
Чугуївський  районний  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді (м.Чугуїв, вул.Якіра, буд.32а, тел. 2-23-75)

 Чугуївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді - це спеціальний заклад, що надає соціальні послуги сім’ям, дітям та
молоді,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та  потребують
сторонньої  допомоги.  Основною метою діяльності  ЧРЦСССДМ є  надання
психологічних,  соціально-педагогічних,  соціально-економічних,
інформаційних і юридичних послуг.

Для  надання  якісних  соціальних  послуг  при  Центрі  створені  та
функціонують спеціалізовані соціальні служби:

1. Служба соціально-профілактичної роботи. Метою діяльності служби
є здійснення соціально-профілактичної роботи з клієнтами, яка спрямована
на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом,
інших хвороб, покращення соціального функціонування шляхом зменшення
шкоди і негативних наслідків від вживання психоактивних речовин.

2. Служба соціальної підтримки сімей. Основними завданнями служби
є:  здійснення  соціальних заходів,  спрямованих на вихід  сімей зі  складних
життєвих обставин, які вони не в змозі самостійно подолати за допомогою
наявних засобів і можливостей;
попередження виникнення складних життєвих обставин в сім’ї;
створення  умов  для  самостійного  розв’язання  життєвих  проблем,  що
виникають в сім’ї та повернення до повноцінного життя родини.

 3.  Спеціалізоване  формування  „Мобільний  консультаційний  пункт
соціальної  роботи  в  сільській   та  гірській  місцевості,  віддалених  районах
міст”.  Основним його завданням  є надання соціально-педагогічних, психо-
логічних,  соціально-медичних,  юридичних,  інформаційних послуг різним
категоріям  дітей,  молоді  та  сімей;  пропаганда  здорового  способу  життя;
надання практичної та методичної допомоги сільським та селищним центрам
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  в  організації  та  здійсненні
соціальної роботи.

Споживачами  послуг  Центру  є  прийомні  сім’ї  і  дитячі  будинки
сімейного  типу.  Соціальне   супроводження  прийомних  сімей  передбачає
надання    комплексу    правових, психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-економічних,  соціально-медичних  та   інформаційних   послуг,
спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.
      Кандидати у  прийомні  батьки  подають   до Чугуївського районного
центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  такі  документи:  



     заява кандидатів  у  прийомні  батьки про утворення прийомної сім'ї; 

     копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; 

     довідка про склад сім'ї (форма  №3); 

     копія свідоцтва про шлюб; 

  довідка  про  стан  здоров'я  кандидатів   у   прийомні   батьки   та  
членів  сім'ї,  які  проживають  разом  з  ними  (довідка  про  відсутність  
хронічних    захворювань,    обстеження     нарколога,     венеролога,  
психіатра);  

 довідка  про  доходи  потенційної  прийомної  сім'ї;  

   довідка  про    проходження    навчання   кандидатів   у   прийомні  
батьки   і  рекомендація  центру  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  
молоді   щодо   включення   їх   у   банк   даних   про  сім'ї  потенційних  
усиновителів,    опікунів,    піклувальників,    прийомних    батьків,  
батьків-вихователів;    
   письмова  згода  всіх  повнолітніх  членів  сім'ї,   які  проживають  
разом   з   кандидатами   у   прийомні  батьки,   на  утворення  прийомної  
сім'ї, засвідчена нотаріально.

     Кандидатури  у   прийомні   батьки   та   кандидатури   дітей,   які
передаються    на   виховання,   погоджуються   з   органами   опіки   та  
піклування.

 


