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Тільки в сім’ї дитина може всебічно та гармонійно розвиватися. Держава контролює
процес розвитку дітей, захищає їх права. Якщо у родині не створено умови для
нормального розвитку дитини, державою передбачено інші форми виховання, а
саме: усиновлення, опіка, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та
патронатні сім’ї, як новітня форма сімейного виховання.

В Україні впроваджена нова форма сімейного виховання, якою передбачено надання
комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного
вихователя на період подолання дитиною, її батьками складних життєвих обставин та на
період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини,
позбавленої батьківського піклування- це патронат над дитиною.

Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає
тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних
життєвих обставинах, потребує захисту, у сім’ї патронатного вихователя, та одночасне
надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для
відновлення її здорового функціонування.

Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних
життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі
шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та
виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та
прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка
найбільше відповідає потребам дитини.
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Сімейний патронат допомагає дітям, які втратили батьків, або чиї батьки чи особи, що їх
замінюють не здійснюють своїх батьківських обов’язків унаслідок різних причин.
Передбачається він і для дітей, які зазнали наслідків батьківської недбалості або
жорстокого поводження і ризикують наразитись на це в подальшому, а також для
немовлят, від яких матері відмовились відразу після народження. Держава влаштовує
таких дітей на тимчасове проживання та виховання у професійні патронатні сім’ї. Така
форма сімейного догляду та виховання є альтернативою перебування дитини в
інтернатному закладі. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який
має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду,
виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Якщо ви бажаєте допомогти дітям підготуватися до самостійного життя звертайтеся за інформацією за адресою: смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 97,
тел.2-30-35.

Фахівець із соціальної

роботи
Т. Шемет
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