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ПЕРЕДМОВА 
 
Світові тенденції соціальних трансформаційних процесів націлюють світо-

ву спільноту на створення вільного доступу до реалізації прав та свобод люди-
ни, незалежно від її віку, фізичних, психічних чи інтелектуальних особливостей 
функціонування. На національному рівні забезпеченню цього процесу слугува-
тиме розбудова в країні належної системи соцільних послуг, які б забезпе-
чували кожному громадянину суспільства підтримку якісного та гідного життя, 
задовільнення потреб та здійснення планів щодо самостійного життя. До цього 
є особливо чутливими люди з інвалідністю. 

Ініційовану Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (з березня 2021 — Київський міський центр соціальних служб) про-
граму з надання послуги «Персональний асистент особи з інвалідністю» було 
започатковано у вересні 2020 року та реалізовано на базі Відкритого міжнарод-
ного університету розвитку людини «Україна» за науково-методичної підтрим-
ки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (лабораторія 
психології спілкування). Оскільки базою впровадження програми був заклад 
вищої освіти, то роботу персональних асистентів як надавачів послуги було 
організовано в умовах освітнього середовища навчання отримувачів послуги — 
студентів з інвалідністю. Проєкт було реалізовано з дотриманням принципів со-
ціальної інклюзії, яка передбачає поцінування людини, визнання, повагу й роз-
виток, причетність та участь. В основі проєкту було покладено концепцію 
«незалежного життя» як шляху осмислення та опанування власним життям 
у суспільстві. Ця концепція орієнтує людину на ціннісне самовизначення, фор-
мує відчуття впевненості у собі, наближає людину до опанування своїми ста-
нами, досягнення самопочуття комфортного існування, довіри до різноманіття 
відчуттів; сприяє конструктивному міжособистісному спілкуванню, самоактуа-
лізації у професійній сфері; посилює процеси соціального включення, що разом 
дозволяють знайти своє місце і самореалізацію у суспільстві. 

Актуальність програми також обумовлена тим, що потреба особи з інвалід-
ністю в опануванні навичок самостійного життя залишається однаково важли-
вою впродовж всього життя. Відповідно, непоодинокими є випадки, коли у ко-
леджі чи у закладі вищої освіти (далі — ЗВО) ми можемо зустріти батьків як 
незамінних супроводжуючих їхніх вже дорослих студентів з інвалідністю, 
оскільки батьки не мають можливості нікому передоручити функції їхньої під-
тримки. Тож пріоритетне завдання соціальної політики з віднайдення адекват-
них форм підтримки та розвитку самостійності молоді з інвалідністю у різних 
сферах життя має постати через розбудову у закладах освіти інклюзивного 
освітнього простору, навіть якщо допомога студентові з інвалідністю потрібна 
ситуативно, а однією з форм реалізації завдань підтримки студента — особи 
з інвалідністю може стати послуга персонального асистента особи з інвалід-
ністю (далі — ПАОІ). 

Учасниками експериментальної програми стали бажаючі, студенти та учні 
з інвалідністю у віці від 18 до 35 років, які навчалася у коледжі або у закладі 
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вищої освіти. Основними характеристиками їх життєздійснення були: наявність 
різних видів порушень розвитку (фізичні, психічні, інтелектуальні та сенсорні, 
а також складні порушення), складнощі самостійного пересування, спілкуван-
ня, обслуговування себе та участі у соціальному житті. Загалом користувачами 
послуги ПАОІ стали шість студентів з інвалідністю, з них — один студент мав 
порушення слуху, три студенти мали порушення опорно-рухового апарату і пе-
ресувалися на кріслах колісних, ще два мали розлади спектру аутизму (далі — 
РАС). Надавачами послуги також були студенти, які здобували у тому ж уні-
верситеті спеціальності просоціальної спрямованості (соціальна робота, фізич-
на терапія, ерготерапія, психологія тощо). 

Під час реалізації послуги було приділено увагу роботі з родиною отриму-
вачів соціальної послуги. Ця робота стосувалася налашування на працю у ко-
манді, розуміння членами родини функціональних можливостей осіб з інва-
лідністю, ставлення до «філософії незалежного життя» та їхньої здатності 
розвивати та підтримувати навички самостійності у власних дітей. Анкетування 
батьків щодо можливостей їхньої дитини (студентів-учасників проєкту) здійс-
нювалося згідно показників міжнародної класифікації функціонування, обме-
жень життєдіяльності та здоров’я (далі — МКФ) та доповнювалася висновками 
фахівців Центру інклюзивних технологій навчання університету та інклюзив-
ного ресурсного центру (далі — ІРЦ). Це надало можливість врахувати можливі 
труднощі у роботі персонального асистента, уточнити умови та завдання 
надання послуги, а також розбудувати конструктивну комунікаційно-інформа-
ційну співпрацю з викладачами ЗВО.  

Також при реалізації проєкту важливим було врахувати історії сім’ї, де 
виникли зразки підтримки розвитку особистості студента з інвалідністю, серед 
іншого — щодо здобуття вищої освіти. Сімейна історія є етапом первинного 
досвіду особи інвалідністю і слід розуміти, яким чином вона може послугувати 
новому етапу соціалізації — здобуття професії, наразі у ЗВО, та укріплення 
здатності до незалежного життя. Цей період, як правило, супроводжується 
різними побоюваннями батьків, які не завжди готові прийняти дорослість і са-
мостійність своїх дітей та довіряти їхнім рішенням. Тому у програмі було 
передбачено надання фахової психологічної підтримки батькам учнів та студен-
тів з інвалідністю щодо розвитку їхньої готовності до сепарації — психологіч-
ного та фізичного відокремлення. Тут став у пригоді комунікативний тренінг, 
де батьки під час спілкування отримали необхідну та вчасну інформацію, що 
знімало упереджене або навіть іноді негативне ставлення щодо питань сепара-
ції, активізувало їхню співпрацю та участь у покращенні взаємин з дитиною на 
етапі дорослішання. Водночас було встановлено, що низький рівень інфор-
мування батьків щодо вище названих питань може стати ризиком успішного 
надання послуги ПАОІ, створюючи неочікувані перешкоди в опануванні сту-
дентом cамостійного життя. Саме тому важливо забезпечити для батьків без-
печний інформаційний потік, що знизить їхню тривожність та надасть відчуття 
безпечного перебування їхньої дитини в інклюзивному освітньому середовищі 
та суспільстві. Досвід впровадження послуги показав, що проведення 
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інформаційних зустрічей для батьків має стати важливою частиною роботи. 
Також хочемо наголосити, що надання послуг можуть реалізувати різні інсти-
туції, а персональними асистентами можуть бути особи, які проходять вироб-
ничу практику або навчаються у системі дуальної освіти, проходять альтерна-
тивну військову службу, а також бажаючі до працевлаштування згідно чинного 
законодавства та власних переконань. 

