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соціальних	служб	для	сімї,	дітей	та	молоді + + + 131
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+ + + + + 135
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органу	Київської	міської	ради
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Скорочення
Якщо	у	цьому	Путівничку	Ти	знайдеш	незнайомі	або	ж	ма-
лознайомі	 слова.	 Зазвичай,	 це	 звичайні	 скорочення,	 які	 є	
загальновживаними.	Для	того,	аби	Ти	не	розгубився	(лась),	
пропонуємо	Тобі	їх	«розшифровку»:

ВІЛ 	вірус	імунодефіциту	людини

СНІД 	синдром	набутого	імунодефіциту	людини

ІПСШ 	інфекції,	які	передаються	статевим	шляком

КДМ 	клініка,	дружня	до	молоді

СНІД-центр 	центр	з	профілактики	та	боротьби	зі	СНІДом

ЦСССДМ 	центр	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді
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як користуватися  
Путівником?

Згідно	з	чинним	законодавством	України	громадяни	нашої	країни	мають	право	на	
отримання	цілого	спектру	медичних	та	соціальних	послуг.	І	Ти	–	не	виняток!	

Ці	послуги	можуть	надаватися:	

• за	місцем	проживання	(вдома);	
• у	реабілітаційних	установах	та	закладах;	
• у	стаціонарних	установах	постійного	проживання	та	догляду;	
• в	установах	та	закладах	денного	перебування;	
• в	установах	та	закладах	тимчасового	перебування;	
• у	територіальних	центрах	соціального	обслуговування;	
• у	підрозділах	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді;	
• у	спеціалізованих	фізкультурно-оздоровчих	закладах;	
• у	лікувально-профілактичних	закладах;	
• у	інших	соціальних	закладах	та	установах;	
• у	місцях	частого	перебування	клієнтів	установи,	що	надає	послугу.
Зазвичай,	фахівці	організацій,	які	надають	послуги,	допомагають	своїм	клієнтам	
зорієнтуватися	 у	 них	 і	 обрати	 потрібну.	 Для	 цього	 вони	 можуть	 запропонувати	
оцінку	потреб	клієнта	–	тобто	зададуть	Тобі	декілька	запитань,	щоб	якнайкраще	
зорієнтуватися	у	Твоїх	потребах	та	надати	Тобі	якомога	більш	ефективну	допомогу!
Послуги	можуть	надаватися	як	платно, так і на безоплатній основі.	
Завдяки	цьому	Путівнику	Ти	зможеш	зорієнтуватися,	які	саме	послуги	є	безоп-
латними.
Для	того,	щоб	дізнатися	про	ту	чи	іншу	послугу	детальніше,	а	також	про	умови	її	
отримання,	звертайся	до	організації,	яка	її	надає	(наприклад,	зателефонуй),	та	за-
питай!	Адже,	навіть	якщо	відповідно	до	особливостей	роботи	організації,	послуга	
надається	платно,	 завжди	є	винятком	з	правил,	 і,	можливо,	саме	ця	організація	
допоможе	Тобі	впоратися	з	певною	проблемою.
Якщо	ж	Ти	не	знаєш,	з	чого	почати	пошук,	то	звернись	до	найближчого	центру	
соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді.	Такий	центр	вже	своєю	назвою	вка-
зує,	що	він	чекає	саме	на	Тебе.	Фахівець	центру	радо	допоможе	Тобі	і	зорієнтує	у	
можливих	послугах.
При	одержанні	медичних	та	соціальних	послуг	Ти	маєш	право	на:	

• поважливе	і	гуманне	ставлення	з	боку	установ,	що	надають	послуги;	
• своєчасну	і	правдиву	інформацію	щодо	методів	та	засобів,	які	застосовуються	
у	ході	надання	послуг;	
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• повідомлення	про	права,	обов’язки	та	умови	надання	послуг;	
• згоду	на	послуги	або	відмову	від	отримання	послуг	(якщо	це	стосується	ме-
дичних	послуг,	то	все	залежатиме	від	Твого	віку	–	до	14	років	рішення	при-
йматимуть	Твої	батьки);	

• участь	у	прийнятті	рішень,	що	впливають	на	зміни	життєвої	ситуації;	
• участь	у	плануванні	надання	послуг;	
• конфіденційність	інформації	особистого	характеру,	що	стала	відомою	устано-
ві,	яка	надає	послуги;	

• захист	своїх	прав	і	законних	інтересів,	у	тому	числі	в	судовому	порядку.	
Умовами	початку	надання	послуги	є	Твоє	звернення	(усне	або	письмове)	або	згода	
на	отримання	послуги.
При	прийнятті	рішення	щодо	надання	послуг	враховуються	Твої	 інтереси,	стан	
здоров’я,	складне	життєве	становище,	в	якому	Ти	опинився,	короткочасність	або	
довгостроковість	 потреби	 в	 послугах,	 матеріальне	 становище,	 інші	 об’єктивні	
фактори.
Надання	 послуг	 може	 бути	 обмежене	 або	 припинене	 за	 Твоїм	 бажанням.	
Установа, яка	 надає	 послуги,	 може	 їх	 обмежити	 чи	 припинити	 лише	 після	
письмового	попередження	Тебе	про	можливість	такого	обмеження	чи	припинення	
із	зазначенням	причин	та	термінів	для	їх	усунення.	

 

Також хотілося б звернути Твою увагу на умови 

проходження тесту на ВІЛ, а також на Твої права 

у звязку з тестуванням. Про це – у наступному 

розділі.
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Особливості  
проходження тесту на віл 

Отже,	розглянемо	такі	варіанти:

Вікові 
межі Умови звернення за тестуванням на ВІЛ1
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Дитина	має	
законних	
представників	
(батьків,	
осіб,	які	їх	
замінюють)

Згода	законних	представників	та	усвідомлена	
інформована	згода	дитини	або	молодої	людини:
• Законні представники мають право:
◦	бути	присутніми	під	час	проведення	такого	
тестування;	

◦	 ознайомитись	з	результатами	тесту.
• Законні представники зобов’язані:
◦	 забезпечити	збереження	умов	конфіденційності	
даних	про	ВІЛ-статус	осіб,	інтереси	яких	вони	
представляють.

• Діти, які перебувають під опікою у дитячих чи 
навчальних закладах з повним державним утри-
манням,	мають	усвідомлювати	наслідки	і	переваги	
такого	огляду,	та	проводиться	лише	з	метою	при-
значення	дітям	лікування,	догляду	та	підтримки	у	
зв’язку	з	ВІЛ-інфекцією.

Дитина	не 
має	законних	
представників

• Проводиться	 за	 клопотанням	 відповідної	 служби	
у	 справах	 дітей	 та	 за	 погодженням	 органів	 опіки	
та	піклування		у	разі	 існування	загрози	життю	та	
здоров’ю	на	основі	висновків	медиків.

Ві
д 

14
 р

ок
ів
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 д
ос

яг
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я 

 
18

 р
ок

ів

Дитина	може	
самостійно	
звернутися

• Проводиться	добровільно,	за	наявності	усвідомле-
ної	інформованої	згоди	особи	(згода	на	тестування,	
надана	пацієнтом,	який	був	у	змозі	прийняти	усві-
домлене	рішення,	після	отримання	під	час	перед-
тестового	консультування	у	зрозумілій	для	нього	
формі	 інформації	 про	 мету	 та	 процедуру	 	 тесту-
вання,	шляхи	 передачі	 ВІЛ,	заходи	 профілактики	
та	наслідки	виявлення	ВІЛ-інфекції).

1Тестування на ВІЛ може бути як платним, так і безоплатним.	Про	вартість	Ти	
завжди	можеш	спитати,	 зателефонувавши	попередньо	до	організації,	 яка	 здійс-
нює	таке	тестування.

1	 Використано	матеріал:	Рекомендації	надавачам	послуг	за	результатами	нормативно-правового	огля-
ду	щодо	профілактики	ВІЛ/СНІДу	та	доступу	підлітків,	зокрема	з	груп	ризику,	до	медико-соціаль-
них	послуг	/	Стешенко	В.М.	[та	ін.].	–	К.:	Укр.	ін-т	соц.	дослідж.	ім.	О.	Яременка,	2013.	–	64	с.
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Якщо	підліток	здав	тест	на	ВІЛ,	і	він	виявися	позитивним,	а	це	означає,	що	люди-
на	ВІЛ-інфікована,	то	яким	чином	і	хто	може	знати	про	це?

Випадок Кому повідомлять 
про результат? Вимоги до процедури повідомлення

Д
іт

и,
  

як
і н

е 
до

ся
гл

и 
14

 р
ок

ів
, в

 
як

их
 в

ия
вл

ен
о 

ВІ
Л

Законним	
представникам,	
батькам

1.	Батькам	 та	 іншим	 законним	представникам	
має	бути	надано	відповідне	консультування.

2.	Береться	письмове	підтвердження	у	довіль-
ній	формі	 із	 підписом,	щодо	 отримання	 ін-
формації	 про	 необхідні	 для	 підтримання	
здоров’я	профілактичні	заходи.

Д
іт

и 
з 1

4 
ро

кі
в 

і с
та

рш
е,

 в
 

як
их

 в
ия

вл
ен

о 
ВІ

Л

Безпосередньо	
особі

1.	Обов’язковим	 є	 кваліфіковане	 післятестове	
консультування.

2.	Береться	письмове	підтвердження	у	довіль-
ній	 формі	 із	 підписом	 щодо	 отримання	 ін-
формації	 про	 необхідні	 для	 підтримання	
здоров’я	профілактичні	заходи.

П
ит

ан
ня

 
ко

нф
ід

ен
ці

йн
ос

ті

Іншим	медичним	
працівникам	та	
закладам	охорони	
здоров’я

Відомості	передаються	винятково	у	зв’язку	із	
лікуванням	особи.

Будь	якій	третій	
особі	(органи	
прокуратури,	
слідства,	дізнання	
та	суду)

Можуть	отримати	відомості	лише	за	
рішенням	суду,	в	інтересах	слідства	і	на	
підставі	відповідних	статей	кримінального	
процесуального	кодексу.	
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У нашій країні є певні особливості отримання медичної допомоги 
дітьми та підлітками. Ти маєш їх також знати.
Так,	діти віком до досягнення 14 років	 (у	 тому	числі	від	10	до	досягнення	14	
років)	можуть	отримати	медичні	послуги	лише	з	дозволу	батьків	(або	їх	законних	
представників),	які	мають	право	бути	присутніми	при	проведенні	такого	огляду.	
Надання	медичних	та	інших	послуг	дітям	до	14	років,	які	не	мають	встановленого	
статусу	та	законних	представників,	має	здійснюватися	за	клопотанням	відповід-
ної	служби у справах дітей	та	за	погодженням	органів	опіки	та	піклування.	Якщо	
питання	термінове,	то	дозвіл	органи	опіки	мають	надати	за	1	день.	
По	досягненні	чотирнадцяти	років,	особа	має	право	на	вибір	лікаря	та	вибір	ме-
тодів	лікування	відповідно	до	його	рекомендацій	(частина	2	статті	284	Цивільно-
го	кодексу	України	від	16	січня	2003	р.	№	435-IV).	Надання медичної допомоги фі-
зичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, проводиться за її згодою (частина	
3	статті	284	Цивільного	кодексу	України).	
Особи віком від 14 років і старше можуть проходити тестування з метою ви-
явлення ВІЛ	добровільно,	за	наявності	їх	усвідомленої	інформованої	згоди,	отри-
маної	після	надання	їм	попередньої	консультації	щодо	особливостей	тестування,	
його	результатів	 і	можливих	наслідків,	з	дотриманням	умов	щодо	конфіденцій-
ності	персональних	даних,	у	тому	числі	даних	про	стан	здоров’я	особи.	
При	цьому	варто	пам’ятати,	навіть	коли	підлітки	віком	від	14	до	досягнення	18	ро-
ків	отримали	медичні	послуги	без	дозволу	батьків	(інших	законних	представни-
ків),	медичні	працівники	зобов’язані	надати	батькам	відповідну	інформацію	про	
стан	здоров’я	їх	дитини.	

Діти та молодь самостійно можуть отримати 

анонімні та конфіденційні медичні послуги в 

клініках, дружніх до молоді, які створюються 

з метою надання медико-соціальної допомоги 

дітям віком 10–18 років і молоді віком 

18–24 роки, а також молоді віком до 35 років.

Також	особисто	дитина	може	звернутись	до	центру	соціально-психологічної	ре-
абілітації	 дітей	—	 закладу	 соціального	 захисту,	що	 створюється	 для	 тривалого	
(стаціонарного)	або	денного	перебування	дітей	віком	від	3	до	18	років,	які	опини-
лись	у	складних	життєвих	обставинах,	надання	їм	комплексної	соціальної,	психо-
логічної,	педагогічної,	медичної,	правової	та	інших	видів	допомоги.
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види послуг, якими 
можна скористатися

У	Путівнику	Ти	знайдеш	назви	різних	видів	послуг,	які	можеш	отримати	у	
державних	та	громадських	організаціях	міста	Києва,	а	саме:

юридичні

інформаційно-
просвітницькі,	
психологічні

соціально-
економічні

дозвіллєві

медичні,	
соціально-
медичні
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МедичНі, СОціальНО-МедичНі ПОСлуги

Як	 і	 всі	 громадяни	 нашої	 країни,	 Ти	 маєш	 право	 на	
охорону	здоров’я.	

Це	 означає,	 що	 держава	 піклується	 не	 лише	 про	 те,	
щоб	громадяни	вчасно	отримували	потрібну	медичну	
допомогу,	а	й	про	створення	здорових	умов	для	праці,	
навчання	і	відпочинку,	про	виробництво	високоякісних	
продуктів	харчування,	про	охорону	навколишнього	се-
редовища	тощо.	

У	місті	Києві	Ти	можеш	отримати	цілу	низку	медичних	
послуг.

Отже,	куди	найкраще	та	найпростіше	звернутися	у	разі,	коли	маєш	певні	пробле-
ми	зі	здоров’ям	або	бажаєш	такі	проблеми	попередити?
В	нашій	країні	надається	неспеціалізована,	спеціалізована	та	високоспеціалізова-
на	медична	допомога.

поліклініки, амбулаторії, 
сільські фельдшерсько-
акушерські пункти, жіночі 
консультації

Неспеціалізована 
допомога

спеціалізовані відділення 
в поліклініках  
і стаціонарних лікарнях, 
диспансери та центри

Медична допомога Спеціалізована
допомога

спеціалізовані клініки, 
науково-дослідні інститути 
Академії медичних наук 
України

Високоспеціалізована 
допомога

Ô	Неспеціалізована медична допомога
Ти	можеш	звертатися	до	лікарів-фахівців	самостійно,	без	направлення	дільнич-
ного	лікаря.	Це	найдоступніший	вид	медичної	допомоги.	Він	включає	лікування	
найбільш	поширених	хвороб,	травм,	отруєнь	тощо,	а	також	проведення	різних	ор-
ганізаційних	заходів,	пов’язаних	з	охороною	здоров’я	людей	(наприклад,	щеплен-
ня	і	медичні	огляди).

Куди звернутися у разі,  
коли маєш певні проб-
леми зі здоров’ям  
або бажаєш їх 
попередити?
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Ô	Спеціалізована медична допомога
Допомога	 надається	 людям	 при	 станах,	 що	 вимагають	 термінового	 медичного	
втручання	(нещасні	випадки,	травми,	гострі	отруєння	тощо).	Медичну	допомогу	
зобов’язані	надавати	всі	медичні	працівники	та	особи,	на	яких	це	покладено	зако-
ном,	а	також	всі	лікувально-профілактичні	установи	незалежно	від	того,	де	вони	
знаходяться,	кому	підпорядковуються	тощо.	Це	означає,	що,	якщо	людина	потра-
пила	в	аварію,	знепритомніла	–	медичну	допомогу	їй	повинен	надати	перший	лі-
кар,	який	виявиться	поруч,	і	будь-яка	поліклініка	або	лікарня,	куди	її	доставлять.
Ô	Високоспеціалізована медична допомога
Спеціалізована	 медична	 допомога	 потрібна	 людям	 при	 захворюваннях,	що	 по-
требують	 спеціальних	методів	 діагностики	 (визначення	 хвороби),	 лікування	 та	
використання	складних	медичних	технологій.	Спеціалізована	медична	допомога	
надається	в	лікувально-профілактичних	закладах,	які	мають	ліцензію	на	медичну	
діяльність.	Цей	вид	допомоги	можна	отримувати	як	безкоштовно,	так	і	в	платних	
медичних	установах.	Надання	послуг	у	приватних	закладах	забезпечується	за	ра-
хунок	пацієнтів,	у	державних	та	комунальних	закладах	задекларована	безкоштов-
на	медична	допомога.

Якщо Ти бажаєш отримати консультацію лікаря…

Не	важливо	з	якою	метою,	чи	консультативною,	чи	з	діагностичною,	чи	про-
філактичною,	чи	з	лікувальною.		Хоча,	звичайно,	краще	розуміти,	яку	мету	Ти	
переслідуєш.	Однак,	у	будь-якому	разі,	слід	звернутися	до	медичних	установ,	
а	не	вдаватися	до	самодіагностики	та	самолікування,	адже	часто	це	може	мати	
невиправні	для	здоров’я	наслідки.	Отже,	Тобі	потрібен	лікар,	який	поставить	
точний	діагноз	та	допоможе	з	рекомендаціями	щодо	способу	життя	та	ліку-
вання.	Тут	Ти	отримаєш	кваліфіковану	медичну	допомогу	 і	консультацію	з	
будь-яких	питань	Твого	здоров’я.

Поліклініка за місцем 
проживання

Клініка, дружна 
до молоді

Спеціальні медичні 
заклади

• СНІД-центр
• Кабінети	довіри
• Протитуберкульозний	
диспансер

• Шкірно-венерологічний	
диспансер

• Гепатоцентр	(якщо	та-
кий	є	у	твоєму	місті)
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Якщо	Ти	збираєшся	до	лікаря	у поліклініку за місцем 
проживання, то:
1. Перед	тим,	як	йти	до	поліклініки,	знайди	вдома	всі	
свої	медичні	документи,	такі	як:	виписки	зі	стаціонару,	
консультації	 спеціалістів,	 результати	 останніх	медич-
них	досліджень	(аналізів).	Бажано	мати	ксерокопії	цих	
документів,	щоб	лікар,	до	я	кого	Ти	ідеш,	швидко	зро-
зумів,	в	якому	напрямі	проводити	лікувально-діагнос-
тичну	роботу,	та	вклеїв	ксерокопії	у	Твою	амбулаторну	
картку.

2.	Витрать	 час	 і	 знайди	 телефон	 реєстратури	 поліклініки,	 куди	Ти	 збираєшся.	
Зателефонуй	і	дізнайся,	коли	саме	приймає	Твій	дільничний	лікар	чи	інший	
потрібний	Тобі	спеціаліст.

3.	Розраховуй	на	те,	що	у	реєстратурі	поліклініки	може	бути	черга.	Якщо	так,	
то	Тобі	доведеться	чекати.	Виключення	можливі	тільки	при	гострих	станах,	
тобто	коли	медичне	втручання	є	терміновим.	Якщо		швидкої	допомоги	Ти	не	
потребуєш,	то	Тобі	у	порядку	черги	видадуть	талон	на	прийом,	де	має	бути	
вказана	дата	і	час.	Завчасно	Ти	маєш	бути	біля	кабінету	лікаря.	

4.	Потрапивши	на	прийом	до	лікаря,	намагайся	максимально	точно	описати	свої	
симптоми	та	самопочуття	загалом.	Під	час	спілкування	він	обов’язково	задасть	
ряд	уточнюючих	питань,	які	він	вважає	важливими	для	встановлення	діагнозу.	
Якщо	Ти	незадоволений	оглядом,	наприклад,	Ти	прийшов	із	застудою,	а	лікар	
не	поміряв	Тобі	тиск,	то	просто	скажи	йому	про	це,	якщо	вважаєш	за	потрібне.

5.	Будь	уважний	(а),	коли	лікар	після	огляду	ставить	діагноз	та	призначає	ліки,	чи	
подальше	обстеження.	На	окремому	аркуші	він	записує	необхідне	Тобі	ліку-
вання.	Уважно	переглянь	цей	аркуш,	зверни	увагу	на	те,	що	він	має	бути	«чи-
табельним»:	тобто,	Ти	маєш	легко	прочитати,	що	записав	лікар.	Якщо	в	Тебе	
виникли	питання	по	лікуванню,	то	саме	час	їх	задавати.

