтеграція в суспільство. 
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2. Стан та проблеми стаціонарного догляду для осіб похилого віку та інвалідів в Україні 

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні окремо від дітей проживає біля 2 млн. подружніх пар у віці 

60 років і старше, а також понад 2 млн. громадян похилого віку, що мешкають самотньо. Серед них 754 тис. потребують 

різних видів побутової допомоги, у тому числі у віці 75-80 років понад 300 тис. осіб  

Дослідження показують, що 80% осіб у віці 75 років і старше не можуть обходитися без сторонньої допомоги  

Вітчизняна система соціального обслуговування традиційно орієнтована здебільшого на догляд соціальновразливих 

осіб у стаціонарних установах, переважно в будинках-інтернатах. За останніми даними Державної служби статистики 

України кількість будинків-інтернатів для дорослих в Україні становить 241, в них на кінець 2014 року обслуговувались 

41269 осіб. 

Кошти спрямовуються на утримання державних соціальних закладів, а не на потреби отримувачів соціальних 

послуг. Фінансування установ стаціонарного типу здійснюється з розрахунку на одну особу, а не на конкретну послугу 

споживача, тобто практично ніхто серйозно не займається оцінкою того, які саме соціальні послуги потрібні в певному 

регіоні та в якій кількості, а робити таку оцінку необхідно, до того ж з певною періодичністю, аби вносити необхідні 

корективи, коли ситуація змінюється. Такий підхід призводить до розпорошеності та нецільового використання 

соціальних видатків, до зловживання та корупційних проявів. 

Негативні наслідки інституціональної системи догляду в Україні: 

• працююча особа отримує менше, ніж держава спрямовує на утримання одержувача послуг інтернату, що є 

викривленням соціальнотрудової політики держави та суперечить задекларованим пріоритетам економічного та 

людського розвитку; 

• відкривається простір для протиправних дій, побудованих на штучному утриманні та збільшенні кількості 

утриманців, фактичному погіршенні умов їх перебування; 

• створюється мотивація для корупції та зловживань; 

• відсутня мотивація щодо поліпшення якості послуг, які надає інтернатний заклад; 

• низьким є рівень кваліфікації персоналу інтернатних закладів. 

Витрати держави на утримання будинків-інтернатів ростуть, однак вони недостатні для забезпечення не тільки 

якісного їхнього функціонування, але й для повного кількісного забезпечення потреби в їхніх послугах. 
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3. Сімейні форми влаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального 

обслуговування 

Класифікація різних форм влаштування людей літнього віку та інвалідів. 

1. Сімейні форми: 

а). Прийом у родину на правах родича (аналог − «усиновлення» або «удочеріння»). За чинним законодавством 

інститут усиновлення (удочеріння) поширюється тільки на неповнолітніх. З цієї причини дані терміни щодо літніх і 

старих людей тут беруться в лапки. Як правило, під усиновленням (удочерінням) розуміється заключення договорів про 

довічне утримання, тобто аналог патронатної сім’ї з більш тісними людськими зв’язками; 

б). Опіка над громадянами, які визнані судом недієздатними внаслідок психічного розладу, та піклування над 

особами, що обмежені судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами. 

в) Хоспіс на дому. 

2. Державно-суспільні (перехідні) форми влаштування літніх людей: 

a) Сімейний будинок престарілих; 

б) Тимчасові прийомні (фостерні) сім’ї для літніх людей; 

в) Патронатні сім’ї.  

3. Державні форми: 
а.) Державні або муніципальні інтернати для престарілих; 

б) Центри тимчасового утримання літніх людей; 

в) Хоспіси.  

Серед сімейних та перехідних форм влаштування літніх людей виділено наступні (у порядку послаблення сімейної 

складової): сім’ї «усиновлювачів», опікунські та патронатні сім’ї, сімейні будинки престарілих, тимчасові (фостерні) 

прийомні сім’ї  

Види обслуговування для людей похилого віку, інвалідів:  

1) будинки готельного типу        7) догляд за місцем проживання 

2) догляд у будинках постійного проживання     8) чергові бригади невідкладної допомоги 

3) будинки сестринського типу       9) служба прання білизни 

4) денні стаціонари/центри        10) допомога і адаптація 

5) денні центри/обідні клуби        11) консультування 

6) доставка харчування за місцем проживання / «їжа на колесах»  
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4. Міжнародні правові засади з питань соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів 

Європейська та міжнародна практика втілення та використання основних принципів та елементів переходу від 

системи інституціонального догляду до системи догляду на рівні сім’ї базується на: 
 Європейській соціальній хартії (Міжнародний документ від 03.05.1996р. № ETS N 163); 

 Конвенції ООН про права інвалідів (Міжнародний документ від 13.12.2006р.); 

 Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Міжнародний документ від 04.11.1950 р.); 

 Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права ООН (Міжнародний документ від 16.12.1966 р.); 

 Мадридському міжнародному плані дій з проблем старіння (від 8-12 квітня 2002 р., Мадрид, Іспанія) тощо. 
 