Підготовлені з досвіду реалізації послуги «персональний асистент особи 
з інвалідністю» методичні рекомендації будуть корисні для тих, хто прагне до 
розбудови інклюзивного суспільства і посилення як власної здатності, так 
і здатності інших людей до самостійності через надання соціальної послуги 
«Персональний асистент особи з інвалідністю». У збірці ми будемо послугову-
ватися деякими скороченнями, а саме: 

ЗУ — закон України; 
ЗВО — заклад вищої освіти; 
ЗЗСО — заклад загальної середньої освіти; 
ІРЦ — інклюзивно-ресурсні центри; 
КПОІ — Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю; 
ЛКК — лікарська консультативна комісія; 
МКФ — міжнародна класифікація функціонування; 
МСЕК — медико-соціальна експертна комісія; 
ОІ — особа з інвалідністю; 
ОТГ — об’єднана територіальна громада; 
ПАОІ — персональний асистент особи з інвалідністю; 
послуга ПАОІ — послуга персонального асистента особи з інвалідністю; 
ЦСС — Центри соціальних служб, що були створені шляхом реформу-

вання Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2021 року (м. Київ). 
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1. КОНЦЕПЦІЯ «ФІЛОСОФІЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ЖИТТЯ»  
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

У цьому виданні ми звернемося до двох понять: «соціальна ізоляція» 
і «соціальна інклюзія». Перше вказує на відсторонення людей від можливості 
здійснювати вибір, який є доступним для інших людей суспільства; навченість 
сприймати обмежені умови власного життя як єдино можливі та визнавати 
перевагу різних соціальних перешкод, які тиснуть та обмежують людину. Док-
тор Лінн Тодман, директор Інституту соціальної ізоляції у професійній психо-
логічній школі Адлера, вважає, що соціальна ізоляція стосується процесів, за 
яких окремі люди та цілі громади людей систематично стикаються з обмежен-
ням їхніх прав, можливостей та ресурсів (наприклад, житлові умови, праце-
влаштування, охорона здоров’я, участь у громадському житті, демократична 
участь тощо), які зазвичай є доступними для інших членів суспільства. Іншими 
словами, це відбувається внаслідок численних втрат, які унеможливлюють 
участь осіб (груп осіб) у економічному, соціальному і політичному житті су-
спільства, як-то: людей похилого віку, осіб з інвалідністю, шукачів політичного 
притулку та ін. 

Соціальна інклюзія — це спільна практика громадянського суспільства, 
спрямована на розв’язання різних соціальних проблем, включаючи нерівномір-
ність прибутків, нерівність у доступі до охорони здоров’я, освіти, труднощі 
забезпечення житлом тощо. Сьогодні соціальна інклюзія — це частина рамко-
вих законів Європейського Союзу. Її межі визначають соціально-правові умови 
кожної країни і стосуються інтересів і прав усіх людей, включно з тими, хто 
більшу частину свого часу проводить у соціальних закладах (центрах денного 
та цілодобового перебування). Соціально-інклюзивне суспільство орієнтоване 
на розбудову такого середовища, де люди відчувають свою цінність, де пова-
жаут різноманіття та несхожість індивідів, а систему послуг орієнтовано на за-
доволення основних потреб людей у такий спосіб, щоб уможливити їхнє гідне 
самостійне життя. Тож ми будемо описувати послугу, надання якої посилює 
процеси соціального включення і формує інклюзивне суспільство як стале і та-
ке, що розвиває людські стосунки. Водночас хочемо зауважити, що інклюзивне 
середовище створюють зусилля людей, воно не задається зовнішніми зусилля-
ми і не створюється спонтанно — його слід творити щоденно. 

Впровадження в Україні нової соціальної послуги «персональний асистент 
особи з інвалідністю» є практичною відповіддю на ратифікацію Україною Кон-
венції ООН про права осіб з інвалідністю (далі — КПОІ), яка внесла зміни у ро-
зуміння інвалідності і формування послуг у відповідності до її принципів, як-то: 
недискримінація, співучасть, автономія, свобода вибору, соціальна інтеграція, 
гендерна рівність, рівні можливості. Практичним її втіленням є філософія «не-
залежного життя» осіб з інвалідністю та принципи «самостійного життя» як її 
правової норми та основи людського буття. Принципи «незалежного життя» орі-
єнтують кожну людину (у тому числі — людину з інвалідністю) на самостій-
ність, на підтримку здатності ставити завдання, які відкривають шлях до 
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самоздійснення у суспільстві, самореалізації та забезпеченні свого життя. У Кон-
венції (КПОІ) закладені три важливі складові самостійного життя осіб з інвалід-
ністю і залучення до місцевої спільноти: вибір, індивідуальні послуги під-
тримки, громадські послуги (табл. 1.1). 

 
Таблиця 1.1 

Складові самостійного життя осіб з інвалідністю 
 

Вибір право на рівність перед законом розкрито у ст. 12 та 19 КПОІ і наголошено на 
праві особи з інвалідністю самостійно ухвалювати рішення; дотримання цих 
норм вимагає вилучення примусової госпіталізації та примусового піклування 
як норми тоталітарної системи; 

Індивідуальні 
послуги 
підтримки 

громадські послуги підтримки для населення мають обіймати собою широкий 
спектр послуг: доступ до отримання послуги соціального працівника; допо-
могу у працевлаштуванні; доступ до медичної допомоги, житлово-комуналь-
них допоміжних послуг та персональної допомоги (ч. 2 ст.4 КПОІ); 

Громадські 
послуги 

наголошує, що послуги та об’єкти мають бути доступними на рівній основі 
і відповідати потребам осіб з інвалідністю щодо їх доступності та належного 
розташування (ст. 19 КПОІ) 

 
Реалізація послуги персонального асистента перш за все має ставити ак-

цент на особистості людини як персоні у її прагненні до самостійності, неза-
лежності та здатності до самовизначення у житті загалом та його конкретних 
сферах: соціальній, побутовій, фізичній, сімейній, фінансовій, правовій тощо. 
Ці принципи філософії «незалежного життя» мають стати основою підготовки 
послуги ПАОІ і бути озвученими при перших зустрічах із кандидатами у Пер-
сональні асистенти, які мають стати їх носіями заради підтримки особи з інва-
лідністю у її соціальному становленні. Ці принципи мають увійти у життя людини 
з інвалідністю (створитися, відновитися, укріпитися) як такі, що відповідають 
самій суті життя і унеможливлюють будь-які форми дискримінації і насилля. Зав-
дяки дотриманню філософії «незалежного життя» всіх учасників послуги ПАОІ 
філософія руху «незалежного життя» ще більше зміцнюватиметься, слугуючи 
переосмисленню ставлення до людей з інвалідністю, у тому числі з тяжкими її 
формами. Далі перерахуємо принципи «незалежного життя» особи з інвалідністю: 

– «вразливість» розкриває новий підхід до інвалідності, трактуючи її як 
один із звичайних аспектів життя людини, а не як виняток чи аномалію. Термін 
«особа з інвалідністю» вказує на соціальний статус, набути який може будь-яка 
людина з різних причин і на будь-якому етапі власного життєвого циклу. Звідси 
виникає завдання перегляду поняття «вразливості» як показника соціальних про-
цесів маргіналізації, відторгнення, виштовхування людей (наразі з інвалідністю). 
Цей процес є однаково важливим для життя кожної людини. Розуміння, яким 
чином у тоталітарному неінклюзивному суспільстві поняття «вразливості» зу-
мовлює процеси виключення з причини несумісності стану та обмежених мож-
ливостей людини з інвалідністю із наявними умовами та правилами життя. На-
томість у сучасному трансформативному світі демократичних ініціатив постає 
питання про зміщення акценту з позиції адаптації особи з інвалідністю 



 

9 
 

у межах норм неінклюзивного суспільства до створення нових норм самого 
соціуму як інклюзивного з соціальним включенням осіб з інвалідністю. 

– «нічого про нас без нас» — принцип світового руху людей з інвалідністю 
за «незалежне життя», наголошує, що будь-яке рішення, дія, послуга чи прог-
рама мають бути погоджені з особою чи спільнотою осіб з інвалідністю. Згідно 
з філософією «незалежного життя» людина з інвалідністю є частиною су-
спільства і має жити в суспільстві. Вона не є ані пацієнтом, якого слід лікувати, 
ані дитиною, за якою потрібно доглядати, ані героєм, яким варто захоп-
люватися. Перш за все, особа з інвалідністю є людиною цього суспільства, яка 
робить власний внесок у його розбудову, яка здатна сама обирати і самостійно 
звертатися і отримувати допомогу. Жити — означає мати здатність самостійно 
функціонувати, ухвалювати рішення, розуміти їх наслідки щодо себе та інших. 

– «ухвалення рішень і участь» — для того, щоб людина з інвалідністю 
(особливо складних її форм) мала можливість брати участь, ухвалювати рішен-
ня і визначати свої дії — вся система медичної, соціальної і реабілітаційної 
підтримки має орієнтуватися на формування світогляду самостійності. Мають 
бути створені допоміжні послуги та технології, надавно необхідну фінансову 
підтримку, персональну допомогу як умови створення рівних можливостей. Ані 
спеціалісти, ані члени сім’ї не мають ухвалювати рішення замість людини 
з інвалідністю. І це особливо відчутно у ситуаціях складних форм інвалідності. 