Якщо Тебе не задовольнила якість обслуговування, 

Тобі не змогли надати якусь медичну послугу, якщо 

у Тебе виникло питання чи проблема, яку лікар 

не може вирішити, потрібно пройти до завідуючого 

відділення, який володіє достовірною і повною 

інформацією та можливостями, щоб Тобі допомогти.

Поліклініка  
за місцем  
проживання
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Клініка, дружня до молоді	 (скорочується	 як	 КДМ.	
Пам’ятаєш,	 ми	 домовилися	 на	 початку	 довідника	 про	
певні	скорочення).	
КДМ	обслуговує	дітей	та	молодих	людей	віком	від	10	
до	 24	 років.	Це	медичний	 заклад,	 в	 якому	 Ти	можеш	
отримати	комплексну	медичну	допомогу,	 також	пора-
дитися	з	питань	збереження	здоров’я.	
Ти,	 мабуть,	 вже	 помітив	 (ла),	 яка	 цікава	 назва.	 Вона	
говорить	 сама	 за	 себе!	 У	 цій	 клініці	 дуже	 привітно	
поставляться	 до	 Тебе	 і	 сприятимуть	 Тобі	 у	 вирішен-

ні	Твоїх	проблем.	Ти	можеш	не	соромитися	та	звертатися	з	будь-якого	питання,	
оскільки	там	діє	правило	повної	конфіденційності.	Отже,	Ти	можеш	без	побою-
вань	поговорити	на	будь-яку	 тему	 (вживання	наркотиків	 та	наслідки,	безпечну	
сексуальну	поведінку,	про	ІПСШ,	ВІЛ,	СНІД	та	пройти	тестування	на	ВІЛ	тощо).
Ти	можеш	залишатися	собою,	почуватися	відповідальним	(ою)	особисто	за	власне	
здоров’я,	отримувати	послуги	без	дорослих	(не	потрібно	повідомляти	батьків	про	
звернення	або	ж	питати	їх	дозволу).	
Усі	послуги	у	КДМ	безкоштовні	або	мають	мінімальну	вартість.	Звернувшись,	Ти	
отримаєш	комплексну	допомогу,	а	також	будь-яку	інформацію,	яка	Тебе	цікавить.	

Терапевт

ПедіатрПсихолог

Лікарі 
КДМ

Уролог

Дермато- 
венеролог Гінеколог

Більше	дізнатися	про	КДМ	можна	на	відповідному	сайті:	http://kdm-ldd.org.ua

Клініка,  
дружня  
до молоді
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В	Україні	наразі	існують	епідемії	туберкульозу	та	ВІЛ/
СНІДу.	Щороку	виявляють	понад	37	 тисяч	хворих	на	
туберкульоз,	 понад	 10	 тисяч	 осіб	 помирають	 від	 цієї	
хвороби,	стільки	ж	стають	інвалідами.
Рівень	захворюваності	на	ВІЛ	серед	населення	стано-
вить	1,3%	(на	100	людей	–	мінімум	1	інфікований),	по-
стійно	зростає	кількість	нових	інфікувань	ВІЛ	і	рівень	
смертності	від	ВІЛ/СНІДу.	Щодня	в	Україні	87	осіб	ін-
фікується	ВІЛ.
Перш,	ніж	ми	розкажемо	Тобі	про	спеціальні	медичні	

заклади,	дай	відповіді	на	наступні	питання:

Питання Так Ні

Чи	робили	Тобі	коли-небудь	переливання	крові?

Чи	робили	Тобі	коли-небудь	інші	медичні	
маніпуляції	із	порушенням	цілісності	шкіри?

Чи	робив	(ла)	Ти	собі	пірсинг	чи	тату?

Чи	був	у	Тебе	секс	без	використання	презерватива?

Чи	вживав	(ла)	Ти	наркотики	ін’єкційним	шляхом?

Якщо	Ти	хоча	б	на	одне	питання	відповів	(ла)	«Так»,	то	Тобі	слід	обстежитися	на	
ВІЛ-інфекцію,	а	також	на	вірус	Гепатитів В і С.	
Детальну	інформацію	про	туберкульоз,	ВІЛ-інфекцію,	гепатити	В	та	С	Ти	знай-
деш	наприкінці	цього	розділу.

Спеціальні  
медичні  
заклади
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Тестування на ВІЛ
• Ти	можеш	зробити	тест	на	ВІЛ	у	Центрі	з	профілакти-
ки	та	боротьби	зі	СНІДом	(скорочено	–	СНІД-Центрі)	
та	Кабінеті	довіри

• Які	послуги	Ти	можеш	тут	отримати?
◦	консультування	щодо	питань	ВІЛ-інфікування	та	
тестування	на	ВІЛ

◦	 забір	крові	для	дослідження	на	ВІЛ-інфекцію	та	
післятестове	консультування	при	будь-якому	
результаті	тесту	на	ВІЛ	

◦	 направлення	за	потреби	до	відповідного	лікувально-	
профілактичного	закладу	–	СНІД-Центру	

Тестування на вірусні гепатити
• Для	 діагностики	 вірусних	 гепатитів	 можеш	 зверну-
тися	 до	 Гепатоцентру	 чи	 до	 приватних	 лабораторій,	
таких	як	«Сінево»,	«Діла»	чи	діагностичний	центр

Тестування на туберкульоз
• Для	того,	щоб	діагностувати	туберкульоз,	можна	зро-
бити	флюрографію	у	звичайній	поліклініці	та	зверну-
тися	до	фтизіатора	(лікар	який	спеціалізується	на	про-
філактиці	та	лікуванні	туберкульозу),	або	звернутися	
у	протитуберкульозний	диспансер	і	зробити	флюоро-
графію	(це	абсолютно	безболісна	і	зовсім	не	страшна	
процедура,	схожа	на	рентген).	Результати	будуть	го-
тові	впродовж	дня.	Пам’ятай,	лікування	туберкульозу	
у	нас	в	країні	безкоштовне.	Головне,	чітко	дотримува-
тися	рекомендацій	лікаря

Якщо	Ти	потребуєш	допомоги,	що	пов’язана	із	вживан-
ням	Тобою	або	Твоїми	близькими	наркотиків,	звернись	
до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, вони	можуть	надати	Тобі	повний	список	державних	
і	недержавних	установ,	які	допоможуть	Тобі	у	вирішен-
ні	цього	питання	(отримання	послуг	у	зв’язку	із	залеж-
ністю	 від	 наркотиків:	 консультації	 різних	 фахівців,	
проходження	реабілітації,	послуги	замісної	терапії,	по-
слуги	 зі	 зменшення	 шкоди	 від	 вживання	 наркотиків	
тощо).

Проблема 
вживання 
наркотиків
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Такі	центри	діють	у	кожному	районі	нашого	міста.	І	послуги,	які	вони	надають,	
абсолютно	безкоштовні.	

Твої права як пацієнта медичної установи.
Людину,	 яка	 лікується	 у	 лікаря,	 називають	 пацієнтом.	У	 перекладі	 з	 латині	 це	
слово	означає	«той,	хто	терпить».	Пацієнту	часто	доводиться	терпіти	і	біль,	й	інші	
неприємні	відчуття,	пов’язані	з	хворобою,	і	з	цим	нічого	не	поробиш.	Однак	закон	
стежить,	щоб	пацієнтам	не	доводилося	терпіти	інші,	абсолютно	зайві	незручнос-
ті,	тобто	будь-який	громадянин,	коли	він	отримує	медичне	обслуговування,	має	
дуже	багато	прав,	зокрема,	такі:

• людяне	ставлення	з	боку	медичного	та	обслуговуючого	персоналу;
• вибір	лікаря	з	урахуванням	згоди	пацієнта,	а	також	вибір	лікувально-профі-
лактичного	закладу;

• обстеження,	лікування	та	утримання	в	умовах,	відповідно	до	санітарно-гігіє-
нічних	вимог;

• проведення	групових	консультацій	лікарів	і	консультацій	інших	фахівців;
• полегшення	болю,	пов’язаного	з	захворюванням	і	(або)	медичним	втручанням,	
доступними	способами	і	засобами;

• збереження	в	таємниці	інформації	про	те,	що	людина	зверталася	за	медичною	
допомогою,	про	стан	її	здоров’я,	діагноз	та	інших	відомостей,	отриманих	при	її	
обстеженні	та	лікуванні	(це	називається	лікарською	таємницею);

• добровільна	згода	на	медичне	втручання	і	відмова	від	медичного	втручання	–	
при	тому,	що	людина	повністю	інформована	про	стан	свого	здоров’я	і	можливі	
наслідки	відмови	від	лікування;

• відшкодування	збитків,	у	разі	заподіяння	шкоди	здоров’ю	при	наданні	медич-
ної	допомоги;

• допуск	до	медичної	установи	адвоката	чи	іншого	законного	представника	для	
захисту	прав	пацієнта;

• допуск	 до	 пацієнта	 священнослужителя,	 а	 в	 лікарняному	 закладі	 –	 надання	
умов	для	виконання	релігійних	обрядів,	у	тому	числі	і	окремого	приміщення,	
якщо	це	не	порушує	внутрішнього	розпорядку.

Аби знайти у Путівнику організації,  

які надають медичні послуги,  

шукай таку позначку: 
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Туберкульоз

• хронічне	 інфекційне	захворювання,	 збудником	якого	є	мікобактерія	
туберкульозу,	або	паличка	Коха

Як передається?

• Основний	шлях	–	інфікування	людини	від	іншої	інфікованої	через	мо-
кротиння,	в	якому	міститься	багато	паличок	Коха

• Отже,	 найчастіше	 ця	 хвороба	 переноситься	 повітряно-крапельним	
шляхом.	 Сприяють	 передачі	 туберкульозу	 кашель,	 чхання,	 краплі	
слини,	що	містять	мікобактерії

Симптоми туберкульозу

• кашель,	частіше	сухий,	що	триває	понад	2-3	тижні;	
• кровохаркання	 (наявність	 крові	 у	 мокротинні,	 що	 виділяється	 при	
кашлі);	

• підвищення	температури	без	очевидних	причин	більше	5-7	днів;	
• відчуття	задухи;	
• раптове	схуднення;	
• погіршення	або	відсутність	апетиту;	
• постійна	слабкість;	
• підвищена	втомлюваність;	
• підвищена	пітливість,	особливо	вночі

Діагностика 

• Діагностика	туберкульозу	ускладнюється	різноманіттям	форм	і	про-
явів	хвороби.	Своєчасна	діагностика	є	найважливішим	фактором,	що	
дозволяє	провести	адекватне	лікування	і	врятувати	життя	хворого

• Найчастіше	для	виявлення	туберкульозу	легень	застосовується	флю-
орографія

• Другим	кроком	діагностики	туберкульозу	є	огляд	лікаря,	під	час	яко-
го	лікар	повинен	звернути	увагу	на	наявність	збільшених	лімфатич-
них	вузлів,	втрату	ваги,	порушення	рухів	грудної	клітки	при	диханні

• Третім	кроком	діагностики	туберкульозу	є	дослідження	мокротиння
• Ще	одним	способом	діагностики	туберкульозу	 є	 внутрішньошкірна	
проба	Манту	
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ВІЛ – вірус імунодефіциту людини

• вірус,	що	потрапляє	в	організм,	руйнуючи	імунну	систему.	В	результаті	
цього	можуть	розвиватися	різноманітні	інфекції,	хвороби	та	пухлини

ВІЛ-інфекція

• хронічне	інфекційне	захворювання,	що	викликається	вірусом	імуноде-
фіциту	людини	(ВІЛ)	і	характеризується	ураженням	імунної	системи

СНІД

• четверта	 стадія	 ВІЛ-інфекції	 –	 стан	 організму,	 коли	 імунітет	 вкрай	
виснажений	різноманітними	захворюваннями,	що	виникли	внаслідок	
наявності	ВІЛ	у	крові

Шляхи передачі ВІЛ
• Статевий шлях
◦	Всі	види	сексу	без	презерватива:	анальний,	вагінальний,	оральний

• Через кров
◦	Вживання	наркотиків	ін’єкційним	шляхом	у	разі	спільного	
використання	нестерильних	шприців,	ін’єкційного	та	іншого	
інструментарію

◦	Татуювання,	пірсинг	тощо	за	допомогою	недезінфікованого	
інструменту,	використання	спільних	приладів	для	гоління	або	
інших	предметів,	які	можуть	порушити	цілісність	шкіри

◦	Переливання	інфікованої	крові
• Від матері до дитини
◦	Під	час	виношування,	пологів	та	грудного	вигодовування.	Якщо	
жінка	вчасно	отримує	спеціальне	лікування,	ризик	інфікування	
дитини	значно	зменшується

ВІЛ не передається

• Через	 комарів	 та	 інших	 комах,	 через	 укуси	 собак	 та	 інших	 тварин,	
через	рукостискання,	спілкування,	дружні	поцілунки,	чхання,	через	
спільне	 користування	 душем,	 басейном,	 туалетом,	 ванною,	 одягом,	
рушниками	та	ін.
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Симптоми ВІЛ-інфекції

• ВІЛ-інфекція	розвивається	в	організмі	та	має	декілька	стадій.	Відповідно	до	
кожної	стадії	ВІЛ-інфекція	або	проявляється,	або	протікає	безсимптомно

Стадія первинного інфікування та «період вікна»

• Це	час	від	моменту	інфікування	ВІЛ	до	моменту,	коли	ВІЛ	не	можна	
виявити	в	організмі	під	час	тестування.	Триває	цей	період	приблизно	
три	місяці.	Це	 значить,	що	результат	 тесту	на	ВІЛ	під	час	 «періоду	
вікна»	може	бути	недостовірний

• Під	час	потрапляння	ВІЛ	в	організм	людини	починається	його	активне	
розмноження	в	умовах	відсутності	антитіл	до	ВІЛ	в	крові	людини.	Кон-
центрація	вірусу	в	крові	на	даній	стадії	є	максимальною.	Клінічно	цей	пе-
ріод	проявляється	підвищеною	температурою	тіла,	запаленням	лімфатич-
них	вузлів,	рідше	–	іншими	симптомами	(блювотою,	діареєю,	пітливістю)

Безсимптомний період

• На	даному	етапі	організм	людини	контролює	ВІЛ-інфекцію,	виробля-
ючи	антитіла	до	ВІЛ	і	підтримуючи	відносно	стабільний	рівень	клі-
тин	імунітету	(CD4+).	Ця	стадія	може	тривати	від	3	до	20	років,	а	то	
і	більше	років,	в	залежності	від	способу	життя	людини	та	стану	іму-
нітету.	В	цей	час	іде	поступове	виснаження	імунної	системи	людини,	
внаслідок	чого	виникає	безліч	супутніх	хвороб,	які	не	виникають	у	
людей	з	нормальним	імунітетом.	Тобто,	під	час	цього	періоду,	ВІЛ-ін-
фекція	клінічно	ніяк	не	проявляється	і	дізнатися	про	свій	ВІЛ-статус	
можна	лише	здавши	тест	на	ВІЛ

Термінальна стадія – СНІД

• Характеризується	значним	підвищенням	рівня	ВІЛ	в	крові	і	пригнічен-
ням	імунної	системи,	відбувається	зниження	клітин	імунітету	до	кри-
тичної	точки,	що	призводить	до	розвитку	важких	симптомів	інших	хво-
роб,	що	«причепилися»	(запалення	легень,	туберкульоз,	гепатит	та	ін.)

Діагностика та лікування

• Діагностика	ВІЛ	відбувається	шляхом	забору	крові

Види тестування

• Експрес-тест	(кров	беруть	з	пальця,	результат	чекаєш	15-20	хв.,	мож-
на	пройти	в	мобільній	амбулаторії)

• Тест на ВІЛ	 (кров	беруть	 з	вени,	результат	чекаєш	3-5	днів,	можна	
пройти	у	СНІД-центрі,	Кабінеті	Довіри,	Клініці,	дружній	до	молоді)
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Варіанти результату тестування на ВІЛ

• Результат тесту негативний 
◦	це	означає,	що	в	Твоїй	крові	антитіла	до	ВІЛ	не	знайдені.	Якщо	
за	останні	3-6	місяців	в	Тебе	не	було	ризиків	щодо	інфікування	
(статевих	актів	без	презерватива,	вживання	ін’єкційних	
наркотиків,	татуювання	у	нестерильних	умовах,	контактів	з	
інфікованою	кров′ю),	то	можна		бути	впевненим	в	тому,	що	Ти	не	
інфікований	ВІЛ

◦	але,	якщо	у	Тебе	були	ризики	щодо	інфікування	ВІЛ,	варто	
почекати	3-6	місяців	перед	тим,	як	здати	повторно	тест.	Для	
вироблення	антитіл	до	ВІЛ	організму	потрібен	час	–	цей	строк	
називається	«період	вікна».	Тестування	в	цей	час	може	показати	
негативний	результат	навіть	при	наявності	вірусу	в	організмі

◦	 якщо	Ти	впевнений,	що	результат	негативний,	то	варто	вести	
безпечний	спосіб	життя	для	попередження	інфікування	ВІЛ,	який	
не	буде	ризикований	щодо	інфікування	ВІЛ	(мати	лише	захищені	
статеві	стосунки,	мати	одного	статевого	партнера,	утримуватися	
від	випадковий	статевих	стосунків,	не	вживати	наркотики,	
уникати	контактів	з	інфікованою	кров′ю)	

• Результат тесту позитивний
◦	це	означає,	що	потрібно	пройти	повторний	аналіз	на	ВІЛ	для	того,	
щоб	бути	впевненим	у	його	результатах

◦	у	разі,	якщо	другий	тест	виявиться	позитивним,	варто	стати	на	
облік	у	СНІД-центр,	отримати	консультації	лікарів	та	психолога

◦	це	не	означає,	що	у	людини	СНІД,	чи	вона	обов’язково	захворіє	
на	СНІД	(більшість	ВІЛ-позитивних	людей	живуть	багато	років,	
не	відчуваючи	значних	проблем	зі	здоров’ям,	за	умови	вчасного	
відповідного	лікування)

◦	це	НЕ	означає,	що	життя	закінчене.	Притримуючись	певного	
режиму,	турбуючись	про	своє	здоров’я	й		приймаючи	необхідні	
ліки,	люди	живуть	довге	повноцінне	життя,	мають	сім’ї	та	
народжують	ЗДОРОВИХ	дітей

◦	 за	призначенням	лікаря,	якщо	є	відповідні	показання,	приймати	
антиретровірусну	терапію	(ліки,	що	обмежують	розмноження	
вірусу,	відповідно	–	покращується	імунітет,	людина	почуває	себе	
краще)	

◦	обрати	таку	поведінку,	яка	б	сприяла	збереженню	здоров’я	та	
імунітету	(прогулянки	на	свіжому	повітрі,	здорове	харчування,	
вірність	одному	статевому	партнеру	та	захищені	статеві	стосунки	
–	з	використанням	презерватива

• Результат тесту невизначений
◦	це	означає,	що	необхідно	здати	повторний	тест	на	ВІЛ,	в	період,	
який	буде	визначений	лікарем
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Що потрібно знати про лікування ВІЛ-інфекції?

• ВІЛ-інфекція	 є	 хронічним	 захворюванням	 і	 повністю	 лікуванню	 не	
підлягає.	Тобто,	якщо	вірус	потрапив	в	організм,	то	залишається	про-
тягом	всього	життя

• існує	 спеціальний	 комплекс	 ліків	 та	 препаратів,	 які	 сповільнюють	
розвиток	ВІЛ	в	організмі,	і	забезпечують	людині	повноцінне	життя	–	
антиретровірусна	терапія

• антиретровірусна	терапія	може	викликати	ускладнення,	але	ризик	для	
здоров’я	людини	в	сотні	разів	нижчий,	ніж	відмова	від	лікування

• призначення	антиретровірусної	терапії	відбувається	лише	за	рекомен-
даціями	лікарів	та	здійснюється	під	наглядом	медперсоналу

• при	 призначенні	 антиретровірусної	 терапії	 лікування	 триває	 впро-
довж	всього	життя

Профілактика інфікування ВІЛ-інфекцією

• Мати	лише	захищені	статеві	стосунки
• Мати	одного	статевого	партнера
• Утримуватися	від	випадковий	статевих	стосунків
• Не	вживати	наркотики
• Уникати	контактів	з	інфікованою	кров′ю
• Проходити	тестування	на	ВІЛ	у	разі	існування	досвіду	поведінки,	ри-
зикованої	щодо	інфікування	ВІЛ

Як захистити себе від інфікування?  
Як допомогти собі та своїм близьким, 
якщо така проблема вже існує? Де пройти 
діагностику та отримати допомогу психологів 
та медиків?