Стандарти з прав людини для осіб, які знаходяться в інтернатних установах 

Умови проживання 

Стандарти з прав людини, які передбачають право на належний рівень життя, включають  
- Конвенцію про права дитини;  

- Директиву ООН по альтернативному догляду; 

- Конвенцію ООН про права інвалідів; 
- Стандарти Комітету із запобігання тортурам Ради Європи. 

Повага самостійності 

особистості, сімейного 

життя і громадянства 

- Конвенцію про права дитини;  

- Конвенцію ООН про права інвалідів; 

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 

- Європейська Конвенція про права людини стверджують право на приватне та сімейне життя, свободу думки, совісті і віросповідання, повага до думки дитини, право на 

участь у культурному житті, право на шлюб і створення сім’ї, право на участь у політичному і громадському житті та інші права. 

Надання медичної 

допомоги 

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  
стверджує право на «забезпечення максимально високого стандарту фізичного і психічного здоров’я», відзначаючи, що «здоров’я – це основне право людини, абсолютно 

необхідне для використання інших прав людини ». 

Персонал 
У деяких неофіційних стандартах ООН та Ради Європи розглядається якість догляду, кількість і якість персоналу, що має відношення до альтернативних форм догляду за 
дітьми, особами, які перебувають у психіатричних установах,та особами похилого віку. 

Конфіденціальність 

Захист конфіденційності приватної інформації та інформації про стан здоров’я забезпечуються низкою стандартів, які мають безпосереднє відношення до реалізації права на 

приватне та сімейне життя: 

- Директива ООН щодо альтернативного догляду та 
- Принципи захисту осіб з психічними захворюваннями. 

Працевлаштування 

Право на працю затверджують:  

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права,  
- Конвенція ООН про права інвалідів; 

- Європейська соціальна хартія. 

Освіта 

Пакти про права людини, які затверджують право на освіту, а саме: 
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;  

- Конвенція ООН про права інвалідів; 

- Конвенція ООН про права дитини; 
- Європейська Конвенція про права людини.  

Підтримка після 

виходу 

- Конвенція ООН про права інвалідів; 
- Європейська соціальна хартія (в останній редакції) стверджують права осіб, які покидають офіційні установи догляду, такі як : право на здоров’я, право на соціальне 

забезпечення та доступ до житла для забезпечення незалежного життя. 
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АЛГОРИТМ ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ЕТАП І – ПІДГОТОВЧИЙ 

Крок 1 – ОЦІНКА СИСТЕМИ ТА РЕСУРСІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення потреб національного рівня з метою розробки 

національної та регіональних стратегій деінституціоналізації 
Визначення потреб місцевого рівня та економічної 

доцільності впровадження різних етапів національної 

стратегії 

Аналіз соціально-економічних та демографічних тенденцій 

• рівень бідності; 

• соціальна ізоляція цільових груп населення; 

• кількість одержувачів різних соціальних виплат (по інвалідності, пенсії, 

субсидії на оплату житла тощо); 

• вікова структура населення. 

Аналіз умов життя осіб похилого віку та інвалідів 

• зовнішній простір і будинки; 

• транспорт; 

• пристосованість житла до потреб особи похилого віку, інваліда; 

• соціальна підтримка; 

• повага і соціальна інклюзія; 

• участь у громадському житті; 

• спілкування та інформація; 

• послуги з охорони здоров’я. 
Аналіз системи стаціонарного догляду 

• аналіз системи соціальних і медичних послуг; 

• аналіз перешкод у наданні основних послуг; 

• збір соціально-економічних і демографічних даних; 

• збір якісної інформації про причини інституціоналізації (чому 

клієнти потрапляють до стаціонарних закладів), а також про систему 

стаціонарного догляду. 