– «Гідність» — підтримка має здійснюватись таким чином, щоб не позбав-
ляти людину контролю над власним життям. Створення системи послуг має 
враховувати думку осіб з інвалідністю, їхні бажання й пріоритети, підкреслю-
ючи гідність людини. 

– «Самостійне життя» — визначене у міжнародній нормативно-правовій 
базі, зокрема у ст. 19 КПОІ, де наголошено, що держави можуть/мають забезпе-
чити особам з інвалідністю повне включення й участь в житті суспільства, за-
безпечити можливістю обирати, де і з ким проживати, отримувати широкий 
спектр послуг з підтримки в громаді, зокрема персональної допомоги. 

– «Незалежне життя» — це один з принципів філософського підходу, 
спосіб мислення, психологічна орієнтація особистості, яка залежить від її взає-
мин з іншими людьми, від фізичних можливостей, від довкілля й ступеня роз-
витку систем служб підтримки. Це можливість самому визначати, обирати, 
ухвалювати рішення й керувати життєвими ситуаціями. Філософія «незалеж-
ного життя» орієнтує людину з інвалідністю на те, щоб вона могла ставити 
перед собою такі ж самі завдання, як і будь-який інший член суспільства 
у певний момент власного розвитку. Люди з інвалідністю мають права на такий 
же рівень життя, свободу вибору, як це можливо. Зауважимо, що стратегія роз-
межування людей недоречна для суспільства ані економічно, ані соціально. 

– «Нормалізація» (валоризація) — звичайний стан життя для будь-якої 
людини передбачає: звичайний режим дня (робота, відпочинок і вільний час); 
можливість самому планувати свій день і змінювати режим дня на власне ба-
жання та можливість жити в певному місці, а працювати — в іншому, дотриму-
ватися звичайного ритму тижня; такого ж самого, як і у інших членів 
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суспільства, чергування робочих, вихідних і святкових днів, отримання відпуст-
ки та вибору місця її проведення; мати звичайний розвиток життєвого циклу 
(дитинство, підлітковий вік, юність, зрілість і старість); відчувати повагу і пра-
во на самовизначення; звичайні для цієї культури форми статевого життя; зви-
чайні для цієї країни економічні форми і права; звичайні для цього суспільства 
умови та вимоги щодо довкілля, навколишнього середовища і житлових 
стандартів. Такий підхід має бути покладений в основу при плануванні послуг 
щодо життя людини з інвалідністю та членів її сім’ї. Розбудова інклюзивного 
суспільства відбувається згідно запитів усіх громадян цього супсльства без 
винятку та на основі правових норм як єдиних для всіх людей.  

– Переоцінка соціальної ролі (SRV) як валоризація соціальних ролей. Це 
поняття введене Вольфом Вольфенсбергером як аналіз людських стосунків 
і соціальних послуг («К независимой жизни», 2000). Цей погляд наголошує, що 
у людей з інвалідністю такі самі потреби, як у решти (будинок, сім’я, друзі, 
робота, захоплення, участь у культурному і політичному житті). Це стало при-
чиною докорінної зміни поглядів на формування послуг для людей з інвалід-
ністю. Раніше акцент робили на відхиленнях від норми, що слугувало основою 
створення класифікацій хвороб, а також створення системи (згідно класифі-
кації) інституційних закладів для осіб з інвалідністю. Наразі погляд на людину 
з інвалідністю формується так само, як на будь-якого члена суспільства і не 
може передбачати створення окремої групи прав та надання їй привілеїв. Підхід 
«SRV» є ключовим у розробці послуг валоризації соціального статусу людини 
з інвалідністю. Це важливо для проєктування і надання формальних та нефор-
мальних послуг і ставлення до людей з будь-якою потребою або станом без зне-
цінення чи виключення їх з життя суспільства та задля мінімізації заподіяння 
чи усунення соціальних і психологічних травм вразливих людей та їх близького 
оточення. Нормалізація з ідеологічної точки зору означає те, що кожна людина 
має право отримати саме ту форму підтримки, яка їй необхідна, щоб її участь у 
суспільному житті відбувалася на рівних умовах з іншими. Частиною цього 
розуміння є принцип компенсації: ті, хто має відмінні та у більшій кількості 
потреби, мають право їх задовольнити. Тож переоцінка соціальної ролі означає 
не пріоритизацію, а нормалізацію з відповідним пакетом соціальних послуг для 
його реалізації. 

– «Гідність ризику» наголошує на можливості самовизначення, на почутті 
гідності й самооцінки, права на розумний ризик. Ця концепція впроваджує ідеї 
інтеграції людей з інвалідністю у суспільство, а не дії щодо їх «захисту». Ця 
теорія є однією з перших, яка всебічно вивчає індивідуальну підтримку і орга-
нізаційні системи відповідно до екології людини, підтримує рух деінституціалі-
зації і соціальної інтеграції, спрямовує формування правової основи щодо 
освіти, працевлаштування, життя в суспільстві, медичного обслуговування 
і громадянства. При цьому обмеженням особистої свободи визнано патерналіс-
тичний підхід до людей з інвалідністю, оскільки він не дає дозволу на ризик 
людям, які перебувають під опікою, трактуючи його таким, що має конфлікт 
обов’язків опікунів у догляді. Натомість концепція «незалежного життя» 
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наголошує, що надмірний захист та заниження очікувань від людини з інва-
лідністю спричиняє шкоду її гідності та самооцінці. Право на невдачу і гідність 
ризику є одним із основних принципів руху «незалежного життя». 

Тож всі названі принципи мають бути обговорені на першій зустрічі із 
стейкхолдерами послуги. Щоб розповідь про концепцію та філософію «неза-
лежного життя» могла віднайти відгук у серцях людей, будуть важливими 
історії тих, хто створив цю концепцію і вклав власне життя у ствердження неза-
лежного життя у суспільстві не за рахунок свого таланту, а за рахунок цінності 
простого, звичайного життя людини (дод. А). 
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2. СТЕЙКХОЛДЕРИ, АБО ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ,  ПОСЛУГИ 
«ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ» 

 
Стейкхолдерами послуги «персональний асистент особи з інвалідністю» 

є зацікавлені особи та організації, які можна об’єднати у чотири групи: 
– ті, хто потребує послуги; 
– ті, хто надає послугу; 
– ті, хто організовує надання послуги як фахівець, менеджер, спонсор чи/та 

заінтересована особа/організація щодо надання, розвитку та поширення послуги; 
– ті, хто підтримує цінності філософії «незалежного життя» і розвиток 

інклюзивного суспільства. 
При цьому учасники можуть змінювати свою локацію відносно групи, 

переміщаючись між ними: надавача, отримувача, замовника послуги чи пред-
ставника громадськості, експерта, фахівця, державного службовця. Також слід 
зауважити, що за певних обставин та можливостей, отримувачі послуги можуть 
стати її надавачами (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 
Матриця стейкхолдерів послуги  

«персональний асистент особи з інвалідністю» 

Отримувачі послуги 
Прямі надавачі 

послуги 
Організації, зацікавлені 

у наданні послуги 

– особи з інвалідністю 
– сім’я та родина осіб з 
інвалідністю 
– заклад освіти як замовник 
послуги для студентів 
з інвалідністю 

– організації — надавачі 
послуги 
– кандидати у ПАОІ 
– персональні асистенти 
особи з інвалідністю 
– тренери з підготовки 
ПАОІ 
– супервізори ПАОІ 

– місцева громада та органи 
місцевого самоврядування 
– управління соціального 
захисту населення 
– центри соціальних служб 
– ІРЦ 
– медичні заклади та їхні 
підрозділи (ЛКК, МСЕК тощо)  

 