Відповіді на ці та багато інших питань можна 
отримати у консультантів Національної лінії 
Телефону Довіри з проблем ВІЛ/СНІДу.

Телефонуйте: 0-800-500-451

Зручніше спілкуватись за допомогою ICQ?  
Пишіть на номер ICQ: 271-324-528
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Гепатит В

• гостре	або	хронічне	запалення	печінки	в	результаті	інфікування	віру-
сами	гепетиту,	впливу	токсичних	для	печінки	препаратів

Як передається?

• кров в кров	–	переливання	крові	та	компонентів	крові	при	спільному	
використанні	медичного	 інструментарію,	під	час	пірсингу,	 тату,	ма-
нікюру	за	умови,	якщо	нестерильний	інструмент

• від матері до дитини	–	під	час	вагітності	та	пологів
• статевий шлях	 –	при	будь-якому	незахищеному	 (без	презерватива)	
статевому	акті

• побутовий контакт	 –	 міститься	 в	 слюні	 в	 кількості,	 достатній	 для	
зараження	при	«глибокому»	поцілунку,	через	цигарки,	при	спільному	
користуванні	бритвою	чи	зубною	щіткою

Пам’ятай

• вірус	стійкий	до	температури	та	дезінфікуючих	засобів,	а	ще	для	інфі-
кування	потрібна	дуже	мала	кількількість	збудника

Діагностика та лікування

• гострий	вірусний	гепатит	В	зазвичай	розпочинається	поступово.	Пе-
ріод	після	інфікування	до	появи	будь-яких	ознак	хвороби	може	бути	
від	30	до	180	днів.

• визначити	вірус	можна	за	допомогою	аналізу	крові	(результат	через	кіль-
ка	днів)	чи	за	допомогою	швидкого	тесту	(результат	через	15	хвилин).

Чому ж необхідно знати свій діагноз?

• лікування	є	достатньо	дорогим.	Але	знаючи	діагноз,	Ти	зможеш	отри-
мати	рекомендації	про	те,	що	необхідно	зробити	для	підтримки	свого	
здоров’я	в	умовах	життя	з	гепатитом	В.	Нині	є	програми,	які	можуть	
надавати	безкоштовне	лікування.	Про	наявність	такої	програми	у	ре-
гіоні	може	розповісти	Тобі	лікар.

Профілактика Гепатиту В

• під	час	будь-якого	виду	статевого	акту	завжди	використовуй	презерватив
• під	час	різних	маніпуляцій,	які	ведуть	до	пошкодження	цілісності	шкі-
ри	 (медичні	 маніпуляції,	 вживання	 ін’єкційних	 наркотиків,	 пірсинг,	
татуювання	тощо),	використовуй	сам	та	вимагай	у	тих,	хто	надає	такі	
послуги,	використовувати	лише	новий	або	стерильний	інструментарій

• використовуй	індивідуальні	предмети	особистої	гігієни	(зубну	щітку,	
бритву,	манікюрні	інструменти).
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Гепатит C
• гостре	або	хронічне	запалення	печінки,	яке	може	призвести	до	цирозу	
або	раку	печінки

Як передається?
• кров в кров	–	переливання	крові	та	компонентів	крові,	при	спільно-
му	 використанні	 медичного	 інструментарію,	 під	 час	 пірсингу,	 тату,	
манікюру	 за	 умови,	 якщо	 нестерильний	 інструмент,	 при	 спільному	
користуванні	зубною	щіткою

• від матері до дитини	–	під	час	вагітності	та	пологів
• статевий шлях	 –	при	будь-якому	незахищеному	 (без	презерватива)	
статевому	акті

Пам’ятай
• ризик	інфікуватися	гепатитом	С	в	10	раз	вищий,	аніж	ВІЛ,	це	пов’яза-
но	з	його	стійкістю	до	навколишнього	середовища	(може	залишатися	
на	медичних	інструментах	до	4	днів),	і	розміром	він	набагато	менший	
за	ВІЛ,	тому	необхідна	менша	кількість	крові	для	його	передачі	(кра-
плинка,	яка	може	поміститися	на	кінчику	голки)

Діагностика та лікування
• гепатит	С	недарма	називають	«лагідний	убивця»,	оскільки	він	у	80%	ви-
падків	проходить	безсимптомно	(немає	ніяких	зовнішніх	ознак	та	про-
явів)	–	«тихо»	робить	свою	справу	–	знищує	печінку.	Визначити	те,	що	
людина	має	вірус	Гепатиту	С,	можна	тільки	зробивши	спеціальний	тест,	
за	зовнішніми	ознаками	або	симптомами	його	неможливо	впізнати

Чому ж необхідно знати свій діагноз?
• лікування	є	достатньо	дорогим.	Але	знаючи	діагноз,	Ти	зможеш	отри-
мати	рекомендації	про	те,	що	необхідно	зробити	для	підтримки	свого	
здоров’я	в	умовах	життя	з	гепатитом	С.	Нині	є	програми,	які	можуть	
надавати	безкоштовне	лікування.	Про	наявність	такої	програми	у	ре-
гіоні	може	розповісти	Тобі	лікар.

Профілактика Гепатиту C
• під	час	будь-якого	виду	статевого	акту	завжди	використовуй	презерватив
• під	час	різних	маніпуляцій,	які	ведуть	до	пошкодження	цілісності	шкіри	
(медичні	маніпуляції,	вживання	ін’єкційних	наркотиків,	пірсинг,	татую-
вання	тощо),	використовуй	сам	та	вимагай	у	тих,	хто	надає	такі	послуги,	
використовувати	лише	новий	або	стерильний	інструментарій

Однак, саме умови та спосіб життя людини найбільше 
впливають на стан її здоров’я.

Отже, найбільше, Твоє здоров’я залежить саме від Тебе, 
від того способу життя, який Ти обрав. Навіть в оточенні 
людей, чий спосіб життя шкодить здоров’ю, Ти завжди маєш 
вибір – поводитися виважено та гідно, обираючи таку 
поведінку, яка сприятиме зміцненню Твого здоров’я.
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ЮридичНі ПОСлуги

Яку	б	 сферу	правовідносин	ми	не	 згадали	–	всюди	вони	врегульовані	певними	
нормативними	документами,	котрі	дуже	часто	звичайна	людина	не	може	само-
стійно	осягнути	через	їхній	великий	обсяг,	відсутність	досвіду	читання	таких	до-
кументів,	які	написані	складною	специфічною	мовою,	та	інше.	
І	тому,	звичайно,	без	практики	і	відповідних	знань	будь-кому	складно	захистити	
свої	права.	
Саме	 в	 таких	 випадках	 кваліфіковано	 допомогти	 людини	 можуть	 і	 повинні	 ті,	
кого	називають	юристами.
Юрист,	 як	 і	 лікар,	 певною	 мірою	 не	 є	 універсальним.	 Кожен	 юрист	 має	 своє	
суспільне	місце	і	виконує	ту	чи	іншу	професійну	місію.	Наприклад,	юрист-право-
захисник,	юрист-адвокат,	юрист-працівник	правоохоронного	органу,	юрист-суд-
дя,	юрист	соціальної	служби	чи	громадської	організації	тощо.	
Потрапляючи	в	ситуації,	коли	необхідно	займатися	юридичними	формальностя-
ми,	виникає	питання,	а	куди	звернутися?	Можна	спробувати	розібратися	у	тонко-
щах	законодавства	самостійно,	але	не	завжди	зрозуміло,	де	саме	шукати	необхід-
ну	інформацію.	
Отже,	підлітку	та	молодій	людині	допомогу	юриста	можна	отримати	в	соціальних	
службах,	спеціальних	юридичних	клініках	і	громадських	організаціях.

Починаючи	з	14	років,	Ти	можеш	отримувати	консуль-
тативну	допомогу	з	юридичних	проблем	самостійно	
(без	залучення	батьків/законних	представників).	
А	от	до	досягнення	дитиною	14-річного	віку	обов’яз-
ковою	 є	 згода	 батьків/законних	 представників	 на	
проведення	консультації	з	різних	питань.
До	юриста	Ти	можеш	звернутися	з	різних	сімейних	
питань,	отримати	консультацію	з	трудового	права,	з	
ряду	питань,	пов’язаних	із	соціальними	виплатами	–	
дізнатися,	в	яких	випадках	надається	право	на	пен-
сію,	пільги,	житлові	субсидії.	
Також	можна	дізнатися	про	захист	прав	дітей,	вста-
новлення	опіки	та	виплату	аліментів.
Консультування	є	добровільним	і	конфіденційним.	

Консультант	не	буде	тиснути	на	Тебе	з	приводу	прийняття	рішення,	надасть	Тобі	
якомога	 повнішу	 інформацію	 з	 питань,	 які	 Тебе	 цікавлять,	 порадить	 можливі	
шляхи	вирішення	складної	ситуації	та	ресурси,	що	варто	задіяти.
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Діти	(особи	до	18	років)	за	потреби	можуть	звернутись	
до	Служби у справах дітей.	

Працівники	цієї	установи	допоможуть	Тобі	з:

• захистом	 Твоїх	 прав	 (майнових,	 тудових	 інших)	 у	
разі	 їх	 порушення	 з	 боку	фізичних	 чи	юридичних	
осіб;	

• захистом	 у	 разі	 вчинення	 насильства	 щодо	 Тебе,	
Твоїх	братів	чи	сестер,	друзів	чи	знайомих;	

• представленням	інтересів	в	організаціях,	суді	ін.;	
• оформленням	 необхідних	 документів,	 запитів	 від	 Служби	 на	 відповідні	 ін-
станції;	

• оздоровленням.	
Якщо	Ти	маєш	статус	дитини-сироти	або	дитини,	позбавленої	батьківського	пі-
клування,	звільнений	(а)	з	місць	позбавлення	волі,	окрім	вищезазначеного,	можеш	
звертатись	до	Служби	з	таких	питань:	
• щодо	довідок,	які	підтверджують	відповідний	правовий	статус	і	необхідні	для	
вступу	у	навчальний	заклад,	на	лікування,	оздоровлення	тощо;	

• щодо	оздоровлення	за	пільговими	програмами;	
• щодо	додаткового	медичного	обстеження;	
• щодо	 отримання	 усіх	 необхідних	 соціальних	 виплат	 (пенсія	 по	 втраті	 году-
вальника,	одноразова	соціальна	допомога,	стипендія	тощо);	

• щодо	отримання	документа,	який	підтверджує	відповідний	статус	дитини	–	
єдиний	квиток;	

• щодо	вирішення	питання	з	місцем	проживання,	за	необхідністю	постановки	на	
квартирний	облік;	

• щодо	допомоги	у	знаходженні	братів	сестер	або	біологічних	родичів	та	 інші	
питання	щодо	соціально-правового	захисту.	

Також	юридичну	допомогу	Ти	можеш	отримати	у	фа-
хівців	Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді	та	в	окремих	громадських	організаціях.	
Зазвичай,	вони	надають	консультації	 з	питань	чинно-
го	законодавства,	здійснюють	захист	прав	та	інтересів	
осіб,	які	перебувають	в	складних	життєвих	обставинах.	
Юрист	Центру	не	тільки	проконсультує	Тебе,	але	й	до-
поможе	у	оформленні	документів,	 отриманні	освітніх	
послуг	та	працевлаштуванні,	захисті	Твоїх	прав	та	ін-
тересів,	вирішенні	житлових	питань,	прописки,	оформ-

ленні	групи	інвалідності,	субсидій,	отриманні	матеріальної	допомоги,	оформлен-
ні	виплат	(якщо	Ти	потрапляєш	під	категорію	тих,	хто	може	її	отримати),	умови	
встановлення	і	знаття	з	обліку.	

Служби 
у справах 
дітей

Центри соціальних 
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Важливо пам’ятати, що відсутність місця проживання чи 
прописки не означає відсутність Тебе, як громадянина, у 
правовому полі та сфері соціального захисту. 

Ти маєш право на соціальні, юридичні та психологічні 
послуги!

Метою	діяльності	юридичної клініки	є	надання	безко-
штовної	правової	допомоги	населенню.	Ти	також	можеш	
скористатися	послугами	юристів	такої	клініки.	Як	пра-
вило,	 консультації	 надають	 студенти-юристи	 під	 керу-
руванням	викладачів	та	юристів-практиків.	У	юридич-
ній	клініці	можуть	надавати	консультації	і	збирати	необ-
хідні	документи	для	суду,	брати	участь	у	засіданнях.	
Співробітники	юридичних	клінік	консультують	пере-
важно	 з	 питань	 розподілу	 майна,	 виплати	 аліментів,	
поновлення	на	роботі.

Крім	цього,	в	Україні	є	велика	кількість	громадських	організацій,	центрів	по	ро-
боті	 з	жінками,	куди	можна	 звернутися	як	 з	юридичних,	 так	 і	 з	психологічних	
питань,	і	отримати	необхідну	консультацію	юриста.	
У	цих	центрах	можна	отримати	інформацію	про	умови	роботи	за	кордоном,	кон-
сультації	з	питань	сімейного	та	трудового	права,	психологічну	підтримку	в	ситу-
ації	сімейного	або	трудового	конфлікту.	Інформацію	про	них	Ти	можеш	отримати	
в	центрах	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді	або	пошукати	в	Інтернеті.

Для будь-якої Твоєї проблеми є рішення. Використовуй різні можливості, 
щоб знайти правильне рішення і подолати проблему!

Адреси міського та районних центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей  

та молоді, а також громадських організацій 
м. Києва, де можна скористатися 

консультацією юриста,  
Ти знайдеш у нашому Путівнику.

Для цього шукай серед організацій  
та їхніх послуг ось таку позначку: 

Юридична 
клініка



30

іНфОрМаційНО-ПрОСвітНицькі ПОСлуги, 
ПСихОлОгічНі

Інформаційно-просвітницькі послуги надають соціальні 
працівники, соціальні педагоги, фахівці соціальної 
роботи, педагоги та інші фахівці соціальних служб та 
громадських організацій з метою інформування та просвіти 
з широкого кола питань.

Психологічні послуги – це надання консультацій з питань 
психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючими 
Тебе людьми.

рекламно- 
пропагандиські просвітницькі психо-

терапевтичні, 
психокорек-

ційні та психо-
реабіліта- 

ційні

довідкові

консультативні психо- 
діагностичні

Інформаційно-
просвітницькі 

послуги

Психологічні 
послуги

Ціла	низка	організацій	як	державних,	так	і	громадських,	надають	різні	інформа-
ційно-просвітницькі	та	психологічні	послуги.	Вони	можуть:	

• надавати	інформацію,	необхідну	для	вирішення	складної	життєвої	інформації	
(довідкові послуги);	

• розповсюджувати	просвітницькі	та	культурно-освітні	знання	(просвітницькі 
послуги);	

• поширювати	 об’єктивну	 інформацію	 про	 споживчі	 властивості	 та	 види	 со-
ціальних	послуг,	формують	уявлення	 і	ставлення	суспільства	до	соціальних	
проблем	(рекламно-пропагандистські послуги);	

• консультувати	 з	 питань	 психічного	 здоровя,	 особливостей	 спілкування	 та	 нала-
годження	контактів	з	оточуючими,	вирішення	проблем	(консультативні послуги);	

• здійснювати	діагностику	психічного	стану	та	психічних	процесів	людини	задля	
надання	їй	якомога	більш	ефективної	допомоги	(психодіагностичні послуги);

• здійснювати	психотерапевтичну,	психокорекційну	та	психореабілітаціцну		ро-
боту	з	особами,	які	постраждали	від	певних	проблем	та	знаходяться	в	склад-
них	життєвих	обставинах	(психотерапевтичні, прихокрекційні та психоре-
абілітаційні послуги).
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Звернувшись	до	Центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді,	Ти	можеш	сміливо	розраховувати	на	
психологічну	 підтримку,	 отримання	 інформації	 про	
адреси	організацій,	які	займаються	наданням	допомоги	
особам,	 які	 звільнилися	 з	 місць	 позбавлення	 волі,	 ін-
формацію	про	соціальні	квартири	тощо	(консультатив-
ні	послуги).
Окремо	варто	наголосити,	що	такі	послуги	надаються	
як	за	Твоєї	присутності,	так	і	у	телефонному	режимі.	
Бувають	моменти	в	житті,	коли	здається,	що	немає	ви-

ходу	з	певної	складної	життєвої	ситуації,	 і	не	знаєш,	як	далі	бути,	що	робити.	
Людей,	у	яких	немає	проблем,	не	буває.	Тому	консультування	час	від	часу	по-
требують	всі,	і	краще	не	чекати,	коли	ця	чи	інша	проблема	набере	незворотній	
характер,	а	душевний	біль	почне	переростати	в	соматичні	захворювання	(захво-
рювання	тіла).	
Звернення	за	допомогою	до	психолога	–	не	є	ні	показником	слабкості,	ні	знаком	
психічного	нездоров’я.	
Психолог	–	це	фахівець,	який	вміє	позитивно	мислити,	розуміє	емоції	i	світогляд	
інших	 людей,	 допомагає	 впоратися	 з	життєвими	 труднощами.	 Багатьом	 людям	
дуже	важко	долати	психологічні	труднощі,	які	виникають	на	життєвому	шляху.	
Консультація	психолога	полягає	в	тому,	що	за	допомогою	індивідуального	кон-
сультування	у	процесі	спілкування	в	людини,	яка	звертається	до	нього,	активу-
ються	додаткові	 сили	 і	 проявляються	 властивості,	що,	 у	 свою	чергу,	 допомага-
ють	людині	справитися	з	труднощами	або	психологічною	проблемою.	Це	спосіб	
спілкування,	що	дозволить	Тобі	вивчити	свої	почуття,	думки	та	поведінку,	щоб	
прийти	 до	 більш	 чіткого	 усвідомлення	 самого	 себе,	 а	 потім	 відкрити	 та	 вико-
ристовувати	 свої	 сильні	 сторони,	 спираючись	 на	 внутрішні	 ресурси	 для	 більш	
ефективного	розпорядження	своїм	життям	через	прийняття	адекватних	рішень	і	
здійснення	цілеспрямованих	дій.	Психолог	ніколи	не	нав’язує	своїх	послуг.	Вибір	
завжди	за	Тобою.	Ініціатива	завжди	повинна	йти	від	людини,	яка	хоче	отримати	
його	консультацію.
Психологічне консультування	–	це	бесіда	 із	психологом-консультантом,	спря-
мована	на	вирішення	Твоїх	особистих	проблем	у	формі	індивідуальних	консуль-
тацій.	 Психолог	 допоможе	 Тобі	 в	 пошуку	шляхів	 вирішення	 власних	 проблем,	
підготує	Тебе	до	самостійного	вирішення	подібних	проблем	у	майбутньому.	За-
звичай	для	успішного	консультування	необхідні	декілька	регулярних	зустрічей	
(від	5	до	10)	з	психологом-консультантом.	Основним	засобом	дії	є	бесіда,	у	ході	
якої	психолог	допомагає	зрозуміти	справжні	причини	Твоїх	проблем,	а	також	ви-
робити	успішні	стратегії	подальшої	поведінки	й	допоможе	розібратися	в	собі.
У	ЦСССДМ	Ти	отримаєш	консультації	психолога		з	широкого	кола	питань,	які	
Тебе	можуть	хвилювати,	як	от:	міжособистісні,	внутрішньособистісні	пробле-
ми,	взаємини	у	сім’ї	(з	рідними	та	близькими	людьми,	насильство),	стосунки	з	
дорослими	 і	однолітками,	друзями	та	коханою	людиною,	особистий	розвиток,	
життєве	та	професійне	самовизначення,	подолання	тривог	та	страхів,	алкоголь-

Центри соціальних 
служб для сім’ї,  
дітей та молоді
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ної	чи	наркотичної	залежностей,	соціально-економічні	проблеми	та	 інші	види	
проблем,	Ти	можеш	звертатися,	якщо	необхідно	отримати	пораду,	потрібно,	аби	
Тебе	вислухали.	
Але,	для	того,	щоб	допомога	була	ефективною	необхідно:

• вчасно	приходити	на	всі	призначені	зустрічі,	якщо	Ти	пропускатимеш	зустрічі,	
то	консультування	буде	малоефективним;

• активно	 працювати	 над	 досягненням	 власних	 цілей,	 оскільки	 психолог	 не	
прий	матиме	рішень	за	Тебе;

• бути	відвертим,	щиро	ділитися	своїми	почуттями	та	думками,	навіть	якщо	це	
для	Тебе	незручно;

• дуже	важливо	продовжувати	консультування,	навіть	якщо	Ти	відчуваєш	дис-
комфорт	щодо	розмов	на	болісні	теми.	Ці	відчуття	є	природними	й	інколи	не-
минучими	в	процесі	консультування;

• набратися	терпіння	–	процес	консультування	займає	деякий	час;
• обговорити	із	психологом	свою	готовність	закінчити	консультування,	оскіль-
ки	йому	важливо	знати,	що	Ти	почуваєшся	готовим	завершити	Вашу	роботу	
в	консультуванні.	Він	може	підтримати	Твоє	рішення	або	заохотити	перегля-
нути	його.	Важливо	пам’ятати,	що	остаточне	рішення	залишається	за	Тобою.