Інформація про осіб, які проживають в стаціонарних закладах 

• вік; 

• стать; 

• національність; 

• віросповідання; 

• освіта; 

• де перебувала людина перед переміщеннямв установу; 

• родинні зв’язки - чи є у людини члени сім’ї та або інші родичі, чи є з ними 

зв’язок; 

• тривалість перебування в установі інституційного догляду; 

• причини переміщення в установу; 

• інвалідність/захворювання/ступінь порушень; 

• фінансова залежність (бідність). 

Інформація про стаціонарні заклади 

• кількість установ за типом; 

• місце знаходження установи, наприклад, в селі/місті, розмір міста 

(кількість населення) та ін.; 

• розмір установи, включаючи кількість місць і кількість проживаючих; 

• фізичні умови, наприклад, загальний стан будівлі, стан санітарних 

приміщень, системи опалення та ін.; 

• кількість прийомів на роботу і звільнень; 

• середня тривалість перебування в установі; 

• інформація про персонал, наприклад, кількість, співвідношення кількості 

персоналу та одержувачів послуг, кваліфікаційні характеристики персоналу; 

• керівний орган, підпорядкування (міністерство, регіональна влада, 

неурядова організація та ін.); 

• бюджет та джерела фінансування; 

• перелік послуг, що надаються. 

Оцінка ресурсів 

• Оцінка кадрових ресурсів 

• Оцінка фінансових ресурсів 

• Оцінка матеріальних ресурсів 

Інформація про наявні послуги на місцях 

• тип послуг, наприклад, установа сімейного типу, консультаційний центр, центр 

підготовки тощо; 

• профіль одержувачів послуг, як-то особа похилого віку, інвалід; 

• місцезнаходження та доступність; 

• місткість, наприклад, скільки людей можна розмістити (для установ сімейного 

типу) або обслужити; 

• ресурси; 

• форма власності, наприклад, приватна чи державна; 

• джерело фінансування, наприклад, тимчасове фінансування проекту, державне 

фінансування. 
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Крок 2 – РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка Стратегії деінституціоналізації 

Мета 

Забезпечення загальної програми 

реформ у сфері соціального 

обслуговування щодо: 

▪ закриття установ; 

▪ розвитку системи соціальних 

послуг на рівні місцевої громади; 

▪ інклюзивних соціальних послуг. 

Компоненти 

▪ визначення базових принципів, що мають бути покладені в основу майбутньої 

системи соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів; 

▪ заходи з попередження інституціоналізації та влаштування осіб похилого віку та 

інвалідів до стаціонарних закладів поряд із заходами, спрямованими на підтримку 

переходу від інституційної системи догляду до проживання у сім’ях та/або 

громаді; 

▪ заходи щодо поліпшення функціонування систем соціального захисту осіб 

похилого віку та інвалідів, соціальної допомоги, охорони здоров’я; 

▪ заходи щодо поліпшення кадрового потенціалу; 

▪ заходи щодо забезпечення рівного доступу до загальних послуг, у тому числі 

охорони здоров’я, житла й транспорту; 

▪ заходи з соціальної інклюзії і захисту від бідності; 

▪ затвердження загальнонаціональних стандартів і функціонування системи 

перевірки наданих послуг; 

▪ діяльність, спрямована на підвищення поінформованості учасників процесу 

деіституціоналізації; 

▪ необхідні зміни в нормативній базі, спрямовані на підтримку реалізації стратегії; 

▪ фінансові ресурси, спрямовані на підтримку реалізації стратегії. 

Напрями 

▪ запобігання інституціоналізації, 

мається на увазі розробка політики, 

що дозволяє особам похилого віку та 

інвалідам залишатися у власних 

будинках якомога довше й зберігати 

свою незалежність; 

▪ повернення в суспільство тих людей, 

які на даний момент знаходяться в 

системі інституційного догляду, й 

підтримання їх незалежного життя. 

Пріоритетними стають рішення, що 

підтримують незалежний спосіб життя 

в громаді та в своїх власних будинках. 