 
2.1. Хто потребує послуги персонального асистента 

 
Послугу персонального асистента можуть потребувати особи з інвалідніс-

тю, у тому числі діти, молодь (18–35 років), які мають фізичні, психічні, інте-
лектуальні, сенсорні, а також складні порушення розвитку. Користувачі послу-
ги можуть мешкати у гуртожитку, родині і отримувати послугу задля розвитку 
власної самостійності у пересуванні, спілкуванні, самообслуговуванні, а також 
для участі у суспільному житті, реалізації завдань професійного становлення. 
Послугу «персональний асистент особи з інвалідністю» надають на підставі 
визначення потреби в ній і вона може бути реалізована як: 

– супровід вдома (збільшення можливостей самостійності та незалежності); 
– супровід до місця навчання (допомога у пересуванні містом та терито-

рією закладу освіти); 
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– супровід у навчанні (допомога у налагодженні комунікації в умовах 
інклюзивної освіти закладу); 

– супровід при працевлаштуванні та на робочому місці; 
– супровід в організації щоденного та суспільного життя (підтримка проце-

су соціалізації в навколишньому середовищі та суспільстві; підтримка розвитку 
духовності та особистих переконань, а також становлення громадянської 
позиції людини тощо). 

Послугу надають за місцем проживання особи з інвалідністю (у тому числі 
у сімейній формі проживання) з урахуванням потенціалу громади та сім’ї. На-
давачу послуги «персональний асистент особи з інвалідністю» важливо розу-
міти, у який спосіб відбуватиметься контакт з родиною отримувача послуги, 
оскільки ця послуга не передбачає втручання у родину задля покращення її 
життя. Послуга ПАОІ орієнтована на підтримку ОІ задля укріплення здатності 
до самостійного життя, наснаження та опанування власного шляху розвиту та 
життя. Тож слід буде зауважити усталений стиль життя сім’ї, її правила, звички 
та цінності, деякі (можливо, на перший погляд, дивні) особливості побутового 
ладу життя родини, що не відразу може стати зрозумілим і прийнятим для пер-
сонального асистента. Дотримання асистентом принципу невтручання як відмо-
ви від спроб оцінки та унормування життя родини/сім’ї у «свій спосіб» є важли-
вим для побудови конструктивних стосунків на шляху опанування принципів 
«незалежного життя» особою з інвалідністю, а також її батьками. Надалі, щоб 
підкреслити право кожної сім’ї на власний спосіб облаштування свого життя, 
ми можемо вдаватися до терміну «усталений спосіб життя родини особи 
з інвалідністю», як такий, шо може бути уточнено через такі позиції: 

– працевлаштування батьків; 
– відповідність отримання освіти дітьми відповідно до їхніх потреб та за-

питів; 
– рівень доступності адекватної медичної допомоги для членів родини та 

особи з інвалідністю; 
– наявність пристосованого житла; 
– налагоджені  соціальні зв’язки з родичами та друзями; 
– виділення часу для відпочинку; 
– виділення часу для вільного відвідування місць загального призначення; 
– відповідність доходів сім’ї підтримці прийнятого «усталеного способу 

життя родини особи з інвалідністю». 
Водночас персональний асистент особи з інвалідністю, спираючись на 

«безоціночне ставлення» під час своєї роботи має не лише зрозуміти «уста-
лений спосіб життя родини особи з інвалідністю», а й врахувати, наскільки 
цей спосіб життя слугує посиленню чи пригніченню здатності студента/особи 
з інвалідністю (а також самої сім’ї) підтримувати самостійне життя студента та 
опановувати принципи «незалежного життя». Для розвитку такої активної 
соціальної позиції слугуватиме спеціальна підготовка до виконання обов’язкові 
«ПАОІ» а також підтримка, яку надають у вигляді супервізії та участі у інтерві-
зійних групах колег. Ці форми актиностей допомагатимуть ПАОІ не оцінювати 
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сім’ю, а шукати її ресурси для конструктивних змін, вчитися акумулювати 
засоби задля досягнення очікуваних змін в опануванні ОІ самостійного життя. 
Згідно концепції «філософії незалежного життя» цінність надання послуги має 
спиратися на шість вимірів соціального включення особи з інвалідністю («К не-
зависимой жизни», 2000): 

1) бути прийнятим і визнаним як особистість; 
2) мати особисті взаємини з сім’єю, друзями, знайомими; 
3) бути включеним у дозвілля, відпочинок та інші суспільні заходи; 
4) мати належне житло; 
5) мати роботу; 
6) мати формальну і неформальну підтримку. 
 

 

2.2. Хто може бути персональним асистентом особи з інвалідністю 
 
Асистентами можуть бути бажаючі дорослі люди, у тому числі студенти. 

Умовою отримання повноважень ПАОІ є проходження спеціальної підготовки 
та набуття під час підготовки відповідних компетентностей, налаштування пра-
цювати у командах фахової підтримки та дотримання принципів «філософії 
незалежного життя». Опанування специфікою надання послуги ПАОІ перед-
бачає декілька етапів. Перші з них — отримання інформації про умови надання 
послуги, проходження мотиваційного інтерв’ю та спеціальної тренінгової під-
готовки. Зарахування кандидатів на спеціальну підготовку відбувається за 
результатами проходження мотиваційного інтерв’ю, під час якого з’ясовують: 

– мотивацію до участі; 
– наявність вільного часу і готовність присвятити його розв’язанню зав-

дань надання послуги ПАОІ; 
– зацікавленість і налаштованість на опанування нового і непізнаного у сто-

сунках людей; 
– готовність набувати практичні навички; 
– готовність розширювати спектр своїх компетентностей; 
– гнучкість взаємодії у різних ситуаціях; 
– критичність в оцінці власних можливостей; 
– проактивність; 
– позитивне ставлення до фізичної праці та самообслуговування; 
– готовність до особистісних змін; 
– здатність до поєднання критичного мислення щодо ситуації та безоціноч-

ного ставлення до людини. 
Мотиваційне інтерв’ю спрямоване на прояснення та усвідомлення канди-

датами у ПАОІ власних ресурсів та готовності розвивати їх під час надання 
послуги персонального асистента. Результатом роботи ПАОІ є те, щоб особа 
з інвалідністю посилювала свою здатність до самостійності та активізувала 
прагнення набувати її у різних та посильних для неї сферах життя. Тож персо-
нальний асистент має бути поінформованим щодо функціональної здатності 
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особи з інвалідністю, щодо її слабких та сильних сторін, оскільки саме з опо-
рою на сильні сторони ПАОІ слід планувати та здійснювати роботу з розвитку 
самостійності отримувача послуги. Особливістю такого просування будуть 
дуже маленькі кроки особи з інвалідністю і ПАОІ важливо навчитися їх бачити 
та зауважувати як успіхи. Послуга може стосуватися різних сфер життєдіяль-
ності людини, як-то: 

– задоволення щоденних потреб різного спрямування: вмивання, чищення 
зубів, миття рук, зводити в туалет, миття, гоління, депіляція тощо; примання 
ліків; допомога при вживанні їжі, напоїв; одягання-роздягання, впорядкування 
особистих речей, догляд за одягом; допомога з пранням; відповіді на телефонні 
дзвінки; ведення записів; перегортання сторінок тощо;  

– виконання завдань із певного виду супроводу: супровід вдома, в місцях 
загального користування, у транспорті, на вулиці (сходи, пандуси, місця з ве-
ликим скупченням людей, у навчанні/роботі, банку, магазині тощо; допомога 
при виконанні розпорядку дня та дотриманні маршруту особи з інвалідністю; 
допомога у кризових ситуаціях (напад, збудження, травмування  тощо); 

– допомога при пересуванні/мобільності у будь-якому просторі: як у гори-
зонтальних, так і вертикальних площинах;  

– допомога в опануванні засобами комунікації, зокрема, при альтернатив-
них методах комунікації;  

– підтримка у розв’язанні завдань у сфері навчання та працевлаштування, 
що може передбачати дотримання навчальних/виробничих цілей, опанування 
необхідних компетентностей, що разом спрямовують працю на отримання кін-
цевого результату — документа про освіту, договору про працевлаштування, 
отримання заробітної плати тощо; 

– підтримка щодо розв’язання завдань координації та планування дня, 
навчання стратегій прийняття рішень та їх застосування;  

– підтримка у розв’язанні завдань, зумовлених особистісною ситуацією: 
переживання життєвих складнощів та наслідків особистої кризи (фізичної/пси-
хологічної); необхідності дотримуватися встановленого регламенту з виконан-
ням дій за інструкцією, певних домовленостей, які були завчасно розроблені 
ддя певних ситуацій самим отримувачем послуги та членами його сім’ї;  

– подільність у вирішенні спеціальних завдань: розвиток самостійності 
особи з інвалідністю незалежно від типу завдань асистування; надання підтрим-
ки під час фізичних, спортивних занять та проходження програм реабілітації 
у той спосіб, що укріплює самостійність, а не посилює узалежненість людини. 