Отже,	якщо	Ти	опинився	у	складних	життєвих	обставинах	і	не	можеш	самостійно	
знайти	з	них	вихід,	психолог	допоможе	Тобі	зорієнтуватися,	зважити	свої	ресурси	
та	можливості,	оцінити	ситуацію	вірно,	знайти	вирішення	проблеми,	надасть	ін-
дивідуальну	психологічну	консультацію	з	метою	збереження	психологічного	здо-
ров’я,	набуття	впевненості	в	своїх	силах,	адаптація	до	середовища,	поліпшення	
взаємин	з	оточуючими,	обговорення	наявних	проблем	з	членами	сім’ї	та	надання	
рекомендацій	щодо	їх	вирішення,	формування	навичок	подолання	труднощів	та	
конфліктів	з	оточенням,	організація	та	координація	психотерапевтичних	груп	та	
груп	самодопомоги,	психологічна	діагностика	корекція	та	реабілітація.	

У	КДМ	також	серед	послуг	клієнтам	 (підлітки	та	мо-
лодь	віком	від	14	до	24	років)	пропонується	безкоштов-
на,	кваліфікована	консультація	психолога.	Клініка	пра-
цює	 за	 принципами	 безвідмовності,	 доброзичливості,	
конфіденційності,	анонімності	(клієнту	не	обов’язково	
мати	при	 собі	 документи,	що	 засвідчують	 особу),	 не-
упередженості	підходу	до	відвідувача,	добровільності	
відвідування	та	доступності.	
Отримати	допомогу	може	будь-хто	незалежно	від	статі,	
соціального	статусу,	етнічної	належності	без	докумен-
тів	або	фінансового	забезпечення.	

Психолог	виділяє	близько	1	години	на	одного	клієнта.	У	клініці	немає	черг,	при-
йом	відбувається	за	записом	–	це	убезпечує	від	зайвих	поглядів	та	втрати	часу.	Всі	
працівники	перед	прийняттям	на	роботу	пройшли	тренінг	з	дружнього	ставлення	
до	клієнта,	тому	молодь	захищена	від	упередженого	ставлення	і	осуду.

Клініка,  
дружня  
до молоді
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Співробітники	клініки	проводять	як	індивідуальні	консультації	з	питань	збере-
ження	здоров’я	підлітків,	так	і	групову	роботу:	тренінги,	семінари,	лекції,	курси	
для	дітей	та	молодих	людей.	Також	тут	Ти	можеш	ознайомитись	зі	спеціалізова-
ною	літературою,	відеопродукцією,	 інформаційними	матеріалами	профілактич-
ної	спрямованості.	Послуги	центру	надаються	безкоштовно.
Також	у	КДМ	можна	отримати	інформаційно-просвітницькі	послуги	(довідкову	
інформацію,	консультації,	соціальну	рекламу:	буклети,	брошури	тощо)	щодо:

• формування	здорового	способу	життя;
• збереження	 репродуктивного	 здоров’я	 та	 підготовка	 до	 усвідомленого	 бать-
ківства;

• формування	відповідальної	поведінки	в	 статевих	 та	міжособистісних	відно-
синах;

• попередження	 виникнення	 ризикової	 поведінки	 та	 зменшення	 впливу	 її	 на-
слідків	 (тютюнопаління,	 вживання	 алкоголю,	 наркотичних	 речовин,	 ранні	
статеві	стосунки);

• профілактики	інфекцій,	що	передаються	статевим	шляхом,	у	тому	числі	ВІЛ/
СНІД;

• збереження	психічного	здоров’я,	в	тому	числі	у	складних	життєвих	обстави-
нах;

• формування	навичок,	які	сприяють	збереженню	здоров’я,	підвищенню	рівня	
інформованості	з	питань	здорового	способу	життя.

А	чи	знаєш	Ти,	хто	такий	соціальний	педагог	чи	соці-
альний	працівник?	І	з	яких	питань	Ти	можеш	звернути-
ся	до	цих	фахівців	та	на	яку	допомогу	розраховувати?	
Соціальний	 працівник	 –	 це	 посередник	 між	 суспіль-
ством,	соціальною	групою,	сім’єю	та	конкретною	лю-
диною.	 Він	 допомагає	 громадянам,	 сім’ї,	 соціальним	
групам,	що	опинилися	у	скрутному	становищі,	розібра-
тися	в	ситуації	і	знайти	вихід,	використовуючи	особи-
сту	ініціативу,	власну	працю	та	наявні	ресурси.
Соціальний	педагог	–	це	спеціаліст,	у	компетенцію	яко-

го	входить	надання	педагогічної,	психологічної,	психотерапевтичної	та	соціаль-
ної	допомоги	людям,	які	її	потребують.	Він	організовує	виховну	роботу	з	дітьми,	
молоддю,	дорослими	в	різних	соціокультурних	середовищах	(сім’ї,	навчальних	і	
дошкільних	закладах,	дитячих	будинках,	притулках,	трудових	колективах	тощо).
Соціальний	працівник	та	соціальний	педагог,	які	працюють	у	ЦСССДМ,	допомо-
жуть	Тобі	самостійно	подолати	свої	проблеми,	вийти	з	життєвої	кризи,	визначити	
інтереси	 і	потреби	у	різних	видах	діяльності,	порекомендують	Тобі	позашкіль-
ні	заклади,	відповідно	до	Твоїх	уподобань.	Стосунки	із	соціальним	працівником	
та	соціальним	педагогом	завжди	ґрунтуються	на	взаємодії	та	партнерстві.	Вони	
проконсультують	Тебе	 з	 питань	 реалізації	 Твоїх	 прав	 і	 нададуть	 рекомендації,	
якщо	вони	порушуються,	допоможуть	у	засвоєнні	етики	 і	культури	соціальних	

Допомога соціального 
працівника, соці- 
ального педагога
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відносин,	можуть	представляти	Твої	інтереси	у	інших	установах	чи	закладах	(від-
новлення	 паспорта,	 питання	 з	житлом,	 оформлення	 тих	 чи	 інших	 документів),	
бути	посередниками	в	сімейних	конфліктах,	а	також	допоможуть	в	розкритті	та	
мобілізації	Твоїх	внутрішніх	ресурсів	для	розв’язання	проблем,	та	сприяння	у	від-
новленні	втрачених	соціальних	зв’язків,	норм	поведінки,	спілкування,	емоційної	
стабільності,	активного	соціального	життя,	поновлення	соціального	статусу.	
Також	ці	фахівці	допоможуть	Тобі	відновити	віру	у	свої	сили	і	навчать	вибудову-
вати	соціально-значущі	життєві	плани,	забезпечать	почуття	безпеки,	оптимальні	
можливості	для	розвитку,	 соціалізації	 та	допоможуть	у	формуванні	й	розвитку	
адаптаційних	здібностей,	спрямують	на	відновлення	соціального	досвіду	та	по-
рушених	зв’язків	 і	відносин	 із	найближчим	оточенням,	родиною	і	середовищем	
неформального	спілкування.	
В	залежності	від	життєвих	обставин,	в	яких	Ти	опинився,	та	проблеми,	яка	потре-
бує	вирішення,	Тобі	можуть	запропонувати:	на	індивідуальному	-	це	консульту-
вання,	бесіди,	підтримка	та	допомога;	на	груповому	-	це	участь	у	тренінгах,	май-
стер-класах;	на	суспільному	–	участь	у	масових	акціях	 (благочинні,	екологічні,	
трудові	тощо),	масових	рекреаційних	заходах	(свята,	конкурси,	мітинги).
Також	 Ти	 маєш	 можливість	 стати	 волонтером	 й,	 використовуючи	 сходинки	
зросту,	навіть	бути	тренером	для	своїх	ровесників	за	програмою	«рівний-рівно-
му»,	наприклад,	з	питань	здорового	способу	життя	та	попередження	ризикованої	
поведінки,		у	ЦСССДМ	та	громадських	організаціях.	

Для будь-якої Твоєї проблеми є рішення. 

Використовуй різні можливості, щоб знайти 

правильне рішення і подолати проблему!

У нашому довіднику інформаційно-

просвітницькі та психологічні послуги 

позначені таким малюнком:
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СОціальНО-екОНОМічНі ПОСлуги

Соціально-економічні послуги надаються як державними, 
так і громадськими організаціями, і включають  
в себе вивчення матеріальних потреб, пошук та надання 
додаткових ресурсів для покращення якості життя людини, 
котра звернулася за допомогою.

Для	цього	фахівці	 сприяють	 в	 отриманні	 належних	пільг,	 пенсій,	матеріальної	
допомоги	 та	 інших	 виплат,	 мотивують	 та	 сприяють	 працевлаштуванню,	 допо-
магають	продуктами	харчування,	інвентарем,	гарячим	харчуванням,	транспорт-
ними	послугами,	соціально-побутовим	супроводом/патронажем	(за	потребою	та	
згідно	з	результатами	інспектування),	надають	послуги	за	місцем	проживання	з	
прання,	прибирання,	сприяють	отриманню	гуманітарної	допомоги:	(медикамен-
тів,	 вітамінів,	продуктових	наборів,	 гігієнічних	наборів,	 одягу,	 взуття,	білизни,	
інших	предметів	першої	необхідності).	А	також	вони	переадресовують	клієнтів	за	
потреби	до	інших	партнерських	закладів,	установ	та	організацій	для	отримання	
соціально-побутових	послуг	у	більш	повному	обсязі.

Фахівці	організацій	надають	натуральну	допомогу	(одяг,	взут-
тя,	продовольчі	та	промислові	товари,	ліки,	гарячі	обіди	тощо)	
та	 побутові	 послуги	 (послуги	 перукаря,	швачки,	 ремонту	 ві-
кон,	дверей,	санвузлів,	побутової	техніки	та	взуття)	на	платній	
та	 безоплатній	 основі	 тим	 людям,	 яким	 ця	 допомога	 вкрай		
необхідна.

Фахівці	багатьох	вказаних	у	Путівнику	організацій	допомо-
жуть	Тобі	у	вирішенні	соціально-економічних	питань,	а	саме:	

• 	залучення	додаткових	ресурсів	для	задоволення	матеріаль-
них	інтересів	і	потреб,	що	реалізуються	у	формі	сприяння	
у	 наданні	 натуральної	 допомоги	 (забезпечення	 одягом	 та	
взуттям	тощо);	

• допомога	в	оздоровленні,	сприяння	в	отриманні	державної	соціальної	допомо-
ги,	у	наданні	грошової	допомоги,	а	також	допомоги	у	вигляді	грошових	ком-
пенсацій;	

• інформування	з	питань	працевлаштування	та	сприяння	цьому,	навчання;	по-
середництво	в	наданні	 гуманітарної	допомоги;	 сприяння	покращенню	Твоїх	
житлово-побутових	умов;	сприяння	у	працевлаштуванні;	



36

• стимулювання	дорослих	до	економічної	активності,	ефективного	використан-
ня	наявних	ресурсів;	представлення	Твоїх	інтересів	перед	державною	адміні-
страцією	(виконавчим	комітетом)	із	метою	вирішення	матеріально-побутових	
проблем;	надання	матеріальної,	фінансової	та	гуманітарної	допомоги	відповід-
но	до	потреб	(з	різних	джерел,	не	заборонених	чинним	законодавством);	

• організація	оздоровлення	відповідно	до	потреб.
Буває так, що дітям або молоді, які знаходяться у складних життєвих обста-
винах, немає де жити. 
У	залежності	від	соціальної	ситуації,	правового	статусу,	віку	тощо,	можуть	бути	
наступні	варіанти	з	отриманням	тимчасового	місця	проживання:

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
Соціальний гуртожиток

Соціальне житлоГуртожиток  при навчальному закладіГуртожиток при підприємстві або організації

Ô	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
Це	заклад,	що	надає	допомогу	дітям	до	18	років,	які	опинилися	у	складних	життє-
вих	обставинах,	куди	вони	потрапляють	за	направленням	служби	у	справах	дітей.	
У	цьому	закладі,	окрім	проживання,	можна	отримати	ще	і	соціальну,	психологічну,	
юридичну	допомогу,	а	також	відновити	своє	здоров’я,	пройшовши	курс	оздоровчих	
процедур.	В	такому	центрі	Ти	можеш	перебувати	не	більше	9	місяців.

Ô	Соціальний гуртожиток 
Якщо	Ти	належиш	до	 категорії	 дитина-сирота	 або	дитина,	 позбавлена	батьків-
ського	піклування,	і	Тобі	від	15	до	23	років,	а	також	за	умови	відсутності	у	Тебе	
житла,	або	коли	Твоє	житло	визнане	непридатним	для	проживання,	Ти	можеш	ско-
ристатися	послугами	соціального	гуртожитку.	Термін	проживання	у	гуртожитку	
становить	3	роки.	Питання	влаштування	до	соціального	гуртожитку	вирішується	
разом	із	ЦСССДМ.	Також	саме	у	цій	службі	Тобі	можуть	надати	інформацію	про	
наявність	в	Твоєму	місті	інших	установ,	що	допомагають	у	отриманні	тимчасово-
го	або	постійного	місця	проживання.
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Ô	Соціальне житло 
Це	безкоштовне	житло	(спальне	місце	чи	кімната	у	3-4	кімнатній	квартирі),	на	
підставі	найму	на	певний	строк.	Для	того,	щоб	отримати	соціальне	житло,	необ-
хідно	перебувати	на	соціальному	квартирному	обліку.	Соціальний	квартирний	
облік	 здійснюється	відповідним	органом	місцевого	самоврядування	 за	місцем	
проживання.

Ô	Гуртожиток при навчальному закладі 
Ти	можеш	розраховувати	на	гуртожиток	при	навчальному	закладі	за	умов	вступу	
на	навчання	до	цього	закладу,	а	також	наявність	у	нього	гуртожитку	для	студен-
тів.	Також	слід	взяти	до	уваги,	що	місце	у	гуртожитку	можна	втратити,	якщо,	вже	
будучи	студентом	навчального	 закладу,	Ти	порушуєш	режим	або	ж	поводишся	
так,	що	загрожуєш	комфорту	інших.

Ô	Гуртожиток при підприємстві або організації 
Гуртожиток	при	підприємстві	 або	 організації	можуть	надавати	 за	 умови	Твого	
працевлаштування	в	ці	установи.	Плата	за	такі	гуртожитки,	зазвичай,	невисока.	
Ти	можеш	проживати	у	кімнаті	ще	з	декількома	особами,	як	правило,	однакової	
статі.	Також	бувають	і	сімейні	гуртожитки,	де	проживають	мешканці	сім’ями	у	
одній	кімнаті.

У Путівнику  

соціально-економічні послуги  

позначаються так: 
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дОЗвіллєві ПОСлуги

Слово	«дозвілля»	(англійською	«дозвілля»	буде	«leisure»,	що	пішло	з	латинського	
слова	«licere»	–	«бути	вільним»)	–	означає	вільний	від	роботи,	начання	або	інших	
обов’язків	(пересування	на	роботу,	навчання	та	до	дому,	вживання	їжі	та	інші	види	
побутового	самообслуговування)	час,	який	можна	присвятити	власним	справам,	
вподобанням	(хобі).	
Людина	має	право	розпоряджатися	часом	дозвілля	на	свій	власний	розсуд	відпо-
відно	до	своїх	вподобань	та	цінносних	орієнтацій.	І	тут	питання	–	як	організувати	
свій	 вільний	час	раціонально	 і	що	це	 таке	«раціональне	використання	вільного	
часу»?
Раціональне використання вільного часу	–	це	діяльність	людини,	яка		впливає	
на	неї	позитивно,	сприяє	її	розвиткові	у	фізичній,	емоційній,	інтелектуальній	та	
інших	сферах	життя.	
Діяльність,	що	 входить	 в	 сферу	 дозвілля,	 умовно	можна	 розділити	на	 декілька	
взаємнопов’язаних	груп.	
До першої	 з	них	відноситься	самонавчання	в	широкому	розумінні	цього	слова:	
відвідування	публічно-видовищних	заходів	і	музеїв,	читання	книг	і	періодичних	
видань,	прослуховування	радіо,	перегляд	телевізійних	передач.	
Другу,	найбільшу	групу,	представляють	різні	форми	любительської	і	суспільної	
діяльності:	самодіяльність	і	захоплення	(хобі),	фізична	культура	і	спорт,	туризм,	
екскурсії	та	ін.	
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Важливе	місце	в	сфері	дозвілля	займає	спілкування	з	іншими	людьми:	розваги	з	
дітьми,	дружні	зустрічі	(вдома,	в	кафе,	на	вечірках,	відпочинку	та	ін.).	
Частина	дозвілля	витрачається	на	пасивний	відпочинок.	
Із	поняттям	розібралися,	але…	І	перед	Тобою	може	стати	дилема:	«А чим я хочу 
зараз займатися? А як цікаво та корисно провести час? Де відпочити?».	
Тут	 на	 допомогу	Тобі	 прийдуть	 численні	 державні	 та	 громадські	 організації,	 у	
яких	протягом	року	відбуваються	різноманітні	соціокультурні	заходи:	відзначен-
ня	календарних	свят,	привітання	іменинників,	екскурсії,	виставки	творчих	робіт.	
Діти	запрошуються	на	вистави	(театральні,	циркові)	та	заходи,	які	організовують-
ся	цими	організаціями.	
Наприклад,	у	центрах	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді	традиційним	є	
проведення	щорічного	фестивалю	творчості	дітей	та	молоді	з	особливими	потре-
бами	«Повір	у	себе»,	святкування	новорічних	свят,	проведення	літніх	наметових	
таборів.	
Для	сімей,	що	опинились	в	складних	життєвих	обставинах,	спільно	з	громадськи-
ми	та	благодійними	організаціями		проводяться		культурно-масові	заходи	до	дер-
жавних	та	календарних	свят.
Також	при	центрах	діє	чимало	підліткових	дозвіллєвих	клубів.	

Детальніше дивися інформацію  

у Путівнику. Цей вид послуг  

ми позначили таким малюнком: 





дежавні установи  
та громадські організації  

м. києва, які надають послуги  
з профілактики віл/СНіду  
та ризикованої поведінки



42

Благодійна організація «Фонд «Асперн»

02121, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф. 185

+38(044) 332-15-41

aspernoffice@gmail.com

www.aspern.org.ua

Завдання 
організації:

• сприяти проведенню навчально-виховного процесу для 
дітей, якi потребують соцiальної опiки, згiдно з чинним 
законодавством

• організовувати та проводити тренінги, семінари, конференції, 
симпозіуми та форуми

• засновувати благодiйнi їдальнi, притулки, iнтернати, дитячi 
центри для дiтей-сирiт та дiтей, якi потребують опiки, згiдно  
з чинним законодавством

• розробляти та реалізовувати програми профілактичного 
напрямку

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • безпритульні та (або) бездоглядні діти

• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• вагітні жінки 
• жінки з дітьми до 16 років

Вік 
клієнтів: 3–24 роки

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Проведення медичного огляду та супроводження в медичні 
заклади дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
БФ «Асперн».
Послуги надаються безкоштовно.

Надання юридичних консультацій з різних галузей права молодим 
особам, якими опікується БФ «Асперн». 
Послуги надаються безкоштовно.

У Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді, 
соціально незахищені діти та молоді люди віком від 12 до 24 
років можуть навчатись безкоштовно, за напрямками: швейна, 
перукарська, взуттєва справи, дизайн-студія, гурток англійської 
мови. Зарахування до Центру здійснюється за наявності заяви на 
зарахування до Центру.
Діти та молоді особи, якими опікується БФ «Асперн», в рамках 
реалізації проектів отримують повний спектр соціально-
економічних послуг.
Послуги надаються безкоштовно.