Вибір варіантів влаштування осіб похилого віку та інвалідів 

Догляд в спеціалізованих закладах 

▪ будинки сімейного типу; 

▪ добровільні поселення з асистанською допомогою; 

▪ будинки сестринського догляду або будинки престарілих; 

▪ пенсійні спільноти безперервного догляду 

Догляд в сім’ї 

▪ професійна сім’я; 

▪ опікунська сім’я 

Догляд на дому 

▪ підтримане проживання 

▪ відповідне облаштування житла 

■ внесення змін до діючої нормативно-правової бази  ■ розробка стандартів догляду  ■ розробка супровідного пакету документів 
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Крок 3 – ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЛОТНИХ ОПИТУВАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пілотні опитування 

Мета - визначення потреби та готовності населення до 

впровадження нової форми соціального обслуговування 

громадян похилого віку та інвалідів 

 

Сім’ї, потенційні надавачі послуг 

догляду 

Особи похилого віку, інваліди 

Особи, які перебувають 

в стаціонарних закладах 

Особи, які потребують 

догляду Соціально-демографічний блок 

▪ Проживання в місті/селі 

▪ Склад сім’ї, кількість членів сім’ї 

▪ Віковий розподіл членів сім’ї 

▪ Рівень освіти членів сім’ї 

Житлові умови та матеріальний рівень сім’ї 

▪ Місце проживання сім’ї 

▪ Рівень комфортності житла сім’ї 

▪ Середньодушовий дохід сім’ї (достатньо брати період за останні три місяці) 

▪ Джерела доходів сім’ї 

Мотиви та умови прийняття в сім’ю особи похилого віку, інваліда 

▪ За яких умов сім’я готова прийняти особу похилого віку чи інваліда 

▪ Чи має сім’я досвід проживання із особою похилого віку, інвалідом 

▪ Через які причини сім’я готова прийняти на проживання особу похилого віку, 

інваліда 

▪ Літню особу якої статі готові прийняти в сім’ю 

▪ Літню особу якого віку готові прийняти в сім’ю 

▪ Які характеристики особи похилого віку, інваліда важливі для сім’ї 

▪ Де сім’я планує жити з особою похилого віку, інвалідом 

▪ Які умови проживання сім’я може запропонувати особі похилого віку, 

інваліду 

Соціально-демографічний блок 

Стать літньої особи, інваліда 

Вік літньої особи, інваліда 

Проживання місто/село 

Рівень освіти 

Стан здоров’я та потреба в обсягах догляду 

Наявність інвалідності 

Наявність хронічних захворювань, складність їх перебігу 

Можливості самообслуговування, потреба в обсягах догляду 

Умови проживання та рівень доходів 

Умови проживання особи похилого віку, інваліда 

Одержання послуг з соціального обслуговування 

Середньодушовий дохід осіб похилого віку, інвалідів 

Наявність нерухомого майна, оформленого у власність 

Готовність осіб похилого віку, інвалідів до сімейних форм проживання 

Бажання перейти на проживання до сім’ї 

Згода надати свою власність сім’ї в обмін на проживання та догляд 

Вибір місця проживання 

Причини, через які особи похилого віку, інваліди хотіли б проживати у сім’ї 

Причини, через які особи похилого віку, інваліди не хотіли б проживати у сім’ї 

Що особа готова запропонувати сім’ї взамін за догляд 

Очікування та вимоги щодо проживання у сім’ї 

Що особа похилого віку, інвалід прагне отримати в сім’ї 

Який склад потенційної сім’ї є бажаним для особи похилого віку, інваліда 

Яким бачать місце проживання з сім’єю особи похилого віку, інваліди 

Наскільки для особи похилого віку, інваліда важливі певні характеристики членів 

сім’ї 

Інформація про сім’ї:  Інформація про клієнта: 

- соціальний портрет сім’ї;   - соціальний портрет клієнта; 

- готовність прийняти на проживання; - готовність на проживання в сім’ї; 

- очікуваний розмір виплат на утримання; - рівень потреб клієнта; 

- умови прийняття клієнта;   - вимоги до сім’ї 
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ЕТАП ІІ – ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Крок 4 – СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ СУБ’ЄКТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдина електронна база даних 

Мета - підтримка в актуальному стані та 

використання банка даних всіх суб’єктів сфери 

послуг сімейного типу для звітності та 

моніторингу стану і характеристик суб’єктів, а 

також переліку всіх заходів соціальної підтримки 

в даній сфері 

Клієнти – отримувачі послуг 

▪ соціально-демографічні характеристики 

▪ категоріальний підхід щодо здатності до 

самообслуговування 

▪ перелік потреб 

▪ інші характеристики 

Сім’ї – надавачі послуг догляду 

▪ соціально-демографічні характеристики 

▪ житлові умови 

▪ вимоги до клієнта 

▪ інші характеристики 

Спеціалізовані заклади 

(в т.ч. будинки сімейного типу) 