Персональний асистент мотивує людину з інвалідністю та супроводжує 
відпрацювання нею навичок, які допоможуть їй підвищити якість свого життя 
у конкретно обраній сфері та загалом. 
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГИ 
«ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ» 

 
Послуга «Персональний асистент особи з інвалідністю» є базовою послу-

гою, забезпечення якої має бути передбачено у кожній територіальній громаді 
України задля розвитку і формування інклюзивного суспільства. Її виконання 
гарантує Закон України «Про соціальні послуги» та класифікатор соціальних 
послуг (Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Класифікатора соціальних 
послуг» від 23.06.2020 № 429 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.07.2020 р. за № 643/34926). Надання послуги є некваліфікованою працею, 
яка не передбачає тривалої фахової підготовки. Здатність надавати послуги на-
бувають шляхом проходження курсів з підготовки ПАОІ та нагляду за надан-
ням послуги з боку організації — надавача послуги. Існує низка нормативних 
документів, які визначають межі надання послуги, делеговані повноваження та 
взначають фахівців і організації, з якими має співпрацювати ПАОІ. Необхідний 
перелік фахівців створеної професійної команди роботи з особою з інвалідніс-
тю долучає організація надання послуги і визначає таких фахівців відповідно до 
потреб та функціональної спроможності особи з інвалідністю, виду порушень 
у розвитку (сенсорні, фізичні, інтелектуальні порушення розвитку, а також 
спектру аутизму та складні порушення), соціально-побутової ситуації, потреб 
та запитів щодо набуття навичок самостійності та засвоєння філософії «неза-
лежного життя». Тож ПАОІ має виступати членом професійної команди і, біль-
ше того, може ініціювати її створення та ціннісно спрямовувати її роботу, 
визначаючи ближні та дальні цілі, аналізуючи слабкі та сильні сторони і оціню-
ючи перспективи та ресурси розвитку. Інформацію про типи професійних 
команд подано у додатку Е, а також про це можна прочитати у рекомендованих 
літературних джерелах у списку літератури. 

Розбудова інклюзивного суспільства надає доступ людям з інвалідністю до 
отримання низки необхідних послуг та догляду для підтримки їхньої життє-
діяльності та задля забезпечення відповідної якості життя, а також медичної 
реабілітації та розвитку, професійного та громадянського становлення. Список 
можливих послуг індивідуальної допомоги особам з інвалідністю, перелік посад 
фахівців, які можуть їх надавати, назви міністерств, які керують цим напрямком 
послуги, та перелік нормативних документів, які гарантують їхнє нормативно-
правове, професійне та матеріальне забезпечення, подано у дод. Б. 

 
 

3.1. Документи, що регламентують надання послуги 
 
Документи, які регламентують надання послуги, мають різну дієву силу. 

Одні з них визначають загальний контекст наданя послуги, якого має бути до-
тримано незалежно від країни світу, інші — регулюють конретні кроки її на-
дання у конкретній країні і конкретній громаді. Тож світову стратегічну рамку 
реалізації послуги визначають нормативні документи національного і міжна-
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родного значення. Їхній перелік подаємо у додатку Б. Першим документом, що 
визначає ціннісне та стратегічне значення реалізації послуги ПАОІ є Закон 
України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного 
протоколу до неї» від 16.12.09 р. № 1767-VI. У статті 12 Конвенції наголошено 
на важливості дотримання прав ОІ щодо самостійного ухвалення рішень. 
У статті 19 Конвенції наголошено на самостійності життя й залучення до місце-
вої громади осіб з інвалідністю, доступу до різних видів послуг, що надаються 
вдома, за місцем проживання, та до інших допоміжних послуг на базі місцевої 
спільноти у т. ч. — до персональної допомоги. 

Підставою для нормування надання послуги у громаді є Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», який передбачає матеріально-фінан-
сову самостійність в межах повноважень щодо організації та надання со-
ціальних послуг у громаді. Безпосереднє надання послуги «персональний асис-
тент особи з інвалідністю» регулюється документами на місцевому рівні та на 
рівні конкретної організації, що дозволяють працівникам вирішувати конкретні 
завдання у конкретних умовах та відповідно до конкретного запиту. 

Далі подаємо перелік основних документів, які можуть бути корисними 
для ознайомлення та регламентації працевлаштування надавача послуги ПАОІ, 
а саме: професійний та державний стандарт надання соціальних послуг, що 
розроблений різними міністерствами України, а також класифікатор соціальних 
послуг Мінсоцполітики України. 

 
Таблиця 3.1 

Професійний стандарт, розроблений Міністерством розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України 

 

Роль помічника  
та напрям послуги 

Нормативний документ 

супроводжувач осіб 
з інвалідністю 

від 20.06.2000 № 1178 «Про затвердження професійного стандарту 
«Супроводжувач осіб з інвалідністю» (відповідно до пунктів 27, 
28, 30 Порядку розроблення та затвердження професійних 
стандартів Постанови Кабміну від 31 травня 2017 № 373 

фахівець з соціальної 
допомоги вдома 

20.06.2020 № 1180 «Про затвердження професійного стандарту 
«Фахівець із соціальної допомоги вдома» 

 
У ЗЗСО посади, які стосуються підтримки дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, передбачені у штатному розписі 
закладу, що визначається згідно типового штатного розпису, Міністерства осві-
ти та науки затвердженого наказом України, регулюються листом Міністерства 
освіти і науки України від 31.08 2020 р. № 1/9-495, щодо організації навчання 
осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти 
у 2020/2021 навчальному році. Так, у ЗЗСО передбачані таки посади, як 
асистент вчителя та асистент дитини, повноваження яких не є тотожними. 
Асистент вчителя  — це педагогічний працівник, що призначається на посаду 
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керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно 
орієнтоване спрямування освітнього процесу. Асистент дитини не є педагогіч-
ним працівником і його супровід учня не передбачає втручання у освітній 
процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціаль-
ний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної ро-
боти, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні 
дитини в школі тощо. Його завдання — допомогати ОІ у напрямку посилення 
самоздатності дитини та надання їй підтримки під час освітньої діяльності.  