Організація та проведення безкоштовних літніх таборів 
відпочинку для дітей, підлітків та молоді, екскурсій та культурно-
масових заходів.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00
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Благодійний фонд  
«Життя заради людей»

04212, м. Київ, вул. Малиновського, 3б, оф. 167

+38(096) 166-94-15

plis79@ukr.net

www.forlife.in.ua

Завдання 
організації:

• зробити соціальні послуги повністю безкоштовними, 
адресними та доступними кожному клієнтові

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• засуджені

Вік 
клієнтів: Підлітки, молодь, уразливі групи населення

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві 
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Надання юридичних консультацій з різних галузей права, 
налагодження співпраці з усіма найбільш важливими державними 
та недержавними організаціями.
Послуги надаються безкоштовно.

Психологічні (проведення психосоціальної реабілітації), 
соціальні (проведення профілактичної діяльності, яка 
базується на сучасних підходах, покращення якості життя 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, надання всебічної допомоги 
уразливим групам населення, впровадження сучасних 
ефективних методів профілактики, діагностування та допомоги 
хворим на ВІЛ), консультативні (надання допомоги молоді в 
питаннях профілактики ВІЛ-інфікування). Послуги надаються 
безкоштовно.
Вивчення та задоволення побутових потреб клієнтів. Послуги 
надаються безкоштовно.

Організація та проведення культурно-масових заходів.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

цілодобово

• психолог 
• фахівець по роботі з жінками
• фахівець по роботі з 

засудженими 
• реабілітаційний центр для 

нарко- та алкозалежних
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Благодійний фонд «Дитяча Надія»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81/2, оф. 5

+38(093) 939-62-02; +38(050) 312-53-17; +38(044) 532-29-89 (факс)

child-hope@mail.ru

http://repfm.com.ua/view/благодійний-фонд-дитяча-надія-1117903

Завдання 
організації:

• формування свідомого ставлення у молодої людини  
до особистого здоров'я 

• надання знань та відпрацювання навичок здорового способу 
життя

• профілактика ВІЛ/СНІДу й запобігання інфекціям,  
які передаються статевим шляхом

• формування відповідальної поведінки
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 

Клієнти: 

• сім`ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
• ВІЛ-інфіковані молоді люди та члени їхніх сімей
• алко- та (або) наркозалежні молоді люди
• діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх сімей
• сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, 

слідчих ізоляторах та повернулися з них, або були засуджені 
до покарання без позбавлення волі, або альтернативних видів 
покарань

Вік 
клієнтів: від 18 років

Види 
послуг:

• соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Здійснення мотиваційного консультування лікарем-наркологом, 
консультантами з питань хімічних залежностей.
Проведення консультацій щодо профілактики ризикованої 
поведінки, запобігання виникненню та розвитку можливих 
органічних розладів.
Направлення до центрiв реабiлiтацiї.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформаційно-консультативних послуг з питань хімічних 
залежностей, ігрової залежності, ризикованої поведінки підліткам, 
молодим людям та членам їх сімей. 
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця   

з 9:00 до 18:00
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Благодійний фонд «Карітас Київ»

02139, м. Київ, вул. Микитенка, 7б

+38(044) 512-00-85

caritas@caritas-ua.org
kyiv@caritas-ua.org

www.caritas-ua.org

Завдання 
організації:

• надання матеріальної та фінансової допомоги, а також 
безкорисливих послуг особам незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, 
які потребують соціальної допомоги та захисту, що сприяє 
духовному та моральному відродженню людей

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім`ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах
• безпритульні та бездоглядні діти й молоді люди віком до 24 років

Вік клієнтів: від 7 років
Види послуг:

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

Надання індивідуальних та групових інформаційно-
консультативних послуг.
Проведення бесід та тренінгів на різну тематику залежно від віку 
та потреб вікової групи.
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання гуманітарної допомоги. 
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Благодійний фонд «Конвіктус Україна»

02225, м. Київ, просп. Маяковського, 7а, оф. 170

+38(044) 592-58-47

info@convictus.org.ua

www.convictus.org.ua

Завдання 
організації:

• забезпечення рівного доступу уразливих груп до медико-
соціальних послуг та реінтеграція в суспільство засуджених 
шляхом налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, 
державою і бізнесом

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер 
Клієнти: • ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди

• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• особи, залучені до комерційного сексу

Вік 
клієнтів: від 18 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Тестування за допомогою швидких тестів на ВІЛ, сифіліс, 
гепатити, гонорею, хламідію. Сприяння у лікуванні інфекцій, що 
передаються статевим шляхом.
Послуги надаються безкоштовно.

Надання юридичних консультацій з різних галузей права, 
допомога у відновленні документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Тренінги та інформаційні заняття з питань профілактики 
інфікування ВІЛ та іншими хворобами.
Групи взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.

Показ та обговорення профілактичних фільмів.
Творча майстерня для жінок, залучених до комерційного сексу.
 Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

10:30-18:00

• соціальний працівник
• юрист
• психолог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

15:00-18:00

• лікар
• консультант з ДКТ
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Будинок соціального піклування

03061, м. Київ, вул. Суздальська, 4/6

+38(044) 483-41-81 
+38(044) 497-39-80 
+38(044) 497-47-38 
+38(044) 497-39-81

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1024.10571.0
http://bizinua.info/r10/info/1180130

Завдання 
організації:

надання соціальних послуг на платній та безплатній основі 

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • до Будинку можуть прийматися безпритульні громадяни

• право на перебування у Будинку мають громадяни України, іно-
земці, біженці та особи без громадянства, які постійно на законних 
підставах і після втрати прав на житлові приміщення проживають 
на території України і мають можливість оплачувати послуги

• безпритульні громадяни, які не мають змоги оплатити послуги, 
можуть бути прийняті до відділу нічного перебування на безко-
штовній основі за письмовими направленнями Головного управ-
ління соціального захисту населення строком до п’яти діб

Вік 
клієнтів: від 7 років до 18 років і старші

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• соціально-економічні

Клієнти отримують невідкладну медичну допомогу, проводиться 
санітарна обробка бездомних громадян та дезинфекція їхнього 
одягу. 
Послуги надаються  безкоштовно.

Будинок має у своєму складі відділення нічного перебування та 
соціальний готель.
Підопічні установи забезпечуються одягом, взуттям, постільною 
білизною, м’яким та твердим інвентарем та столовим посудом. 
Для мешканців відділення нічного перебування передбачена 
вечеря. Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00



54

Всеукраїнська громадська організація 
«Магнолія»

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10 (4 поверх)

+38(044) 206-99-94 
+38(044) 206-99-83 
+38(044) 206-99-84

tsr@magnolia-tv.com

www.magnolia.org.ua 
www.detipoisk.com 
www.sirotstvy.net

Завдання 
організації:

• Реалізовувати право дитини на безпеку, турботу та виховання 
шляхом:
◦ пошуку безвісти зниклих дітей
◦ пошуку батьків тих дітей, особи яких не встановлені
◦ пропаганди національного усиновлення, прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • безпритульні та (або) бездоглядні діти; 

• сім`ї, які хочуть всиновити дитину
Вік 
клієнтів: від народження до 24 років; дорослі

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Розшук безвісти зниклих дітей через ЗМІ (використання 
можливостей телебачення, радіо, преси, зовнішньої реклами 
та інтернету для масштабного інформування широких кіл 
громадськості про зниклу дитину). 
Консультації щодо питань усиновлення. 
Допомога дітям, які мешкають у інтернатних закладах, знайти 
своїх рідних.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 18:00
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Всеукраїнський громадський центр 
«Волонтер»

03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 2, оф. 53

+38(044) 227-63-03

vgc_volunteer@ukr.net

www.volunteer.kiev.ua

Завдання 
організації:

• формування відповідальної поведінки та свідомого ставлення 
у молодої людини до особистого здоров'я 

• надання знань та відпрацювання навичок здорового способу 
життя

• профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки
• формування соціально-активної позиції, залучення до 

волонтерства
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • учнівська та студентська молодь

• діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх сімей
• діти, які опинилися у складних життєвих обставинах
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом 

(перебувають у виховних, виправних колоніях, слідчих 
ізоляторах, на обліках у кримінальній міліції у справах дітей 
та кримінально-виконавчій інспекції)

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
Вік 
клієнтів: від 10 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Тестування та консультування на ВІЛ (послуга надається до 
грудня 2014 року включно, за попередньою домовленістю, 
зателефонувавши до офісу організації).
Послуги надаються безкоштовно.

Тренінги та семінари з питань профілактики ризикованої 
поведінки підлітків та молоді.
Участь у «Школі волонтерів», у заняттях з використанням 
настільних просвітницько-профілактичних ігор, у суспільно-
корисних акціях та заходах.
Послуги надаються безкоштовно за попереднім записом.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:30 до 18:00 (попередньо зателефонувавши в 
офіс та попередивши про зустріч)
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Голосіївський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді

03040, м. Київ, вул. Андрія Бубнова, 5

+38(044) 257-03-49

ssmgolosievo@ukr.net

www.ssm.kiev.ua

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки, які вживають психоактивні речовини ін`єкційним 

шляхом
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації; розповсюдження просвітницьких та культурно-
освітніх знань; поширення об’єктивної інформації про споживчі 
властивості та види соціальних послуг, формування певних 
уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем. Надання 
психологічних консультацій та підтримки.
Послуги надаються безкоштовно.

Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються 
у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також 
допомоги у вигляді одноразових компенсацій.
Послуги надаються безкоштовно.

Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:30 до 17:00
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Громадська організація  
«Дитинство – без СНІДу»

04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2А, оф. 112

+38(044) 419-86-78

childhood@noaids.org.ua

www.noaids.org.ua

Завдання 
організації:

• медичний догляд
• психологічна підтримка
• соціальний супровід
• правовий захист

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти з ВІЛ-інфекцією 

• діти з невизначеним ВІЛ-статусом
• сім’ї, яких стосується проблема ВІЛ-інфекції
• друзі та близькі ВІЛ-інфікованих людей
• ВІЛ-інфіковані батьки або особи, які їх заміняють

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві
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Медичний супровід та сестринський догляд ВІЛ-позитивних 
дітей.
Допомога в обстеженні дітей: транспортуванні зразків крові та 
допомога в організації. Обстеження на вірусне навантаження 
(залучення благодійної допомоги).
Послуги надаються безкоштовно та анонімно.
Соціально-психологічний, педагогічний супровід ВІЛ-позитивних 
дітей.
Просвітницька діяльність з питань профілактики та лікування 
ВІЛ-інфекції.
Послуги надаються безкоштовно.
Робота з ВІЛ-позитивними дітьми у дитячих будинках.
Організація дозвілля ВІЛ-позитивних дітей.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00
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Дарницький районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді

02091, м. Київ, Харківське шосе, 57

+38(044) 563-05-32

darssm@ukr.net 

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/darnica.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки, залучені до комерційного сексу

• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, особи з їх числа
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Консультування сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, жителів Дарницького району м. Києва, допомога в 
складанні правових документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Спеціалізоване формування «Служба соціальної підтримки 
сімей»  – здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах для подолання кризи та 
сприяння гармонійному всебічному розвитку дітей, молоді 
шляхом надання різноманітних соціальних послуг.
Спеціалізоване формування «Інформаційно-тренінговий центр», в 
рамках якого організовано інформування мешканців Дарницького 
району з питань первинної профілактики негативних явищ в 
молодіжному середовищі та популяризації сімейних цінностей.
Спеціалізоване формування «Служба соціально-профілактичної 
роботи», одним із завдань якого є надання соціальних послуг 
неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та які  повертаються з місць 
позбавлення волі, їх соціальна адаптація та реабілітація.
Спеціалізоване формування  «Мобільний консультаційний пункт 
соціальної роботи», забезпечення доступу до соціальних послуг 
ЦСССДМ різним категоріям дітей, молоді, сімей віддалених 
районів Дарницького району (житлові масиви Бортничі, 
Осокорки, Рембаза).
Спеціалізоване формування «Школа добровільних помічників на 
громадських засадах» – сприяння зайнятості підлітків та молоді 
у волонтерській діяльності. Створення умов для підвищення 
рівня кваліфікації волонтерів, здобуття ними знань та навичок 
індивідуальної та групової соціальної роботи з різними 
категоріями дітей, молоді та сімей.
Соціальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (ЦСПР). 
Основним завданням Центру є надання психологічних, соціально-
педагогічних, інформаційних та інших соціальних послуг дітям 
та молоді з функціональними обмеженнями, членам їх сімей.
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Клієнти: діти та молодь з обмеженими фізичними 
можливостями, психічними захворюваннями та розумовою 
відсталістю. Спеціалістами закладу проводиться  психолого-
педагогічна реабілітація дітей, молоді з інвалідністю та їх 
сімей (консультування, психолого-педагогічна діагностика, 
психологічна та педагогічна корекція, арттерапія, танцювально-
рухова терапія). Адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 8, приміщення 
спеціалізованої школи № 296. Телефон: +38(044) 560-71-96; 
+38(044) 560-76-66. Послуги надаються безкоштовно, 
присутність батьків не обов’язкова.
Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є необхідність дозволу батьків та відповідних 
документів, оплата проїзду.
Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання 
Дарницького району міста Києва (ЦМП)  – комплексний 
позашкільний навчально-виховний заклад, який організовує 
роботу з вихованцями, слухачами, учнями за різними 
напрямами позашкільної освіти (соціокультурними, туристсько-
краєзнавчими, художньо-естетичними, оздоровчими, дозвільнево-
розважальними, фізкультурно-спортивними та ін.). Центр 
об’єднує 12 клубів за місцем проживання, які відвідують діти 
віком від 4 до 18 років та молодь до 35 років. 
Адреса: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 2а, приміщення ЖЕД 
№ 201.Телефон: +38(044) 560-71-96; +38(044) 560-76-66.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00)

Їхати: від ст. метро «Харківська» маршрутним автобусом № 45 до зупинки 
«Тростянецька».
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Деснянський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді

02222, м. Київ, вул. Сабурова, 8

+38(044) 515-66-00

desn_centre@ukr.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/desnyanskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні особи та члени їхніх родин

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• діти та молоді люди з особливими потребами
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки та молоді люди, які вживають психоактивні речовини 

ін`єкційним шляхом
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які 
вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав  
та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних 
послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до 
соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Застосування психодіагностики, що спрямована 
на вивчення соціально-психічних характеристик особистості та 
групи. Проведення терапевтичних сеансів з метою психокорекції 
або психологічної реабілітації людини, надання методичних порад 
батькам (або особам, які їх замінюють). 
Надання соціальної допомоги дітям та молоді з функціональними 
обмеженнями та їх сім’ям на базі закладу соціального 
обслуговування «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями» Деснянського 
району. Профілактика негативних явищ у молодіжному 
середовищі.
Допомога залежним та членам їх родин, а саме: первинне 
анонімне, безкоштовне консультування наркозалежних та членів 
їх родин; направлення на безкоштовне отримання медичних 
послуг; група підтримки для співзалежних; денний стаціонар (не 
медикаментозна програма).
Послуги надаються безкоштовно.
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Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі 
надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги  
у вигляді одноразових компенсацій.
Послуги надаються безкоштовно.

Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій. 
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00

Їхати: від ст. метро «Петрівка» авт. № 21 до зуп. «Блок послуг» або від ст. метро 
«Шулявська» маршрутними таксі до зуп. «Блок послуг».
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Дніпровський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді

02183, м. Київ, б-р Перова, 56

+38(044) 512-23-48
+38(044) 510-55-93

dnssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/dniprovskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю

• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами  
та організаціями

• залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

З метою наближення фахівців до місця проживання родин,  
в підліткових клубах за місцем проживання та на базі 
самого Центру (м. Київ, б-р Перова, 56) організовано роботу 
консультативних пунктів, в яких спеціалісти ведуть прийом 
двічі на тиждень.
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Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Служба соціальної 
підтримки сімей 
(м. Київ,  
б-р Перова, 56)
510-55-93, 512-23-48

• спеціалісти допомагають сім`ям, 
які з певних причин опинилися у 
кризі, шляхом надання адресної 
соціальної допомоги та здійснення 
соціального супроводу

Служба соціально-
профілактичної роботи 
(м. Київ,  
б-р Перова, 56) 512-
23-48

• надання адаптаційної соціальної 
допомоги особам, які зловживали 
алкоголем та іншими ПАР та 
членам їхніх родин. Програма не 
пов’язана з релігіями, сектами чи 
політичними організаціями

Центр соціально-
психологічної 
реабілітації  дітей та 
молоді  
з функціональними 
обмеженнями 
(м. Київ,  
вул. Райдужна, 51) 
540-02-81

• надання безкоштовних соціальних 
послуг дітям-інвалідам та членам 
їх сімей

Центр по роботі  
з дітьми та молоддю за 
місцем проживання
(м. Київ,  
б-р Перова, 56)  
540-03-11

• навчання і виховання дітей 
та молоді у позаурочний 
час. Організація дозвілля, 
спортивно-оздоровчої, технічної, 
естетичної  та соціально-корисної 
діяльності.  В Центрі працює 
30 підліткових клубів за місцем 
проживання

Підліткові клуби за 
місцем проживання
(м. Київ,  
б-р Перова, 56)  
540-03-11

• Клуби відвідують діти від 5 до 18 
років, молодь, дорослі, з них: 17 
клубів з естетичним напрямком 
роботи та 13 клубів спортивного 
напрямку

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди, та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які 
вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав та 
інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
«Служба соціальної підтримки сімей» (раннє виявлення, 
соціальна підтримка та супровід: сімей, які опинились в 
складних життєвих обставинах; прийомних та опікунських сімей; 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей-сиріт, 
які перебувають в  інтернатних закладах та навчаються ВПУ; 
неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань, непов’язаних 
з позбавленням волі. Попередження насильства в сім’ї (термінове 
реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми). 
Надання безкоштовної консультативної допомоги (соціального 
педагога, психолога,  юриста, фахівця соціальної роботи). 
Попередження раннього соціального сирітства. Організація та 
проведення змістовного дозвілля для сімей.
«Служба соціально-профілактичної роботи» (надання 
консультативної допомоги алко/наркозалежним та членам їх 
сімей. Проведення з алкозалежними, які успішно пройшли 
мотиваційне індивідуальне консультування, циклу занять на 
основі програми «12 кроків». Організація та проведення груп 
взаємодопомоги АА).
«Центр соціально-психологічної реабілітації  дітей та молоді  
з функціональними обмеженнями» (раннє виявлення, соціальна 
підтримка та супровід сімей, які виховують дітей та молодь з 
особливими потребами). Надання безкоштовної консультативної 
допомоги (соціального педагога, психолога,  корекційного 
педагога).
Послуги надаються безкоштовно.
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Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій. Послуги надаються безкоштовно.
Робота спеціалізованих формувань:
«Служба соціальної підтримки сімей» (організація та 
проведення змістовного дозвілля для сімей).
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями» (розвиток творчих здібностей 
молодих інвалідів засобами мистецтва; організація змістовного 
дозвілля, виставок, фестивалів творчості).
«Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання» 
(проведення гурткової та секційної роботи в підліткових клубах 
за місцем проживання естетичного та спортивного напрямку. 
Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).

