
Служба у справах дітей Подільської районної державної
адміністрації інформує

Робота з дітьми, які проживають в сім`ях, що опинились в складних життєвих обставинах є одним із пріоритетних
напрямків роботи служби у справах дітей Подільської райдержадміністрації. Адже саме ці діти потребують
сторонньої допомоги, бо найрідніші люди, їх батьки, ведуть асоціальний спосіб життя, не дбають про своїх дітей, не
намагаються створити належні умови для їх виховання, розвитку, навчання, лікування. І тільки загальними
зусиллями, проводячи певну профілактичну роботу, вдається донести до батьків, що діти – це найцінніший скарб,
до якого треба ставитися відповідально, дбати про їх добробут, любити. Але, на жаль, є люди, які просто не
розуміють, як можна жити по іншому, Таких «недобатьків», на превеликий жаль, багато. І, не дивлячись на їх спосіб
життя, їх дітки все одно їх люблять, обіймають і кажуть, що їх матуся сама найкраща. Тому, щоб не травмувати
тендітну душу дитини, ми намагаємось зробити все можливе і не можливе, щоб зберегти біологічну сім`ю.
Підставами для взяття службою у справах дітей дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, є:
проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з
виховання дитини, а саме: коли вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини,
її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного харчування, медичного
догляду, лікування дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють умов
для отримання нею освіти;
• скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з
нею або загроза його вчинення;
• залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;
• систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання;
 
 
Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах може здійснюватись :
• шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника до служби у справах дітей чи до інших
суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
• шляхом отримання повідомлень від суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
• на зверненням громадян.
 
Але бувають важкі випадки, коли батьки вкрай неблагонадійні, і приходиться дітей рятувати і влаштовувати до
державних дитячих закладів, або до сімейних форм вихованння. Головним завданням спеціалістів служби у
справах дітей є запровадження ефективної системи підтримки та захисту сім`ї, збереження біологічної сім`ї,
допомога батькам не втратити право на виховання своїх дітей, подолати життєві труднощі, підтримати виховну
функцію сім’ї. Є надія, що загальні зусилля, направлені на подолання життєвих труднощів, які виникли в сім’ях не
будуть марними і діти будуть утримуватись, розвиватись і виховуватись в сприятливих умовах, які батьки повинні
створювати для своїх дітей.
Бережіть своїх дітей!
 