 
Таблиця 3.2 

Державний стандарт Міністерства соціальної політики України 
\ 

Роль помічника  
та напрям послуги 

Нормативний документ 

супровід при 
працевлаштуванні 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.09.2016 
№ 1044. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 17.10. 
2016 р. за № 1359/29489 послуги соціального супроводу при пра-
цевлаштуванні та на робочому місці 

стаціонарний догляд 
за особами, які 
втратили здатність до 
самообслуговування 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 
№ 198 «Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які 
втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 
здатності» 

догляд вдома Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 
№ 760 «Державний стандарт догляду вдома» 

паліативний догляд Наказ Міністерства паліативного догляду соціальної політики 
України від 29.01.2016 № 58 «Паліативний догляд. Державний 
стандарт» 

підтримане 
проживання осіб 
похилого віку та осіб 
з інвалідністю 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 
№ 956 «Державний стандарт соціальної послуги підтриманого 
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю» 

супровод під час 
інклюзивного 
навчання 

Проєкт наказу Міністерства соціальної політики України про затвер-
дження державного стандарту супроводу під час інклюзивного 
навчання. https://www.msp.gov.ua/projects/516/ 
наказ Департаменту соціальної політики Виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) від 15.09.2021 р. № 242 «Про 
затвердження Порядку організації надання соціальної послуги 
супроводу під час інклюзивного навчання в місті Києві» 
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Таблиця 3.3 
Класифікатор соціальних послуг 

 

Роль помічника та 
напрям послуги 

Нормативний документ 

Персональний 
асистент 

Наказ Мінсоцполітики 23.06.2020 № 429 (Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 р. за № 643/34926) «Про 
затвердження Класифікатора соціальних послуг» (див. дод. Б) 

 
Послугу «персональний асистент особи з інвалідністю» слід чітко вирізня-

ти із перерахованого вище переліку послуг, що стосується або завдань догляду, 
або підтримки дитини в освітньому процесі. Послуга ПАОІ є нового соціаль-
ною послугою, і вона має охопити більш широкий спектр життя ОІ задля 
створення зв’язку ОІ зі світом і набуття здатності до самостійності та керування 
своїм життям у різних його сферах: дозвіллі, розвитку, пересуванні, соціальних 
контактах, набуття необхідних навичок, побуті тощо. Послуга ПАОІ не обме-
жена віком отримувача послуги, сферою занятості, навчанням: її надання пла-
нується згідно потреб ОІ і не має ані територіальних, ані професійних обмежень 
(дім, вулиця, проживання, навчання, праця, дозвілля тощо). 

 
 

3.2. Фінансування послуги 
 
Послугу ПАОІ здійснюють за рахунок коштів місцевого бюджету згідно 

потреб та запитів громади. Тут слід звернутися до поняття «соціального спожи-
вання» та явища «соціального споживацтва» (від англ. consumerism). Спожи-
вання вказує на потребу, задоволення якої підтримує життєдіяльність людини. 
Тут має значення зіставлення життєвих потреб людини і запиту на ступінь їх 
задоволення, а також налаштованість людини на самозабезпечення потреб влас-
ного життя у певному суспільстві і на певному рівні якості життя. Порівняння 
поведінки споживання із благами людського життя робить акцент на заклопо-
таності людей придбанням товарів певної якості у певній кількості та певного 
виробника, що поступово зміщує акценти з потреб вітального характеру на 
соціально обумовлені. Типи споживчих практик подано у дод. Е. 

Натомість споживацтво як соціальне явище вказує на привласнення певних 
товарів як блага без їх співвіднесення із потребами та можливостями людини 
щодо самозабезпечення, що реалізується на основі моди та атрибутивних праг-
нень щодо відповідного соціального статусу. Тож прирівнювання особистого 
щастя до споживання і придбання матеріальних благ викривлює розуміння 
процесів бюджетування та розподілу коштів на покриття потреб громади, перш 
за все щодо якості життя людей. Таким чином впровадження послуги ПАОІ має 
бути реалізовано не з позиції «ВИ для НАС», а з позиції «МИ для СЕБЕ», де 
кожна громада та її члени мають виходити із власних можливостей та потреб 
кожного задля посилення власних здатностей до самозабезпечення, а не задля 



 

20 
 

інтенсивного пошуку «блага» як скарбів, що надаються ззовні. Бути терпели-
вим до себе, позитивно приймати власні ресурси і наснажуватися здатністю 
спиратися на актуальні сили у опануванні навичками самостійності має стати 
основою як розбудови власного життя особи з інвалідністю як громадянина 
громади, так і самодостатності громади у своєму русі до фінансової самос-
тійності. Звичайно, цей шлях розпочинається дуже повільно. Однак надалі він 
є більш успішним, ніж той, який стрімко розпочався із зовнішніх інвестицій. 

Вартість соціальної послуги розраховують із урахуванням собівартості 
послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість. Отримання по-
слуги передбачає такі кроки: 

– для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальної послу-
ги, подає уповноваженому органу за місцем свого проживання/перебування 
заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що 
складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з відповідним 
переліком документів; 

– оцінку потреб території адміністративно-територіальної одиниці склада-
ють у відповідності до поданих заяв від отримувачів соціальних послуг; 

– за результатами визначених потреб планують заходи щодо організації на-
дання соціальних послуг населенню адміністративно-територіальної одиниці/ 
територіальної громади; ці заходи включають до прогнозних та програмних 
документів соціально-економічного розвитку територіальної громади (стратегії 
розвитку територіальної громади, програми соціально-економічного розвитку, 
місцеві та регіональні цільові програми) з визначенням відповідного їх фінан-
сування; 

– фінансування соціальної послуги передбачають у бюджеті ОТГ; 
– забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх 

потреб покладене на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; 
– соціальну послугу можуть надавати організації державного, громадсько-

го та недержавного секторів, зокрема шляхом державно-приватного партнерст-
ва, соціального замовлення, конкурсу соціальних проєктів, соціальних програм 
тощо, співпраці територіальних громад відповідно до ст. 4 Закону України 
«Про співробітництво територіальних громад»; 

– ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг здійснюють 
на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

– соціальні послуги можуть бути надані бюджетним коштом з установлен-
ням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, 
за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до зако-
нодавства; 

– суб’єктами виявлення та оцінки потреб населення адміністративно-тери-
торіальної одиниці є структурні підрозділи з питань соціального захисту насе-
лення районних держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, те-
риторіальні центри соціального обслуговування, інші установи надання со-
ціальних послуг, спеціалізовані служби, служби у справах дітей, соціальні 
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менеджери, фахівці соціальної роботи, соціальні працівники та інші уповнова-
жені посадові особи уповноваженого органу, заклади освіти, охорони здоров’я, 
установи з надання безоплатної первинної допомоги, центри з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги, а також підприємства, установи, організа-
ції незалежно від форми власності, громадські об’єднання, благодійні, релігійні 
організації, фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без прова-
дження підприємницької діяльності); 

– надавачі послуг мають у відкритій і доступній формі інформувати насе-
лення про зміст і порядок надання соціальні послуги. 
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4. АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ  
«ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ» 

 
Першим кроком впровадження послуги є надання інформації про послугу 

ПАОІ і пошук тих, хто буде її підтримувати. Об’єднувати людей у цьому русі 
буде закладена у послузі ПАОІ перспективність, яка відстоює право людини на 
вільне і незалежне життя і відповідає самій природі людини — бути самостій-
ною. Нагальна успішність розпочатої ініціативи буде залежатиме від того, на-
скільки ви вірите у людей і їхню силу зростати і змінюватися. А для досягнення 
перспективних віддалених цілей важливо, щоб носії ідеї програми дотриму-
валися принципів «незалежного життя» і самі будували власне життя на їх 
основі. Це звучить дещо пафосно, однак послуга ПАОІ не може базуватися на 
трактуванні позиції одного як недостатньої, неповноцінної і такої, що потребує 
захисту і протекції, а другого — як такого, що може розв’язати ці питання 
швидко, оперативно, використовуючи для цього владну перевагу. Така позиція 
обезцінює гідність людини і її здатність до самостійного життя, прирікаючи її 
на постійну залежність. Щоб навчити інших бути самостійними і підтримувати 
цінності «незалежного життя», треба щоденно вчитися цього, а не шукати тих, 
хто зробить це за вас. Тож ви маєте союзників і можете розпочати процес орга-
нізації надання послуги. Послуга ПАОІ включає такі етапи: 

– інформаційний; 
– оцінка та підготовка; 
– безпосереднє надання послуги; 
– оцінка та моніторинг якості надання послуги; 
– завершення надання послуги.  
Тож пишемо їх більш детально. 
 