«Підліткові клуби за місцем проживання»
Естетичного спрямування:

Назва клубу Адреса Телефон
«Альтернатива» вул. С.Лазо, 5А 576-70-09
«Гренада» вул. Райдужна, 51 540 -03- 91
«Дружба» б-р Давидова, 1/5 295-27-53
«Евріка» Русанівський б-р, 1 295-68-78
«Ентузіаст» вул. Ентузіастів, 11 295-67-44
«Компас» просп. Воз’єднання, 20/2 292-12-39
«Маяк» вул. Райдужна, 51 540 -03- 91
«Орлятко» вул. Луначарського, 3Г 516-96-71
«Райдуга» просп. Гагаріна, 5/2 558-25-27
«Райдуга» просп. Ватутіна, 4А 542-52-07
«Ровесник» вул. Червоноткацька, 27/2 296-69-85
Реабілітаційний 
центр «Ровесник» 

вул. Райдужна, 51 540-02 -81

«Світоч» вул. Малишка, 25/1 --------
«Темп» вул. Миропільська, 13А 549-00-68
«Червоні вітрила» вул. Райдужна, 51 540-49-39
«Юність» вул. Азербайджанська, 2 573-20-43
«Юність» вул. Райдужна, 51 540 03 91
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Спортивного спрямування:
Назва клубу Адреса Телефон

«Атлант» б-р Перова, 42 510-89-48
«Бригантина» вул. Серова, 28 542-81-40
«Вітязь» вул. Луначарського, 20 516-85-26
«Горизонт» вул. Чудновського, 8А 292-11-84
«Лівобережний» вул. Флоренції, 12В 517-74-70
«Олімпієць» вул. Райдужна, 51 540 03 91
«Орлятко» б-р Перова, 42 510-89-48
«Ракетка» просп. Тичини, 15 553-16-04
«Робінзон» вул. Будівельників, 32/2 292-13-89
«Ровесник» вул. Пожарського, 1 296-85-81
«Рубін» вул. Серафімовича, 11 553-06-40
«Час вперед» просп. А.Навої, 76 542-51-17
«Факел» вул. Запорожця, 7 512-12-04

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами
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Інтернет-проект www.detdom.info

08162, Київська область, с. Чабани, вул. Машинобудівників, 2в, 
оф. 124

+38(044) 379-03-62

info@detdom.info

www.detdom.info

Завдання 
організації:

• www.detdom.info – соціальна мережа для всіх, хто допомагає 
дітям України

• допомога дітям-сиротам, дітям, які залишилися без 
батьківського піклування, сім'ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, дітям, які потребують підтримки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
Клієнти: • безпритульні діти

• бездоглядні діти
Вік 
клієнтів: від народження до 24 років

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

Збір та розповсюдження інформації щодо необхідної допомоги 
дітям-сиротам та дітям, які опинилися в складних життєвих 
обставинах.
Організація та проведення екскурсій, поїздок, майстер-класів для 
дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування.
Організація фахової допомоги дітям (за потребою).
Постійно діючий форум волонтерів.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання матеріальної та грошової допомоги дітям, які цього 
потребують.
Послуги надаються безкоштовно.



75

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
Субота

з 9:00 до 18:00
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Київське міське відділення 
Всеукраїнської благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД»

04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 13б

+38(044) 228-56-91

office@plwh.kiev.ua

www.plwh.kiev.ua

Завдання 
організації:

• сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним  
та міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення 
соціально-економічного становища ЛЖВ

• представлення прав та інтересів ЛЖВ на всіх рівнях 
державного та суспільного життя

• сприяння захисту соціальних, особистих та інших прав  
і законних інтересів ЛЖВ

• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх 
програм, надання допомоги вченим у галузях, пов'язаних  
з профілактикою, лікуванням та реабілітацією ЛЖВ

• надання допомоги в розвитку інформаційної інфраструктури, 
видавничої справи, засобів масової інформації, спрямованих 
на інформування населення стосовно проблеми захворювань 
та профілактики ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії

• сприяння у наданні медичної допомоги та спеціального 
догляду ЛЖВ

• сприяння розвитку охорони здоров'я, пропагування здорового 
способу життя, участь у наданні медичної допомоги  
та спеціального догляду ЛЖВ

• сприяння утворенню належних умов для забезпечення 
соціального та правового захисту ЛЖВ

• сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та 
усвідомлення рівності прав всіх громадян, в тому числі ЛЖВ

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • ВІЛ-інфіковані підлітки 

• ВІЛ-інфіковані молоді люди
• ВІЛ-інфіковані дорослі
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Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Консультації юриста з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
відновлення документів, отримання пільг та соціальних виплат. 
За умови дозволу батьків/опікунів. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.

Надання літератури з питань ВІЛ та інших соціально небезпечних 
захворювань. Проведення майстер-класів з працевлаштування. 
За умови дозволу батьків. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.
Різноманітні святкові вечори, концерти на вихідних, зустрічі  
з відомими діячами культури, мистецтва та спорту. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до18:00
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Київська міська наркологічна клінічна 
лікарня «Соціотерапія»

03039, м. Київ, вул. Качалова, 5

+38(044) 404-36-96

http://sociotherapy.org.ua

Завдання 
організації:

• лiкування та реабiлiтацiя хворих, якi мають проблеми 
вживання наркотикiв та алкоголю, та членiв їх сiмей

• цiлiсна система безкоштовного обслуговування 
наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе 
найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, 
включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних 
професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на 
принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi 
спiльноти)

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди, члени їх 

сімей
Вік 
клієнтів: Від 14 до 24 років і старші

Види 
послуг: • медичні

лiкування та реабiлiтацiя хворих, якi мають проблеми вживання 
наркотикiв і алкоголю, та членiв їх сiмей
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Графік 
прийому 
фахівців: Понеділок

Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

цілодобово 

• кардіолог
• хірург
• терапевт
• пульмонолог
• окуліст 
• невропатолог
• ендокринолог
• гінеколог 
• консультує психіатр
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Київський міський Лівобережний центр  
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

02099, м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп. 2

+38(044) 566-96-73

office@plwh.kiev.ua

www.plwh.kiev.ua

Завдання 
організації:

• надання ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різних видів 
соціальних послуг (психологічних, соціально-педагогічних, 
соціально-медичних, юридичних, інформаційних, соціально-
економічних)

• організація клубів за інтересами, здійснення заходів 
змістовного дозвілля

• залучення батьків або осіб, які їх замінюють, до співпраці, 
надання їм методичних порад

• організація роботи груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованої 
молоді, а також батьків або осіб, які їх замінюють

• співпраця із закладами охорони здоров'я, навчальними 
закладами та іншими організаціями, які надають допомогу 
ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки, залучені до комерційного сексу
• підлітки, які вживають психоактивні речовини ін`єкційним 

шляхом
• підлітки-хлопчики, які практикують секс із чоловіками
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуни

Вік 
клієнтів: від народження до 24 років 
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Види 
послуг: •	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 соціально-економічні

•	 дозвіллєві

Первинне	інформаційно-мотиваційне	консультування,	медична	
допомога	наркозалежним,	проведення	груп	взаємодопомоги	
для	хімічно	залежних	та	членів	їх	сімей,	навчальних	занять	для	
батьків	хімічно	залежних,	обмін	шприців	в	стаціонарному	пункті,	
реабілітація	людей	з	подвійною	проблемою	–	хімічна	залежність,	
ВІЛ/СНІД	в	режимі	денного	та	цілодобового	стаціонару,	надання	
всебічної	соціальної	підтримки	дітям,	молоді,	сім’ям,	яких	
торкнулися	проблеми	ВІЛ/СНІДу.	Просвітницько-профілактична	
робота	зі	сприяння	здоров’ю,	профілактика	ВІЛ/СНІДу		
та	ризикованої	поведінки.
Тестування на ВІЛ. Послуги	надаються	безкоштовно.
Послуги	надаються	дітям	і	підліткам-клієнтам	Центру	за	згодою	
опікунів	і	батьків.	
Послуги	надаються	безкоштовно.

Гігієнічні	заходи.	Банк	одягу	та	інше.	Послуги	надаються	дітям		
і	підліткам-клієнтам	Центру	за	згодою	опікунів	і	батьків.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа	
Четвер
П’ятниця

з	10:00	до	18:00	

•	 соціальний	працівник
•	 соціальний	педагог
•	 психолог	(за попередніми 

записом і домовленістю)
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Київський міський Правобережний центр  
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Київ, просп. Василя Порика, 13Б

+38(044) 228-56-91

porika13@i.ua

немає

Завдання 
організації:

• надання ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різних видів 
соціальних послуг (психологічні, соціально-педагогічні, 
соціально-медичні, юридичні, інформаційні, соціально-
економічні)

• організація клубів за інтересами, здійснення заходів 
змістовного дозвілля

• залучення батьків або осіб, які їх замінюють, до співпраці, 
надання їм методичних порад

• організація роботи груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованої 
молоді, а також батьків або осіб, які їх замінюють

• співпраця із закладами охорони здоров'я, навчальними 
закладами та іншими організаціями, які надають допомогу 
ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • вагітні дівчата підліткового та молодого віку

• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуни

Вік 
клієнтів: Від народження до 24 років 

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Психологічна діагностика. Психокорекційні заняття. Практичний 
курс для батьків «Радість батьківства». Профорієнтаційний 
курс для підлітків «Професіонал». Лідерські групи для дітей 
за скаутською методикою «Навчання через дію». Групи 
підготовки дітей до розкриття ВІЛ-позитивного статусу. 
Консультації спеціалістів в контексті ВІЛ. Інформаційні заняття 
за напрямками: «Прихильність ВААРТ», «Догляд за ВІЛ-
інфікованою дитиною», для дітей – «Уроки Феї вітамінки». 
Умовою надання послуг за довгостроковою стратегією є згода 
одного з батьків/опікуна або особи, яка її замінює, та оформлення 
дитини, підлітка як клієнта центру згідно з заявою одного з 
батьків/опікунів чи особи, яка її замінює. Послуги надаються 
безкоштовно.
Соціально-економічні послуги у вигляді мотиваційних різних 
за складом наборів: продуктових (в тому числі для немовлят), 
гігієнічних (в тому числі підгузки), канцелярського приладдя для 
школярів. Банк одягу для дітей від народження.
Умовою надання послуг за довгостроковою стратегією є згода 
одного з батьків/опікуна або особи, яка її замінює, та оформлення 
дитини, підлітка як клієнта центру згідно з заявою одного з 
батьків/опікунів чи особи, яка її замінює. Послуги надаються 
безкоштовно.
Клуб сімейних зустрічей: концерти, виставки, тематичні вечори, 
майстер-класи з рукоділля, екскурсії, інтерактивні ігри, квести.  
Послуги надаються безкоштовно.
До участі в дозвіллевих послугах автаматично долучаються 
особи, які оформлені клієнтами Центру

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 17:00 

• директор
• медичний працівник
• психолог
• соціальний педагог
• фахівець із соціальної 

роботи
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Київський міський центр здоров’я

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25

+38(044) 483–96–00

citycenter@health.kiev.ua

http://www.zdorov.com.ua

Завдання 
організації:

• формування здорового способу життя населення
• виконання розділів державних та міських оздоровчих програм, 

директив Департаменту охорони здоров’я
• координація та науково-методичне керівництво 

профілактичної діяльності закладів охорони здоров’я
• організація масових інформаційно-оздоровчих акцій, науково-

практичних конференцій
• санітарно-освітня робота для медичних працівників  

та населення, особливо молоді
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти

• підлітки
• молодь
• дорослі

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Інформаційно-методична підтримка профілактичної діяльності, 
усні та письмові консультації населення.
Клуб здорового харчування.
Антитютюновий клуб.
Клуб «Антистрес».
Постійнодіючий університет медичних та гігієнічних знань 
для людей літнього віку «За активне довголіття» («Університет 
третього віку»).
Довідки та попередній запис.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 17:00 

• Клуб здорового 
харчування кожний другий четвер місяця, 12.00

• Антитютюновий клуб кожний третій четвер місяця, 18.00 – 20.00
• Клуб «Антистрес» кожна третя середа місяця, 14.00
• Постійнодіючий 

університет медичних 
та гігієнічних знань 
для людей літнього 
віку «За активне 
довголіття» 

третя середа кожного місяця, 15.00
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Київський міський центр СНІДу

03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11

+38(044) 450-82-55 – секретар головного лікаря
+38(044) 409-20-80 – реєстратура 
+38(044) 409-27-19 – каса  
+38(044) 424-10-09 – факс 
+38(044) 409-20-70 (72,74,68) – лабораторія 
+38(044) 424-12-81 – лабораторія соматичного корпусу
+38(044) 409-20-73 – бактоеорологічна лабраторія
+38(044) 452-68-50 – планово-економічний відділ

http://kmcs.org.ua

Завдання 
організації:

• функціонування амбулаторно-поліклінічного відділення
• функціонування інфекційного відділення для хворих на СНІД
• функціонування клініко-діагностичної лабораторії 

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • всі, хто потребує послуг Центру
Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Функціонування амбулаторно-поліклінічного відділення; 
функціонування інфекційного відділення для хворих на СНІД; 
функціонування клініко-діагностичної лабораторії.
Тестування на ВІЛ.
Умови отримання послуг уточнюються по телефону або вказані 
на сайті.
Функціонування кабінетів довіри. 
Консультації психолога.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

9:00-15:00 Години прийому аналізів: 8:00-16:00
Години видачі аналізів: 14:00-16:00

Київський міський центр СНІДу

Кабінет довіри Дарницького району м. Києва

Адреса: вул. Бориспільська, 30А
Консультація психолога: 8:30-17:40

Тестування: 9:00-17:30
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Кабінет довіри Деснянського району м. Києва

Адреса: б-р Володимира Висоцького, 8, тел. 361-02-93
Консультація психолога: (пн, ср, пт) 8:30-15:30; (вт, чт) 12:00-19:00

Тестування: (пн, ср, пт) 9:00-15:00; (вт, чт) 12:30-18:30

Кабінет довіри Голосіївського району м. Києва

Адреса: просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 59а,  
тел. 257-41-80

Консультація психолога: (пн, ср, пт) 8:30-15:30; (вт, чт) 12:00-19:00
Тестування: (пн, ср, пт) 9:00-15:00; (вт, чт) 12:30-18:30
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Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

03057, м. Київ, вул. Довженка, 2, оф. 38

+38(044) 453-40-63
 +38(044) 456-11-28
+38(044) 458-27-67 (факс)

kmcssm@ukr.net

www.ssm.kiev.ua/

Завдання 
організації:

• реалізація державної молодіжної політики, організація 
надання сімя’м, дітям та молоді м. Києва якісних соціальних 
послуг через Київський міський та районні центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей, молоді, заклади соціального 
обслуговування

• надання комплексу інформаційних, соціально-педагогічних, 
психологічних, юридичних послуг особам, які опинились  
у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги

• підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки

• профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди 
здорового способу життя серед молоді, проведення 
інформаційних, культурно-просвітницьких заходів

• забезпечення вільного доступу до консультування  
та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій 
населення тощо

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім’ї, діти, молодь м. Києва, а саме:

◦ безпритульні та бездоглядні діти, безпритульна молодь  
та представники їх соціального оточення

◦ випускники інтернатних закладів
◦ ВІЛ-позитивні діти, молоді люди та члени їх сімей
◦ діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх 

сімей
◦ діти, молоді люди, які постраждали від різних форм 

насильства та члени їх сімей
◦ діти, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу
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◦	 діти-сироти	та	діти,	позбавлені	батьківського	піклування,	
та	особи	з	їх	числа

◦	 сім’ї	з	дітьми,	які	опинились	у	складних	життєвих	
обставинах	

◦	 сім’ї,	члени	яких	перебували	у	виховних,	виправних	
колоніях,	слідчих	ізоляторах	та	повернулися	з	них		
або	були	засуджені	до	покарання	без	позбавлення	волі,		
або	альтернативних	видів	покарань

Вік 
клієнтів: до	35	років

Види 
послуг: •	 соціально-медичні,	медичні	

•	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 дозвіллєві

Направлення	за	згодою	батьків	(офіційних	представників)	до	
медичних	спеціалізованих	закладів,	інших	державних	установ,	
неурядових	організацій,	спеціалісти	яких	надають	послуги	
підліткам	груп	ризику	та	членам	їх	сімей.
Надання	соціально-медичних	послуг	підліткам	в	місцях	їх	
скупчення	із	залученням	мобільних	транспортних	засобів	
вуличної	профілактичної	роботи,	з	можливістю	проходження	
добровільного	КІТ	на	ВІЛ-інфекцію,	сифіліс,	гепатити	В	і	С,	
розповсюдженням	засобів	контрацепції.
Здійснення	супроводу	підлітків	з	позитивними	результатами	
експрес-тестування,	сприяння	в	їх	постановці	на	спеціалізовані	
медичні	обліки.
Здійснення	мотиваційного	консультування	лікарем-наркологом,	
консультантами	з	питань	хімічних	залежностей.
Соціально-медичні	консультації	щодо	профілактики	ризикованої	
поведінки,	запобігання	виникнення	та	розвитку	можливих	
органічних	розладів	у	підлітків.
Підліткам	до	14	років	всі	послуги,	крім	інформаційних,	
відповідно	до	віку	та	потреб	дитини,	надаються	в	присутності	
батьків	(законних	представників).
Послуги	надаються	безкоштовно.
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Сприяння в забезпеченні захисту прав та інтересів підлітків, їх 
законних представників.
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформаційно-консультативних послуг з питань хімічних 
залежностей, ігрової залежності, ризикованої поведінки підліткам 
та членам їх сімей.
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Надання індивідуальних та групових інформаційно-
консультативних послуг в умовах 2-денних відділень тимчасового 
перебування з розповсюдженням адаптованих для підлітків 
інформаційних матеріалів.
Надання інформаційних, психологічних послуг підліткам в місцях 
їх скупчення із залученням мобільних транспортних засобів 
вуличної профілактичної роботи.
Надання соціально-педагогічних послуг підліткам на 
території відділень, залучення їх до організації та проведення 
профілактичних, спортивно-оздоровчих, соціально-
культурологічних заходів, волонтерського руху.
Консультації психолога, психодіагностика, тренінгові заняття, 
дистанційні консультації психолога за телефоном.
Консультації щодо профілактики ризикованої поведінки, 
запобігання виникненню та розвитку можливих органічних 
розладів у підлітків. 
Можливе надання інформаційно-консультативних послуг 
підліткам з 14 до 18 років за їх добровільною згодою  
без батьків, але за погодженням з ними, направлення на лікування 
в стаціонарних умовах, проходження реабілітаційних програм.
Послуги надаються безкоштовно.
За участю партнерських громадських організацій реалізуються: 
програми відпочинку на базі ЛНТ «Витоки», ЛНТ «Зелена 
стежка», ЛНТ «Пригодницьке літо», ЛНТ «Скаутвіль»; соціально-
культурологічний захід «Юнь Києва запрошує»; фестиваль 
дитячої творчості «Повіримо у себе»; традиційне соціальне свято 
«Парад помічників Святого Миколая»; Фестиваль рибної ловлі 
серед дітей з порушенням опорно-рухового апарату «Золота 
рибка», збір-похід «Козацькими шляхами», масові акції до Дня 
Києва, до Дня сім’ї, Дня захисту дітей, фестивалю творчості 
«Повір у себе» тощо.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді,  
у Дніпровському районі м. Києва

02002, м. Київ, вул. Луначарського, 3Г

+38(044) 517-61-21

Вбудована функція листування на веб-сайті 

www.shkola-online.ua/Psicologist/KDM/
vk.com/club20328927 

Завдання 
організації:

• збереження здоров'я підлітків та молоді, виховання свідомого 
ставлення молодої людини до особистого здоров'я, знання  
та формування навичок здорового способу життя

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, уролога, дерматовенеролога, психолога, 
терапевта. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та інші ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися  
на прийом до психолога.
Послуги надаються безкоштовно.
Консультації психолога. 
Індивідуальні консультації з питань збереження здоров’я  
підлітків, тренінги, семінари, лекції, курси для дітей, молодих 
людей та соціальних працівників.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді,  
у Печерському районі м. Києва

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4Б (3 під’їзд, 2 поверх)

+38(044) 285-56-44

mkdkl7@ukr.net

http://www.shkola-online.ua/PecherskayaKDM/
http://starokyivske.tmo.kiev.ua/vsim/164-2010-05-28-09-53-58.html

Завдання 
організації:

• збереження здоров'я підлітків та молоді, виховання свідомого 
ставлення молодої людини до особистого здоров'я, знання  
та формування навичок здорового способу життя

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, уролога, дерматовенеролога, психолога, 
терапевта. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та інші ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога.
Послуги надаються безкоштовно.
Консультації психолога, соціального працівника.
Можливе надання послуг без батьків, наявність документів, 
що засвідчують особу, не обов’язкова. Послуги надаються 
безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, у 
Подільському районі м. Києва

04070, м. Київ, вул. Турівська, 26

+38(044) 417-32-82

http://www.cfmr.org.ua/ru/institutions/33/
http://www.shkola-online.ua/KDMKyivPodol/

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров'я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров'я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта, консультування  
в Центрі ВІЛ/СНІДу. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога. Всі послуги анонімні.