▪ опис умов 

▪ побутово-технічні характеристики 

▪ перелік послуг 

▪ інші характеристики 

Характеристики 

- легкість подальшої модифікації; 

- наочність та простота; 

- надійність; 

- велика гнучкість; 

- велика швидкодія роботи з базою даних; 

- врахування питань безпеки роботи бази даних 

створення електронного паспорту суб’єкта 
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Крок 5 – ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ, ПІДТРИМКА НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА КЛІЄНТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка 

спеціалістів 

І етап 

Підготовчий 

• визначення потреб в 

кадровому 

забезпеченні 

• визначення базових 

аспектів управління 

трудовими ресурсами в 

процесі 

деінституціоналізації 

• формування переліку 

необхідних 

спеціальностей 

(ерготерапевт, 

доглядальниця тощо) 

• розробка вимог до 

персоналу на місцях 

Збереження 

висококваліфікованих 

кадрів 

П
ід

г
о

т
о

в
к

а
 т

а
 н

а
в

ч
а

н
н

я
 

ІІ етап 

Підбір персоналу 

• опрацювання 

механізму відбору 

персоналу 

(створення 

конкурсних комісій 

тощо) 

• розробка методів 

оцінки персоналу 

ІІІ етап 

Навчання та 

перекваліфікація 

• розробка системної та 

скоординованої програми 

навчання 

• визначення необхідних 

компетенцій співробітників, 

навичок та інструментів, 

необхідних для переходу до 

нових форм догляду; 

• розробка базових програм 

навчання по кожній послузі 

з можливістю додавання 

компонентів, характерних 

для виконання певних 

функцій; 

• відповідність програми 

стандартам та нормам 

з прав людини 

ІV етап 

Розвиток професійних 

цінностей та етика 

працівників 

• впровадження стандартів 

соціальної роботи, що 

включають ціннісні 

настанови, які чітко 

показувати якими мають 

бути практика і бажані 

результати соціальної 

роботи з особами похилого 

віку та інвалідами 

• забезпечення 

збалансування захисту 

інтересів від імені людини, 

контролюючи ресурси і 

дотримуючись закону 

V етап 

Проблеми та перешкоди 

кадрової політики 

• законодавча база для задіяних 

професійних груп може бути 

недостатньою; 

• опір персоналу стаціонарних 

закладів; 

• плинність кадрів у зв’язку з 

низьким статусом професії 

соціального працівника; 

• корупція - різні економічні 

інтереси прив’язані до 

підтримки працюючих 

стаціонарних закладів. Це може 

спричинити недостатню 

узгодженість та підзвітність в 

управлінні послугами з 

сімейних форм влаштування 

Проведення роз’яснюваль- 

ної роботи щодо необхідності 

впровадження нових 

стандартів обслуговування 

осіб похилого віку, інвалідів 

Мотивація персоналу щодо 

підтримки процесу 

деінституціоналізації, 

залучення до процесу 

розробки нових послуг 

Забезпечення адекватної 

оплати праці, умов 

зайнятості 

Підтримка надавачів послуг сімейного 

типу 

• розробити механізми підтримки та 

підвищення поінформованості осіб, які 

здійснюють догляд, з метою напрацювання 

навичок до самостійної оцінки своїх 

можливостей та потреб; 

• забезпечити знаннями та навичками для 

задоволення нагальних потреб клієнта з 

метою забезпечення його фізичного та 

емоційного благополуччя. Важливо, щоб 

особи, які здійснюють догляд, були 

ознайомлені з принципами і практиками 

незалежного життя та інклюзії; 

• виявити, удосконалити та розвивати 

найуспішніші підходи та форми в догляді за 

особами похилого віку та інвалідами. 

Підтримка клієнтів 

• врахування індивідуальних потреб та особливостей клієнта; 

• консультування клієнта щодо вибору типу догляду, 

допомога у прийнятті відповідного рішення, допомога в 

оцінці власних потреб; 

• юридичний супровід, формування у клієнта практичних 

навичок самоадвокатування; 

• забезпечення сумісності з надавачом послуг догляду: 

- визначення оптимального складу сімей-надавачів послуг 

догляду, прогноз психологічної сумісності; 

- відстеження процесу адаптації громадян похилого віку та 

інвалідів; 

- консультації щодо профілактики конфліктів; 

- підсумкова діагностика благополуччя літніх людей та 

інвалідів в сім’ях-надавачах послуг догляду. 