Інформаційний етап включає:  
– надання оголошення про відкриття програми (див. дод. В); 
– створення та підтримку простору пошанування гідності людини під час 

роботи з кандидатами та дотримання етичних принципів у наданні послуги 
ПАОІ; 

– проведення презентацій та інформаційно-мотиваційних зустрічей для 
стейкхолдерів.  

Етап оцінки та підготовки включає попередню оцінку та загальну підго-
товку кандидатів на отримання та до надання послуги; взаємодобір, після якого 
потрібна спеціальна підготовка, що спрямована на врахування деталей надання 
послуги у конкретних умовах. У таблиці сказане описано більш детально. 
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Етапи Персональний асистент Отримувач послуги 

оцінка — зарахування як 
кандидата щодо:  
– надання послуги; 
– отримання послуги 

– анкетування щодо готов-
ності до надання послуги; 
– мотиваційний лист (при-
клад мотиваційного інтерв’ю 
поданий у додатку В); 
– рекомендаційні листи; 
– складання висновку про 
зарахування у кандидати до 
надання послуги 

– анкетування щодо потреб та 
рівня незалежності особи 
з інвалідністю: 1) самооцінка 
та 2) оцінка батьками особи 
з інвалідністю щодо її 
функціональної спроможності; 
– мотиваційний лист 
– написання власної історії 
(наратив); 
– перелік відомстей про отри-
мувача послуги за даними 
попередньої оцінки функціо-
нальної спроможності та 
потреб у розвитку; 

підготовка – загальна підготовка 
персональних асистентів 
особи з інвалідністю за 
спеціальною програмою; 
– аналіз сильних та слабких 
сторін та потенційних 
можливостей згідно зібраних 
даних для їх урахування 
у взаємодоборі і спеціальній 
підготовці ПАОІ; 
– складання висновку-профі-
лю потенційних можливостей 
надавача послуги; 

– оцінка потреб; 
– діагностика функціонального 
та психологічного стану; 
– аналіз результатів 
анкетування для врахування 
у взаємодоборі і у складанні 
плану надання послуг; 
– заключний оціночний лист: 
– визначений перелік послуг та 
їх очікуваних результатів; 

взаємодобір «персональ-
ний асистент — особа 
з інвалідністю» 

– взаємодовір за об’єктивними показниками на основі моделі 
трикутника; 
– комунікативний тренінг щодо особливостей встановлення 
контакту, його підтримки та завершення з дотриманням 
етичних норм; 
– індивідуальні консультації щодо а) готовності слідувати 
цінностям «незалежного життя» б) побоювань, сумнівів, 
переконань; в) ризиків взаємодії, потреби у фаховій підтримці 
та наявності необхідних ресурсів в громаді; 

Спецпідготовка 
(за результатами 
взаємдобору та оцінки 
потреб отримувача 
послуги) 

– спеціальне навчання; 
– індивідуальні консультації 
для конкретизації та 
уточнення надання послуги 

– комунікативний тренінг; 
– індивідуальні консультації 
для конкретизації та уточнення 
отримання послуги 

 

Етап надання послуги ПАОІ розпочинається із узгодження очікувань усіх 
учасників та підписання договору. Він включає: 

1) проведення зустрічі всіх зацікавлених для уточнення та узгодження ви-
значеного переліку необхідних послуг: особа з інвалідністю (студент), батьки 
(родичі), служба надання послуги; ознайомлення та узгодження форм та умов на-
дання послуг, плану, визначення пріоритетів, часових та матеріальних витрат; 

2) підписання договору та додатків: 
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– варіант 1: тристоронній договір про надання послуги: організація надання 
послуги — персональний асистент — особа з інвалідністю (студент); 

– варіант 2: два договори: № 1 — організація надання послуги — персо-
нальний асистент; № 2 — організація надання послуги — отримувач послуги; 

3) реалізація послуги; 
4) індивідуальні консультації для персональних асистентів за трьома на-

прямами: соціальна робота, освітній процес, психологічні запити; 
5) ведення групових зустрічей для батьків осіб з інвалідністю; 
6) супервізії та інтервізії для персональних асистентів; 
Етап моніторингу та оцінки якості послуги  передбачає періодичний 

перегляд та уточнення завдань послуги та їх внесення як додатків до  договору.  
Цей етап передбачає: 
– періодичні зустрічі (не менше ніж 2 рази на місяць) професійної команди 

надання послуги щодо оцінки та моніторингу якості її надання (сервісна 
організація, отримувач послуги, сім’я отримувача послуги, ПАОІ, освітній 
заклад, інші фахівці за потребою); 

– перегляд та уточнення договору про надання послуги та внесення нових 
задач як додатків до нього. 

 
 

4.1. Етап підготовки послуги 
 
Якщо Ви плануєте надавати послугу на постійній основі — оголошення 

про набір ПАОІ має бути систематичним. Ви маєте зібрати необхідні інформа-
ційні матеріали щодо надання послуги «персональний асистент особи з інвалід-
ністю». Ці матеріали потрібні для подання до різних організацій для попередньо-
го ознайомлення та для проведення інформаційних зустрічей. Також працівники 
мають бути готові працювати зі стейкхолдерами, які поділяють ваші цінності, 
можуть підтримувати і наснажувати людей до участі у програмі. Вашими 
союзниками можуть бути організації, які працюють у сфері соціальної роботи 
і поділяють принципи «незалежного життя». Можливо, вам сподобається ідея 
створення клубу «незалежного життя», який буде збирати людей разом і поши-
рювати розуміння важливості вибору шляху до самостійності та значення на-
дання простору для ухвалення рішень щодо власного життя. Слід пам’ятати, що 
усі виконавці послуги ПАОІ мають дотримуватися принципів «незалежного 
життя» і бути їх носієм. Тож приділення достатньої уваги цьому етапові роботи 
може бути як гарантом успішності надання послуги, так і слугувати ідеї 
розбудови інклюзивного суспільства.  

Важливість підтримки постійного інформування про послугу ПАОІ та про 
розширення її стейкхолдерів обумовлена ще наявними ризиками переривання 
надання послуги. Слід зазначити, що надання послуги ПАОІ створює різнома-
ніття ситуацій, які можуть викликати сильні емоційні переживання та тривалі 
емоційні напруження, аж до ризику емоційного вигорання. Тож персональні 
асистенти можуть потребувати відпочинку. Однак на період такого відпочинку 
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послуга особі з інвалідністю не може бути призупинена або перервана. Тому слід 
подбати про неперервність у наданні послуги і про створення резерву кадрів.  

Етап підготовки до надання послуги ПАОІ включає ознайомлення із низ-
кою термінів щодо самого процесу. Це такі поняття, як оцінка та моніторинг 
якості послуги, цінності «незалежного життя», про які ми вже казали, інтер-
візійні групи та супервізії, робота у професійних командах тощо. Їхній зміст 
слід обов’язково роз’яснити, оскільки невірне їх тлумачення може підмінити 
саму суть надання послуги ПАОІ. Так, терміни «підготовка» та «оцінка» не слід 
сприймати такими, які вказують, що хтось краще знає, розуміє і ліпше володіє 
певними компетентностями. Насправді терміни «оцінка» і «підготовка» вказу-
ють на наявність певних правових та соціальних критеріїв, які має опанувати 
кандидат у ПАОІ, і на наявність певних ризиків на шляху до транслювання 
цінностей самостійності. На всіх етапах надання послуги думка отримувача 
посуги є вирішальною, а думка експертів та фахівців завжди має залишатися на 
рівні дорадчої. Таким чином ми маємо справу із певним переліком категорій, 
розуміння яких даватимуть більше ресурсів персональним асистентам особи 
з інвалідністю у реалізації послуги. На цьому етапі найважливіше — пошану-
вання кожного і надання простору для власних рішень і позитивного само-
сприймання. Тож кандидатам у ПАОІ варто подумати, чи ладні вони приділяти 
достатньо часу для: 

– підтримки бажання бути в контакті і бути творчим у процесі взаємодії; 
– поцінування у собі самостійності та здатності транслювати ці вміння 

у комунікації з іншими; 
– розуміння унікальності кожної людини і уникання трактування іншого 