Консультації психолога, соціального працівника. Допомога у 
прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)



99

Клініка, дружня до молоді,  
у Шевченківському районі м. Києва

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 43

+38(044) 234-93-46

klm@health.kiev.ua

www.shkola-online.ua/DKMKiev/vkontakte.ru/club20328927

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров'я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров'я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання зараження інфекціями, що передаються статевим 

шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні



100

Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта. Деякі лабораторні 
дослідження.
Всі послуги анонімні.

Консультації психолога, соціального працівника. Допомога  
у прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді,  
у Голосіївському районі м. Києва

03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 53

+38(044) 257-26-32

kdm-g@ukr.net

http://www.shkola-online.ua/GoloseevskayaKDM/

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров’я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров’я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання зараження інфекціями, що передаються статевим 

шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта. 
Деякі лабораторні дослідження.
Можливість пройти тестування на ВІЛ та ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога. Всі послуги анонімні.

Консультації психолога, соціального працівника. Допомога у 
прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, 
консультативно-діагностичної 
поліклініки НДСЛ «ОХМАТДИТ»

01025, м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9

+38(044) 272-35-37

http://www.shkola-online.ua/KDMkievSretenskaya/

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров’я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров’я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання зараження інфекціями, що передаються статевим 

шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта. 
Деякі лабораторні дослідження.
Можливість пройти консультування та тестування на ВІЛ та ІПСШ.
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога. Всі послуги анонімні.

Консультації психолога, соціального працівника. Допомога у 
прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)

Тестування на ВІЛ:

Понеділок
Середа з 9:00 до 18:00

Вівторок
Четвер з 8:00 до 10:00
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Міжнародна громадська організація  
«Школа Рівних Можливостей»

03141, м. Київ, вул. Волгоградська, 23, оф. 32

+38(044) 275-14-68, +38(050) 462-43-26

gender@ukr.net

www.gender-ua.org

Завдання 
організації:

• встановлення ґендерної рівністі
• протидія торгівлі людьми та комерційній сексуальній 

експлуатації
• попередження насильства
• формування безпечного середовища розвитку та безпечної 

поведінки дітей і молоді
• боротьба з ВІЛ/СНІДом
• рівні можливості для дітей з особливими потребами
• захист ненародженої дитини
• протидія корупції

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти

• підлітки
• молодь

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Тренінги, майстер-класи, недільна волонтерська школа, участь  
в Гендерному інтерактивному театрі (соціальний театр), у форум-
театрі.
Попередній запис, замовлення на тренінги та інформаційні 
кампанії.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 
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Міжнародний благодійний фонд  
«Дар життя»

01032, м. Київ, вул. Вербицького, 5 Б, оф. 100 

+38(044) 562-82-53

LB.giftoflife@gmail.com

www.giftoflife.org.ua

Завдання 
організації:

• допомагати найбільш нужденним людям з фізичними/
розумовими вадами, сиротам, соціально незахищеному  
і незаможному населенню України

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки й молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні
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Клініка на колесах складається з двох спеціально обладнаних 
автобусів. 
Персонал медичного автобуса складається з лікарів-терапевтів  
та асистентів. Вони проводять професійний огляд та діагностику, 
роблячи ЕКГ серця, аналіз крові на цукор, гемоглобін, аналіз сечі, 
скринінг зору, слуху та спірометрію для перевірки функціонування 
легень.
Надаються висновки про стан здоров’я, навчальна інформація, 
вітаміни та інші матеріали. 
Стоматологи та помічники стоматологів здійснюють професійний 
огляд, фторування, видалення, лікування карієсу та деякі 
ендодонтичні процедури. Послуги надаються безкоштовно.
Безкоштовне тестування вагітності та індивідуальне 
консультування жінок.
Презентації для різних вікових категорій.
Консультанти «Дару життя» також відвідують громадські установи 
та навчальні заклади, де проводять презентації з використанням 
документальних матеріалів та науково обґрунтованих фактів про 
життя до народження. Послуги надаються безкоштовно.
Розповсюдження допомоги нужденним людям в Україні через 
громади Лютеранської Церкви, консультативні центри та інші гідні 
довіри заклади.
У центрах «За життя» зберігається та роздається одяг для вагітних 
та новонароджених. Ці речі видаються вагітним жінкам для того, 
щоб підтримати їх та показати їм нашу християнську турботу про 
них. Безкоштовне надання вітамінів для вагітних.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 17:00 
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Молодіжна громадська організація  
«Об’єднання «Життя на всі 100%»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81/2, оф. 4

+38(063) 172-37-77

nanebe@ukr.net

www.lifeat100.in.ua
www.facebook.com/lifeon100/timeline

Завдання 
організації:

• допомага людям із алкогольною та наркотичною залежністю
• стаціонарне лікування
• допомога родичам осіб із алкогольною та наркотичною 

залежністю
• психологічна підтримка

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки й молоді люди

• вагітні жінки підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• засуджені та ті, хто повернувся з місць позбавлення волі
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• безпритульні та бездоглядні

Вік 
клієнтів: з 12 до 24 і старші

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Допомога у подоланні алкогольної та наркотичної залежності  
у реабілатційних центрах «Життя на всі 100%».

Психологічні консультації ВІЛ-позитивним, безпритульним, 
людям, звільненим з місць позбавлення волі, тим, хто потрапив 
в складні життєві обставини. Соціальна підтримка клієнтів 
соціальним працівником.
Духовно-психологічна програма Наталії Потопаєвої «10 кроків. 
Шлях до свободи».

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

цілодобово 

• соціальний працівник
• психолог
• реабілітолог (Центр 

наркозалежних)
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Національна лінія Телефону довіри  
з проблем ВІЛ/СНІД

Проект благодійної організації
«Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

02094, м. Київ, вул. Пожарського, 11, оф. 41

+38(044) 296-19-20 
+38(044) 592-68-15 (офіс)
0800500451 (Національна лінія Телефону довіри з проблем ВІЛ/
СНІД)

common@saapf.kiev.ua
ICQ: 271-324-528

www.helpme.com.ua

Завдання 
організації:

• забезпечення роботи Телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД
• консультування психологів, лікарів-інфекціоністів щодо ВІЛ-

асоційованого туберкульозу
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця (офіс)

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя 
(Телефон довіри) 

Клієнти: • підлітки та молодь віком від 14 до 24 років та члени їхніх 
сімей

• дорослі
Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації психіатра, психотерапевта та лікаря-інфекціоніста 
з багаторічним досвідом роботи у сфері телефонного 
консультування та у ВІЛ-сервісі.
Консультанти дадуть відповіді на найскладніші питання про 
профілактику та діагностику ВІЛ-інфекції, психологи допоможуть 
повернути надію та повірити в себе і своє майбутнє, а лікарі-
інфекціоністи розкажуть про сучасні методи лікування та 
можливості отримання безкоштовної антиретровірусної терапії.
Консультації психолога, інформаційні консультації з проблем 
ВІЛ/СНІДу та наркоманії; психологічні консультації та підтримка 
людей, які зіткнулися з проблемою ВІЛ/СНІДу, наркоманії  
або з обома проблемами разом.
Консультації надаються під час телефонної розмови, а також 
через мережу Інтернет в режимі онлайн і шляхом електронного 
листування на сайті. Дзвінки за цим номером телефону є 
безкоштовними по всій території України зі стаціонарних 
телефонів та з телефонів деяких операторів мобільного зв’язку.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (офіс)

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

цілодобово (Національна лінія Телефону 
довіри з проблем ВІЛ/СНІД)
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Оболонський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 7Г

+38(044) 426-87-75
+38(044) 419-94-79

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/obolonskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, діть-
ми та молоддю із запобігання негативних явищ та правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також залу-
чення потенціалу територіальної громади до проведення соці-
альної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 
(м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 7Г)  
419-94-79)

• надання безкоштовних 
соціальних послуг дітям-
інвалідам та членам їх 
сімей

Підліткові клуби за місцем 
проживання
418-78-42

• клуби відвідують діти 
від 5 до 18 років, молодь, 
дорослі
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Відділ соціальної роботи
(м. Київ, вул. Лайоша 
Гавро, 7Г)
426-87-75, 426-66-16

• здійснення соціальної 
підтримки та соціального 
супроводу сімей, які 
перебувають в складних 
життєвих обставинах

Школа Волонтерів
(м. Київ, вул. Лайоша 
Гавро, 7Г)
426-87-75, 426-66-44

• популяризація волонтерського 
руху у районі, залучення 
молоді до активної соціальної 
діяльності 

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб,  
які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав  
та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
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Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для дітей-
сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
 Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.

Підліткові клуби за місцем проживання
Назва клубу Адреса Телефон

«Алмаз» Просп. Оболонський, 7А 419-69-20
«Атлет» Вул. Мукачівська, 14А 430-26-81
«Багіра» Вул. Північна, 46 411-37-05
«Барвінок» Вул. Л. Гавро, 22 418-87-66
«Гарт» Просп. Оболонський, 28В 426-05-31
«Либідь» Вул. Озерна, 8А 413-65-86
«Мінський» Вул. Рокосовського, 3В 464-35-82
«Надія» Просп. Оболонський, 39В 412-13-25
«Олімпієць» Мінське шосе, 4
«Орбіта» Вул. Л. Гавро, 10 464-53-06
«Поєдинок» Вул. Полярна, 8А 464-10-99
«Полум`я» Вул. Прирічна, 19Б 412-15-00
«Пошук» Вул. 8-го Березня, 11 464-42-66
«Славутич» Вул. М. Маліновського, 25 418-80-25
«Супутник» Вул. Прирічна, 29 411-84-83
МПЦ «Гроно» Вул. Вишгородська, 44В 428-12-46
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами
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Печерський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

01103, м. Київ, пров. Філатова, 3/1

+38(044) 529-71-94

prcssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/pecherskiy.html
http://pechersk.kievcity.gov.ua/content/centr-socialnyh-sluzhb-dlya-
simi-ditey-ta-molodi.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді;

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю

• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми  
та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки, молоді люди та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: від народження до 24 років і старші
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Види 
послуг: •	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 дозвіллєві

Надання	консультацій	з	питань	чинного	законодавства,	здійснення	
захисту	прав	та	інтересів	осіб,	які	перебувають	у	складних	життєвих	
обставинах,	сприяння	застосуванню	державного	примусу	і	реалізації	
юридичної	відповідальності	осіб,	які	вдаються	до	протиправних	
дій	щодо	цієї	особи	(оформлення	правових	документів,	адвокатська	
допомога,	захист	прав	та	інтересів	особи	тощо).
Послуги	надаються	безкоштовно.
Надання	інформації,	необхідної	для	вирішення	складної	життєвої	
ситуації	(довідкові	послуги);	розповсюдження	просвітницьких	
та	культурно-освітніх	знань	(просвітницькі	послуги);	поширення	
об’єктивної	інформації	про	споживчі	властивості	та	види	
соціальних	послуг,	формування	певних	уявлень	і	ставлення	
суспільства	до	соціальних	проблем	(рекламно-пропагандистські	
послуги).
Надання	консультаційних	послуг	клієнту	з	питань	психічного	
здоров’я	та	поліпшення	взаємин	з	оточуючим	соціальним	
середовищем.	Соціальна	робота	з	неповнолітніми	та	молоддю,	
які	звільняються	з	місць	п	озбавлення	волі,	або	засуджені	до	
покарань,	непов’язаних	з	позбавленням	волі;	робота	з	жінками	
в	пологових	будинках,	які	мають	намір	відмовитися	від	дитини;	
з	дітьми-сиротами	та	позбавленими	батьківського	піклування;	з	
учнями	старших	та	випускних	класів	інтернатних	закладів	для	
дітей-сиріт	та	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування.	Робота	
з	питань	попередження	насилля	в	сім’ї.	Тренінги	для	волонтерів	та	
підготовка	до	участі	у	реалізації	соціальних	проектів	та	програм.
Послуги	надаються	безкоштовно.
	Організація	змістовного	дозвілля	дітей	та	молоді	(виставок,	
конкурсів,	фестивалів,	змагань,	екскурсій	та	ін.).
Послуги	надаються	безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 
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Подільський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї,  
дітей та молоді

04108, м. Київ, вул. Мостицька, 20

+38(044) 460-61-29
+38(044) 460-99-22
+38(044) 460-99-64
+38(044) 462-00-82

podol_soc@ukr.net

www.ssm.kiev.ua/index.php/podilskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки, залучені до комерційного сексу

• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, особи з їх числа
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Консультування сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, жителів Подільського району м. Києва, допомога  
в складанні правових документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм. 
Перенаправлення, соціально-педагогічні (просвітницькі) бесіди, 
консультації.
Послуги надаються безкоштовно, присутність батьків не 
обов’язкова.
Соціальну роботу з дітьми та молоддю із функціональними 
обмеженнями здійснює заклад соціального обслуговування «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді  
з функціональними обмеженнями в Подільському районі міста 
Києва» (04423, м. Київ, просп. Правди, 4 , тел. +38(044) 460-59-39)
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Гуманітарна допомога за потребою.
Послуги надаються безкоштовно, присутність батьків не 
обов’язкова, наявність документів не обов’язкова.

Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є дозвіл батьків та наявність відповідних 
документів, оплата проїзду.
В Подільському районі працюють 24 клуби за місцем проживання, 
12 з яких підпорядковані Подільському районному у м. Києві 
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 12 – 
Подільському РЦСССДМ. Послуги, що надаються Центром, є 
державними послугами. Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця ►

з 9:00 до 18:00

з 9:00 до 16:45

(обідня перерва з 13:00  
до 13:45)

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 14:00 до 18:00
з 10:00 до 17:00

• психолог
• юрист (попередній 

запис за телефоном: 
+38(044) 460-44-44)
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Святошинський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї,  
дітей та молоді

03162, м. Київ, пр. Леся Курбаса, 18Г

+38(044) 274-74-20
+38(044) 274-18-82
+38(044) 274-74-42

svrcsssdm@ukr.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/svytoshunskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
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Клієнти: •	 підлітки,	залучені	до	комерційного	сексу
•	 підлітки	та	молоді	люди,	які	опинилися	у	конфлікті	з	законом
•	 вагітні	дівчата	підліткового	та	молодого	віку
•	 безпритульні	та	(або)	бездоглядні	діти
•	 ВІЛ-інфіковані	підлітки	та	молоді	люди
•	 алко-	та	(або)	наркозалежні	підлітки	та	молоді	люди
•	 сім`ї,	які	опинилися	у	складних	життєвих	обставинах
•	 діти-сироти,	особи	з	їх	числа

Вік 
клієнтів: до	35	років

Види 
послуг: •	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 дозвіллєві

Консультування	сімей,	які	опинилися	в	складних	життєвих	
обставинах,	жителів	Святошинського	району	м.	Києва,	допомога	
в	складанні	правових	документів.	
Послуги	надаються	безкоштовно.

Надання	інформації,	необхідної	для	вирішення	складної	життєвої	
ситуації	(довідкові	послуги);	розповсюдження	просвітницьких	
та	культурно-освітніх	знань	(просвітницькі	послуги);	поширення	
об’єктивної	інформації	про	споживчі	властивості	та	види	
соціальних	послуг,	формування	певних	уявлень	і	ставлення	
суспільства	до	соціальних	проблем	(рекламно-пропагандистські	
послуги).
Надання	консультаційних	послуг	клієнту	з	питань	психічного	
здоров’я	та	поліпшення	взаємин	з	оточуючим	соціальним	
середовищем.	Соціальна	робота	з	неповнолітніми	та	молоддю,	які	
звільняються	з	місць	позбавлення	волі,	або	засуджені	до	покарань,	
непов’язаних	з	позбавленням	волі;	робота	з	жінками	в	пологових	
будинках,	які	мають	намір	відмовитися	від	дитини;	з	дітьми-
сиротами	та	позбавленими	батьківського	піклування;	з	учнями	
старших	та	випускних	класів	інтернатних	закладів	для	дітей-
сиріт	та	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування.	Робота	з	
питань	попередження	насилля	в	сім’ї.	Тренінги	для	волонтерів	та	
підготовка	до	участі	у	реалізації	соціальних	проектів	та	програм.
Перенаправлення.
Послуги	надаються	безкоштовно,	присутність	батьків		
не	обов’язкова.
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Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є дозвіл батьків та наявність відповідних 
документів, оплата проїзду.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (обідня перерва  
з 13:00 до 14:00)
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Служба у справах дітей  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 3а

 +38(044) 484-05-25 (факс)
 +38(044) 484-05-23

ssnkmda@mail.ru

www. kievcity.gov.ua

Завдання 
організації:

• реалізація на відповідній території державної політики 
з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень

• розроблення і здійснення самостійно або разом з 
відповідними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями усіх форм власності, громадськими 
організаціями заходів щодо захисту прав та інтересів дітей

• координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності у вирішенні питань 
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності

• забезпечення додержання вимог законодавства щодо 
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, 
влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей 
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спеціальних установах і закладах соціального 
захисту для дітей усіх форм власності

• ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних 
центрів
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•	 визначення	пріоритетних	напрямків	поліпшення		
на	відповідній	території	становища	дітей,	їх	соціального	
захисту,	сприяння	фізичному,	духовному	та	інтелектуальному	
розвитку,	запобігання	дитячій	бездоглядності		
та	безпритульності,	вчиненню	дітьми	правопорушень

Робочі дні: Понеділок,	вівторок,	середа,	четвер,	п’ятниця
Цільова 
група: 

•	 діти,	у	першу	чергу,	уразливих	категорій:
•	 діти,	які	перебувають	у	складних	життєвих	обставинах
•	 діти-сироти,	діти,	які	позбавлені	батьківського	піклування
•	 діти,	які	перебувають	у	закладах	соціального	захисту	(будинки	

дитини,	дитячі	будинки,	школи-інтернати,	спеціалізовані	
школи-інтернати,	центри	соціально-психологічної	реабілітації	
дітей,	приймальник-розподільник)

•	 діти,	які	перебувають	у	виховних	колоніях,	слідчих	ізоляторах
•	 діти,	які	виховуються	в	прийомних	сім’ях	та	дитячих	будинках	

сімейного	типу
•	 діти,	які	схильні	до	тривалого	перебування	на	вулиці,	

безпритульні	та	бездоглядні	діти
•	 інші	категорії	дітей,	які	потребують	особливого	захисту	

держави
Вік: від	народження	до	18	років
Види 
послуг: •	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 соціально-економічні

•	 дозвіллєві
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Юридичні консультації з питань захисту прав дитини. Допомога 
у забезпеченні прав дитини, яка опинилась у складних життєвих 
обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування, на охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, 
оздоровлення. 
Послуги надаються безкоштовно.

Вирішення питань влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання, 
державних закладів.
Послуги надаються безкоштовно.

Тимчасове розміщення безпритульних та бездоглядних дітей 
у закладах тимчасового перебування (центрах соціально-
психологічної реабілітації дітей).
Послуги надаються безкоштовно.
Допомога у забезпеченні права дитини, яка опинилась у 
складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування, на охорону здоров’я, 
освіту, працевлаштування, оздоровлення. Послуги надаються 
безкоштовно.