Основні елементи програми підготовки персоналу 

- механізми реалізації одержаних знань на практиці; 

- навички визначення потреб клієнтів та специфіка 

надання допомоги, зокрема особам, які перебували в 

стаціонарних закладах; 

- проведення аналізу потреб та ризиків в процесі 

переведення клієнта від стаціонарного догляду до 

сімейних форм влаштування; 

- адаптація до групового методу роботи (зокрема, з 

членами сім’ї, яка здійснює догляд за клієнтом); 

- координація роботи з іншими спеціалістами; 

- постійне розширення знань про сучасні методики, 

підходи та практики. 
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Крок 6 – ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система контролю послуг 

сімейного типу для осіб 

похилого віку та інвалідів 

Розробка стандартів 

Вибір і визначення принципів, стандартів та індикаторів якості є одним з 

ключових кроків до створення ефективної системи регулювання послуг з 

сімейних форм влаштування 

Рівні контролю 

• центральний уряд 

• регіональна або місцева влада 

• надавачі послуг та споживачі 

послуг, або організації, що їх 

представляють 

Визначення змісту стандартів якості послуг сімейного типу 

Програма оцінки якості послуг сімейного типу 

► загальні принципи контролю якості послуг: 
- наявність 

- доступність 

- можливість використання 

- особистісна орієнтованість 

- повнота 

- цілісність 

- орієнтованість на результат 

► взаємовідносини між надавачами та отримувачами послуг: 
- повага прав отримувачів 

- участь та надання прав 

► взаємовідносини між надавачами, органами державної влади, 

соціальними партнерами та іншими зацікавленими сторонами: 
- партнерство 

- ефективне управління  

► людський та ресурсний капітал: 
- кваліфіковані кадри 

- умови роботи 

- інвестиції в людський капітал 

- розвинена інфраструктура 

Програма оцінки якості проживання осіб похилого віку та інвалідів 

чинники індикатори 

емоційний 

комфорт 

- задоволеність, настрій 

- самооцінка (самоповага, самоствердження) 

- відсутність стресу (прогнозування і контроль) 

міжособистісні 

відносини 

- взаємодії (соціальні кола, контакти) 

- взаємовідносини (сім'я, друзі, соціальні працівники) 

- підтримка (емоційна, фізична, фінансова) 

матеріальний 

добробут 

- фінансовий стан (доходи, допомоги, виплати) 

- проживання (наявність житла у власності, тип житла) 

особистісний 

розвиток 

- особистісна компетентність (когнітивна, соціальна, практична) 

- результативність (досягнення, набуття навичок) 

фізичний стан 

- здоров'я (функціонування, симптоми, фізична форма, харчування) 

- заходи, спрямовані на забезпечення щоденної життєдіяльності 

(догляд за собою, мобільність) 

- потреби у медичному обслуговуванні 

- відпочинок (можливості відновлення) 

права - гуманне ставлення (повага, гідність, рівність) 

соціальна 

інтеграція 

- правове регулювання (доступність закріплених законом прав, 

реалізація правових норм) 

- інтеграція в співтовариство 

- роль співтовариства (прийомної сім'ї, соціальних працівників) 

- соціальна підтримка (коло підтримки, послуги соціальних 

працівників) 

 

Моніторинг 

• Регуляторні механізми: такі як ліцензування, акредитація та сертифікація. 

• Інспекція: використовуючи стандарти в якості основи, в результаті інспекцій має 

складатися звіт, із зазначенням оптимальних підходів, напрямів удосконалення та 

рекомендацій. Загальні звіти мають бути доступні громадськості. 

• Оцінка результатів роботи та індикатори: переважно використовуються для оцінки 

якості наданих послуг, що фінансуються державою; вимагає наявності вимірюваних 

індикаторів, що можуть доволі точно охарактеризувати якість послуг. 

• Система обліку скарг: повинна забезпечити захист людей, які направляють скарги, а 

також незалежну систему обробки скарг. 

• Омбудсмени, адвокати: необхідні для захисту прав користувачів послуг з сімейних форм 

влаштування, а також для ведення індивідуальних справ. 

Вимірювані стандарти фізичних 

характеристик догляду 

Вимірювані стандарти якісних 

характеристик догляду 

Оцінка 

• цілі та обсяг оцінки;   • методологія; 

• необхідні ресурси і графік проведення; • методи обробки та презентації результатів 

зовнішня внутрішня (самооцінка) 