Структурні 
підрозділи:

• Центр соціально-психологічної реабілітації дітей ССД КМДА  
(вул. Полярна, 7В; +38(044) 464-20-21)

• Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 ССД 
КМДА (вул. Маяковського, 28В; +38(044) 515-79-90;  
+38(044) 515-79-86)

• Міський центр дитини ССД КМДА (вул. Дегтярівська, 3а,  
2 поверх; +38(044) 482-23-13, +38(044) 482-24-14)
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Кількість 
ліжкомісць: 
70

Вік дітей:  
від 3 до 18 
років

• здійснення соціального захисту дітей, 
прийнятих до центру

• надання дітям комплексу соціальних послуг
• проведення соціально-педагогічної корекції 

з урахуванням індивідуальних потреб кожної 
дитини

• сприяння поверненню дитини до біологічної 
сім’ї 

• забезпечення відвідування дітьми 
загальноосвітніх або інших  
навчальних закладів чи індивідуальному 
навчанню з урахуванням потреб  
та можливостей дитини

• сприяння формуванню у дітей власної 
життєвої позиції для подолання звичок 
асоціальної поведінки

• надання психологічної та інших видів 
допомоги батькам (або особам, які їх 
замінюють) дітей, які перебувають в центрі, 
спрямованої на повернення дитини до сім’ї

• розробка рекомендацій з питань соціально-
психологічної адаптації дитини для 
педагогічних та соціальних працівників  
і батьків
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Кількість 
ліжкомісць: 
12

Вік дітей:  
від 3 до 18 
років
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• реалізація державної політики у сфері розвитку сімейних 
форм виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомна 
сім’я, дитячий будинок сімейного типу) для забезпечення 
умов реалізації конституційного права кожної дитини на 
проживання в сім’ї

• вивчення потреб дітей та визначення форм і методів роботи  
з ними з урахуванням вікових особливостей, стану психічного 
розвитку та їх соціального оточення

• пошук та підготовка громадян, які виявили бажання стати 
кандидатами в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, 
прийомні батьки

• здійснення соціально-психологічної оцінки готовності 
громадян, які виявили бажання стати кандидатами  
в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки

• проведення навчання потенційних замісних сімей, які бажають 
взяти на виховання дитину
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Служби у справах дітей районних в місті Києві державних адміністрацій
(виконують на рівні територіальної громади завдання,  

які перераховані вище для Служби)

ССД Голосіївської в    
м. Києві РДА

03150, вул. Червоноармійська, 58
289-37-60, 289-38-53

ССД Дарницької в      
м. Києві РДА

02121, просп., Бажана, 7Є
564-42-90

ССД Деснянської в      
м. Києві РДА

02225, просп. Маяковського, 21Г
515-75-76

ССД Дніпровської в      
м. Києві РДА

02192, Жмаченка, 10
543-22-57, 543-77-55

ССД Оболонської в      
м. Києві РДА

04212, Тимошенка, 2Д
426-47-15

ССД Печерської в 
 м. Києві РДА

01010, Суворова, 15
280-24-44, 280-20-72

ССД Подільської в      
м. Києві РДА

04070, вул. Борисоглібська, 14
425-00-18

ССД Солом’янської 
в м. Києві РДА

03186, просп. Повітрофлотський, 41
242-85-09

ССД 
Шевченківської в  
м. Києві РДА

01030, б-р Шевченка, 26/4
234-89-49
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Солом’янський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

04037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21

+38(044) 243-75-26 (27, 24, 29)
+38(044) 242-90-68 

srcssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/solomyanskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю
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Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Служба соціальної 
підтримки сім’ї
(м. Київ, вул 
М. Кривоноса, 21)
243-75-27

• надання комплексної соціально-
психологічної допомоги сім’ям, 
дітям та молоді, здійснення  
психологічного консультування

Служба соціально-
профілактичної роботи
(м. Київ, вул. 
М. Кривоноса, 21) 
243-75-27

• надання психолого-соціальної  
та освітньо-інформаційної 
допомоги сім’ям з питань 
хімічної залежності та ВІЛ/
СНІДу; первинна та вторинна 
профілактика наркозалежності, 
ВІЛ та ризикованої поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди та члени 

їхніх родин
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг:

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
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Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, 
які звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до 
покарань, непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками 
в пологових будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; 
з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування; з учнями старших та випускних класів інтернатних 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Робота з питань попередження насилля в сім’ї. 
Тренінги для волонтерів та підготовка до участі у реалізації 
соціальних проектів та програм.
Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими 
батьківського піклування. Соціальна робота з учнями старших 
та випускних класів інтернатних закдадів для дітей-сиріт та  
дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з питань 
попередження насилля в сім’ї.
Тренінги для волонтерів та підготовка до участі у реалізації 
соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
Організація змістовного дозвілля для дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами

Їхати: від ст.м. Шулявська трол. № 42, авт. № 17 до зуп. М. Кривоноса  
або від ст. м. «Вокзальна», трол. № 9, авт. № 69 до зуп. «Освіти»,  трол. № 3  

до зуп. «Інститут інноваційних технологій».
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Центр допомоги дівчатам та 
молодим жінкам в складних життєвих 
обставинах  
«Право на здоров’я»

03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 2, оф. 11

+38(044) 223-71-65
+38(093) 743-78-33

info@healthright.org

www.helthright.org.ua

Завдання 
організації:

• розширити доступ дівчат та молодих жінок, які опинилися в 
складних життєвих обставинах і є уразливими до інфікування 
ВІЛ, до соціальних, медичних, юридичних та інших послуг  
у місті Києві

• покращити послуги вже існуючих організацій та забезпечити 
співпрацю між недержавними та державними надавачами 
послуг

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • дівчата, які живуть, працюють або проводять більшу частину 

часу на вулиці
• випускниці інтернатних закладів
• дівчата, які потерпіли від насильства
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані дівчата-підлітки та молоді люди
• дівчата, які перебувають у кризових центрах та притулках
• сироти і дівчата, позбавлені батьківського піклування

Вік 
клієнтів: дівчата і молоді жінки віком від 14 до 24 років
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Види 
послуг: •	 соціально-медичні,	медичні	

•	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 соціально-економічні

•	 дозвіллєві

Первинний	огляд;	тестування	швидкими	тестами	на	сифіліс,	
ВІЛ-інфекцію,	гепатити	В	і	С;	індивідуальні	консультації	з	
питань	діагностики,	лікування	хвороб,	що	передаються	статевим	
шляхом,	ВІЛ-інфекції,	гепатитів;	перенаправлення	для	отримання	
медичних	послуг;	супровід	до	профільних	лікарів;	допомога	в	
постановці	на	облік	в	СНІД-центрі;	консультування	з	питань	
прихильності	до	прийому	АРТ-терапії;	допомога	в	постановці	на	
облік	по	вагітності;	сприяння	у	проходженні	детоксикації	та/чи	
реабілітації	від	наркотичної	чи	алкогольної	залежності.
Послуги	надаються	безкоштовно.
Допомога	в	реєстрації	дитини,	оформленні	державної	соціальної	
допомоги	при	народжені	дитини;	допомога	при	оформленні	
необхідних	документів	(свідоцтва	про	народження,	паспорта,	
довідки	про	ідентифікаційний	код).
Послуги	надаються	безкоштовно

Проведення	розвиваючих	занять,	організація	дозвілля	в	дитячій	
кімнаті,	проведення	групових	заходів	(свята,	ігрові	заняття,	в	т.ч.	
спільно	з	батьками),	майстер-класи.
Послуги	надаються	безкоштовно.

Індивідуальна	та	групова	робота;	психокорекційна	робота	з	
дівчатами,	які	пережили	насильство,	та	з	їхніми	партнерами,	які	
вчиняють	насильство;	психотерапія	дитячих	травм.
Індивідуальні	та	групові	заняття	по	підготовці	дитини	до	школи.	
Індивідуальне	консультування;	консультування	з	питань,	
спрямованих	на	припинення	або	попередження	проявів	
насильства.	Допомога	при	влаштуванні	до	тимчасового	житла.
Освітньо-профілактичні	тренінгові	заняття	«Сходинки».
Послуги	надаються	безкоштовно.
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Допомога при працевлаштуванні. 
Організація свят, активного дозвілля клієнтів Центру.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 • соціальний працівник

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 • соціальний педагог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

з 15:00 до 19:00 • психолог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 14:00 до 18:00 • юрист (за попереднім 
записом)

Понеділок
Середа 
П’ятниця

з 11:00 до 18:00 • медичний працівник
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Центр медико-соціальної допомоги 
дітям, які опинилися в скрутних 
життєвих обставинах (на базі Київської 
міської шкірно-венерологічної лікарні)

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 32

+38(044) 413-41-40

www.cfmr.org.ua/ru/institutions/156/

Завдання 
організації:

• цілодобове надання як планової, так і ургентної допомоги 
усім верствам населення Києва та інших міст України

• забезпечення діяльності дитячого стаціонару, який є єдиним 
у місті закладом по наданню медичної допомоги дитячому 
населенню із захворюваннями шкіри та венеричними 
хворобами

• надання діагностичної та лікувальної допомоги вагітним 
жінкам з позитивними серологічними реакціями на сифіліс

• забезпечення діяльності Центру медико-соціальної допомоги 
дітям та молоді, якому надано статус «Клініка, дружня до 
молоді»

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 

Клієнти: • діти, які опинилися у СЖО
Вік 
клієнтів: від народження до 16 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації та огляд венеролога, дерматолога, педіатра, 
дитячого лікаря, деякі лабораторні обстеження, профілактика 
шкірно-венеричних захворювань, диспансеризація та лікування 
профільних хворих.
Медична допомога на базі Київської міської шкірно-венерологічної 
лікарні надається 7 стаціонарними відділеннями, з них: 3 дитячі 
відділення, 2 відділення для дорослих з хворобами шкіри, 
паразитарними та грибковими захворюваннями, стаціонар денного 
перебування, консультативна поліклініка на 50 звернень за зміну.
Працюють відділення відновлювального лікування: 
фізіотерапевтичне, бальнеологічне, кабінет загальної та локальної 
ПУВА-терапії; лабораторні відділення: клініко-діагностичне, 
серологічне, бактеріологічне; адміністративно-господарча служба.
Консультації психолога.
Надання послуг дітям з батьками, при наявності документів, що 
засвідчують особу.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 20:00 • психолог, медичні 
працівники

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

цілодобово • стаціонарні відділення
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Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей №1 Служби  
у справах дітей виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

02217, м. Київ, просп. Маяковського, 28В

+38(044) 515-79-86 
+38(044) 515-79-90 
+38(044) 515-16-76

kyivcspr1@mail.ru

Завдання 
організації:

• надання дітям комплексної соціальної, психологічної, 
педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

• проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням 
індивідуальних потреб кожної дитини

• створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням 
рівня їх підготовки

• сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції  
для подолання звичок асоціальної поведінки

• здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх 
можливостей та інтересів

• розроблення та надання рекомендацій з питань соціально-
психологічної адаптації дітей для педагогічних, соціальних 
працівників та батьків

• робота з категорією дітей, які постраджали від різних видів  
та форм насилля;

• наявність відділення сімейного патронату надає можливість 
послуги тимчасового влаштування дитини у сімейні форми 
виховання

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя 
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Клієнти: •	 алко-	та	(або)	наркозалежні	підлітки	та	молоді	люди
•	 безпритульні	та	(або)	бездоглядні	діти
•	 вагітні	дівчата	підліткового	та	молодого	віку
•	 ВІЛ-інфіковані	підлітки	та	молоді	люди
•	 діти,	які	постраждали	від	насилля
•	 діти,	які	позбавлені	батьківського	піклування
•	 підлітки	та	молоді	люди,	які	опинилися	у	конфлікті	з	законом
•	 підлітки,	залучені	до	комерційного	сексу
•	 сім`ї,	які	опинилися	у	складних	життєвих	обставинах

Вік 
клієнтів: від	3	років	до	18	років

Види 
послуг: •	 соціально-медичні,	медичні	

•	 юридичні

•	 інформаційно-просвітницькі,	психологічні

•	 соціально-економічні

•	 дозвіллєві

З	дозволу	батьків	(опікунів)	обстеження	на	ВІЛ-інфекцію;	
за	час	перебування	в	Центрі	необхідні	медичні	обстеження	лікарів	
–	безоплатно,	але	в	присутності	батьків	(опікунів).
Надання	стаціонарної	та	амбулаторної	медичної	допомоги	дітям,	
які	перебувають	в	Центрі,	забезпечується	державними		
та	комунальними	закладами	охорони	здоров’я.
Послуги	надаються	безкоштовно.
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Контроль за дотриманням законодавства під час прийому та 
вибуття дітей з Центру; заходи для встановлення особи дитини, 
якщо через вік або інші причини цього не можна з’ясувати, немає 
іншої інформації про неї та її найближче оточення; переписка зі 
службами у справах дітей, іншими органами державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, 
установами, окремими громадянами щодо захисту прав дітей 
в інтересах Центру; інформування Служби у справах дітей 
про батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) 
чи посадових осіб, які зневажають права та інтереси дітей, 
провокують їх асоціальну поведінку, самовільне залишення 
сім’ї, навчальних закладів, створюють загрозу їх здоров’ю та 
інтелектуальному розвитку; правовий захист вихованців Центру 
згідно з чинним законодавством, робота по захисту житлових, 
майнових прав дітей, попередженню насильства в сім’ї, інших 
прав та законних інтересів дітей, в разі потреби порушення 
клопотання про застосування до батьків (усиновителів) або 
опікунів (піклувальників) заходів громадянського впливу, 
притягнення їх до кримінальної, адміністративної чи цивільно-
правової відповідальності; робота по вирішенню питань 
влаштування подальшої долі дітей.
Послуги надаються безкоштовно.
Формування здорового способу життя; профілактика соціально-
небезпечних хвороб, у тому числі ВІЛ/СНІДу; інформування 
про вплив та наслідки вживання наркотичних речовин, алкоголю 
та тютюнопаління; збереження репродуктивного здоров`я та 
підготовка до усвідомленого батьківства.
Тренінгові заняття з дітьми, згідно з розкладом занять Центру; 
тренінгові заняття для батьків з метою підвищення батьківського 
потенціалу у вихованні дитини; індивідуальні консультування та 
робота з психологом.
В Центрі відкрито декілька відділень, а саме: адаптаційне; 
загальної реабілітації дітей: сімейного патронату; екстренної 
допомоги дітям, які постраждали від різних форм насильства. 
Планується відкриття соціального гуртожитку для хлопчиків з 14 
до 18 років.
Постійно проводиться просвітницька та тренінгова робота з 
батьками (опікунами) щодо попередження конфліктності в родині, 
підвищення батьківського потенціалу.
Послуги надаються безкоштовно.
На час перебування в Центрі вихованці забезпечуються 
повноцінним раціональним харчуванням, одягом відповідно до 
сезону та необхідними санітарно-гігієгічними засобами.
Послуги надаються безкоштовно.
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Екскурсії по визначним місцям м. Києва, відвідування концертів, 
театрів, участь у міських конкурсах, зустріч з видатними людьми, 
діячами культури та мистецтв, проведення концертів  
та різноманітних свят у закладі. 
В Центрі діють спортивні секції за інтересами.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

з 9:00 до 18:00 • вихователі позмінно

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

цілодобово • медичний персонал
• технічний персонал

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 • юрист
• психолог
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Шеченківський районний в місті Києві  
центр соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді

04111, м. Київ, вул. Саратовська, 20

+38(044) 422-04-75
+38(044) 422-04-21
+38(044) 422-25-49

shrcsssdm@bigmir.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/shevchenkivskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої  
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей  
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей  
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах  
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю
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Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Служба соціальної 
підтримки сім’ї
(м. Київ, вул. 
М. Кривоноса, 21)  
243-75-27

• надання комплексної соціально-
психологічної допомоги сім’ям, дітям 
та молоді, здійснення  психологічного 
консультування

Служба соціально-
профілактичної 
роботи
422-04-75, 422-04-21

• надання психолого-соціальної   
та освітньо-інформаційної допомоги 
сім’ям з питань хімічної залежності 
та ВІЛ/СНІДу; первинна та вторинна 
профілактика наркозалежності, ВІЛ 
та ризикованої поведінки

Центр соціально-
психологічної 
реабілітації  дітей  
та молоді  
з функціональними 
обмеженнями 
422-25-49

• надання безкоштовних соціальних 
послуг дітям-інвалідам та членам їх 
сімей

Соціальна робота 
з попередження 
насильства в сім’ї 
422-04-75, 422-04-21

• профілактика насильства в сім`ї та 
жорстокого поводження  
з дітьми

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки, молоді люди та члени 

їхніх родин
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві
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Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, 
які звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до 
покарань, непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками 
в пологових будинках, які мають намір відмовитися від дитини; 
з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування; з учнями старших та випускних класів інтернатних 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Робота з питань попередження насилля в сім’ї. 
Тренінги для волонтерів та підготовка до участі у реалізації 
соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами
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Їхати: тролейбусами № 23, 35 або маршрутними автобусами № 410, 439, 223  
від ст. м. «Сирець» до зупинки «Саратовська», або тролейбусами № 5, 26,  

автобусом  № 32, маршрутними автобусами № 32, 26, 455, 518 від ст. м. «Нивки» 
 до зупинки «Салютна».



148

Юридичні клініки м. Києва

Адресу найближчої до Тебе клініки можеш знайти нижче в таблиці

Телефон найближчої до Тебе клініки можеш знайти нижче в 
таблиці

Електронну адресу найближчої до Тебе клініки можеш знайти 
нижче в таблиці

http://law.ukma.kiev.ua/department/pravnicha-klinika/partners/

Завдання 
організації:

• надання безкоштовної юридичної допомоги та проведення 
правопросвітницької діяльності 

• надання безкоштовної юридичної допомоги засудженим до 
позбавлення волі

• надання безоплатної юридичної допомоги та правової 
інформації малозабезпеченим верствам населення

• юридичний захист прав громадян
• здійснення правової просвітницької діяльності
• допомогти захистити свої права особам, які не мають 

можливості отримати юридичну допомогу в інший спосіб або 
захистити свої права самостійно

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
Клієнти: від 14 до 24 років і старші
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років і старші

Види 
послуг: • юридичні

Правопросвітницькі заняття за інтерактивними технологіями з 
учнівською молоддю (проведення бесід, лекцій, круглих столів 
тощо). Юридичне консультування усіх верств населення (надання 
юридичних консультацій, складання процесуальних та інших 
документів). Надання правової допомоги у сфері медичного права 
надання правової допомоги засудженим. Юридична допомога 
жертвам сімейного насильства. Консультування у справах проти 
ксенофобії, правопросвітня робота серед молоді та підростаючого 
покоління. 
Представництво інтересів громадян у судах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

За попереднім узгодженням за конкретною 
установою та фахівцем

Адресу нАйближчої до тебе клініки можеш знАйти 
нижче в тАблиці:

Назва організації Адреса Телефон, e-mail
Експериментальна навчальна 
лабораторія «Правнича клініка» 
Національного Університету 
«Києво-Могилянська академія»

м. Київ, 04070, 
вул. Набережно-
Хрещатицька, 27, 
кімн. 4

(044) 425-53-61  
lawclinic-ukma@ukr.net

Юридична клініка 
Навчально-наукового інституту 
підготовки кадрів громадської 
безпеки та психологічної 
служби Київського 
національного університету 
внутрішніх справ

м. Київ, 02121,  
вул. Колекторна, 4

(044) 561-18-71,  
(044) 563-98-71
street-lawclinic@ukr.net

Юридична клініка «Соціальна 
справедливість» Київського 
національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана

м. Київ, 03680,  
пр. Перемоги, 54/1 
к.139

(044) 459-62-92 (83), 
(044) 456-20-91
kneu_clinic@ukr.net

Юридична клініка «Фенікс» 
Київського університету права 
НАН України

м. Київ,  
вул. Академіка 
Доброхотова, 7А

(044) 424-33-35,  
(044) 424-13-79
law.klinik@rbl.kiev.ua 
Kapitan1979@ukr.net

Юридична клініка 
Європейського університету

м. Київ,  
бул. Кольцова, 15В

(044) 273-40-28 
zamdek-uf@kyiv.e-u.in.ua

Юридична клініка навчально-
наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-
криміналістичних підрозділів 
НАВС

02183, м. Київ, 
вул. Генерала 
Карбишева, буд. 3

+38 (044) 512-60-92,  
+38 (044) 512-30-34 
Факс: +38 (044) 512-30-34 
nnipsk@meta.ua 
http://www.naiau.kiev.ua/
nnipsk/index.php

Юридична консультація 
при Профкомі студентів 
Національного технічного 
університету України «КПІ»

м. Київ,  
вул. Борщагівська, 
144А, кім. № 1

(044) 454-98-54  
lawyer@studprofkom.kpi.ua
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Юридична клініка «Юстиніан» 
Київського національного 
університету внутрішніх справ

м. Київ,  
вул. Кудряшова, 8 
nemchencolaw@
rambler.ru

8 (044) 245-68-94;  
8 (096) 106-87-81 
nemchencolaw@rambler.ru

Юридична клініка „Надія» м. Київ,  
вул. Чигоріна 57

(044) 529-31-54  
L_clinic@ukr.net

Юридична клініка м. Київ,  
вул. Жмаченка, 26.

(044) 544-14-28 
 cliniclegis@ua.fm

Юридична клініка 
Міжнародний Соломонів 
університет

м. Київ, 04116,  
вул. Шолуденка, 1Б

(044) 236-61-16,  
(044)236-12-73  
yura_irkha@mail.ru

Юридична клініка м. Київ, просп. 
Маяковського, 21В

(044) 547-77-83 
Факс: 547-36-39 
Klinika-Ukraina@ukr.net



151

Сторінки для нотаток

Назва організації: 

Завдання 
організації:
Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:

Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:



158

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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