у категоріях власного досвіду; 
– переборення різних перешкод при здійсненні послуги. 
Фахівець, який працюватиме із кандидатами (проводитиме інтерв’ювання, 

тренінгову підготовку, взаємодобір) має враховувати як об’єктивні показники, 
так і суб’єктивні — самооцінюючі. Можливо, настане така мить, коли слід буде 
врегулювати ці дві групи і визначитися у рішенні або у бік переваги об’єктив-
них критеріїв, або у бік суб’єктивних. Таке рішення має ухвалити сам кандидат 
у ПАОІ. Різні форми роботи з кандидатами у ПАОІ передбачають поступовість 
процесу ухвалення рішення та перегляду власної здатності щодо позитивного 
налаштування. У ситуації складнощів в ухваленні рішення може бути корисним 
тренінг підготовки, де уточнюватимуться усі необхідні компетентності для ви-
конання послуги. Мотиваційне інтерв’ювання може прояснити глибинні мотиви 
бажання надавати послугу та налаштуватися на конструктивну взаємодію. 
У разі відчуття невідповідності краще не підштовхувати кандидата, якому, 
можливо, краще відмовитися, ніж у надалі потерпати від помилкового рішення. 
Компетентність фахівця у сфері діяльності ПАОІ має сприяти пошануванню 
обраного кандидатом у ПАОІ темпу прийняття рішення без його прискорення. 
При цьому заповнена анкета та мотиваційний лист (дод. В) підтримуватимуть 
рефлексію та аналіз власних рішень і бажань, а мотиваційне інтерв’ю допоможе 
кандидатові у ПАОІ переглянути компетентності щодо: 
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– бажання та намірів працювати; 
– орієнтації на розвиток самостійності особи з інвалідністю, а не на її об-

слуговування; 
– готовності бути членом фахової команди (мульти-, між-, транс-дисцип-

лінарної); 
– налаштування на розуміння різних комунікативних процесів між члена-

ми родини; 
– підтримання цінностей здорового способу життя та здатності до самос-

тійності з урахуванням реабілітаційних потреб ОІ. 
Зі свого боку фахівець має теж зробити власний аналіз анкет та мотива-

ційних листів кандидатів щодо їх очікувань і уточнити моменти, які слугують 
функціоналові асистента чи йдуть в розріз із ним. За результатами анкетування, 
мотиваційного листа та мотиваційного інтерв’ювання кандидат і фахівець спіль-
но обговорюють перспективність та успішність ухвалення певного рішення. 

Отриманий під час реалізації проєкту досвід засвідчив, що при проведенні 
оцінки кандидату слід приділити увагу аналізові власного досвіду, зокрема, 
щодо набуття освіти та здатності користуватися отриманими знаннями, волон-
терської участі, а також щодо досвіду спілкування і взаємодії з особами з інва-
лідністю чи проживання із ними як членами родини. Також слід пам’ятати, що 
кандидати не мають бути членами родини ОІ, оскільки поєднання двох ролей 
(члена родини ОІ і працівника ПАОІ) створюватиме конфлікт інтересів, що 
є небажаним у виконанні обов’язків ПАОІ. Бажано звернути увагу на ті якості 
кандидатів, розвиткові яких буде присвячено більше часу під час тренінгу під-
готовки. Також важливо пам’ятати про готовність кандидатів постійно вчитися 
та поновлювати необхідні навички, які можуть стосуватися: 

– дотримання етики соціальної роботи і збереження приватності сімейного 
життя (конфіденційність); 

– виділення часу для власного навчання;  
– налаштування на підтримку та слідування філософії «незалежного жит-

тя» як для себе, так і для осіб з інвалідністю, у тому числі із складними пору-
шеннями; 

– опанування навичками відповідного ведення необхідної документації;  
– опанування навичками рефлексії; 
– можливості ділитися власними думками під час процедури взаємодобору 

«ОІ — ПАОІ» задля його ефективності для обох сторін; 
– здатність співпрацювати із третіми особами, якими є сім’я ОІ; 
– встановлення і дотримання спільних правил і наперед узгоджених меж 

під час спілкування з ОІ та членами родини. 
Усі необхідні форми процесу оцінки та підготовки до виконання послуги 

ПАОІ подано у додатку В. 
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4.2. Етап взаємодобору та формування команди надання послуги 
 
Первинний процес взаємодобору базується на даних, які збирають із офі-

ційних документів, результатів тестування та мотиваційного інтерв’ю як канди-
дата у ПАОІ, так і отримувача послуги — особи з інвалідністю. Оцінку отриманих 
даних здійснюють у зіставленні наявних у кандидата необхідних компетент-
ностей для надання послуги та готовності до оволодіння тими, які є ймовірно-
відповідними до потреб і запитів особи з інвалідністю як потенційного отри-
мувача послуги. Взаємодобір проводять спершу згідно об’єктивних даних 
кандидатів (ПАОІ та ОІ), а потім — із урахуванням даних спостереження під 
час тренінгової підготовки та суб’єктивної самооцінки самих кандидатів. Знову 
наголосимо, що думку кандидатів на ПАОІ та ОІ має бути враховано і покла-
дено при ухваленні рішення в основу обговорення. Конкретизувати процес 
взаємодобору може модель трикутника, де кожен із його боків вказує або на 
одного із учасників (ПАОІ — з позиції компетентностей та ОІ — з позиції 
потреб та запитів на отримання послуги), або на ситуацію та умови надання 
послуги (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Трикутник оцінки при взаємодоборі  
«Персональний асистент — отримувач послуги» 

 
Ми вже казали, що результати об’єктивного етапу оцінки при взаємодоборі 

(згідно відомостей документів) посилюють відомості суб’єктивного оцінюван-
ня, яке реалізується під час тренінгової підготовки, процедур самоаналізу та 
практики комунікативної взаємодії. Слід наголосити, що виконання завдань 
персонального асистента особи з інвалідністю є послугою, надання якої не 
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вимагає кваліфікаційної підготовки, як це передбачене при набутті професії. 
Концепція послуги базована на тому, що кожна людина має здатність під-
тримати іншу людину. Для опанування навичками надання послуги є достатнім 
проходження спеціальної нетривалої підготовки, де бажання надавати послугу 
та людські якості доброзичливості й позитивного ставлення до життя, бажання 
навчатися та співпрацювати створюють найбільш вагоме підґрунття для якіс-
ного надання послуги ПАОІ. Натомість працівники служби надання послуги 
мають мати фахову підготовку у сфері соціальної роботи і користуватися про-
фесійним інструментарієм при її плануванні та організації  послуги ПАОІ. Три-
кутник взаємодобору є одним із професійних інструментів соціальної роботи, 
який використовують у ситуаціях організації надання послуги через залучення 
третіх осіб із наданням їм певних прав та відповідних повноважень. Це стосується 
також ситуації замінного батьківства, де послуга дітям, які потребують захисту 
та влаштування на державне утримання, надається шляхом їх влаштування 
у сім’ї громадян (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опіка/піклу-
вання). Якість надання послуги замінного батьківства регулює процедура взає-
модобору, спеціальна нетривала підготовка бажаючих кандидатів із наступним 
фаховим супроводом служби організації послуги — Центру соціальних служб, 
а також нагляду щодо дотримання прав та інтересів влаштованої у сім’ю дити-
ни з боку Служби у справах дітей та сім’ї державної адміністрації (Бевз, 2006). 
У ситуації надання послуги ПАОІ якість надання послуги регулює служба надан-
ня послуги, яка організовує взаємодобір, первинну підготовку бажаючих канди-
датів, фаховий супровід надання послуги, а також оцінку й моніторинг її якості. 

Аналізуючи розвиток соціальної роботи у світі, слід зауважити, що все 
більше рішень та відповідальності щодо власного житя передані самій людині 
з інвалідністю: щодо питань соціалізації, освіти, реабілітації, а також супутніх 
процесів, одним із яких є рішення про доцільність створення пари «ПАОІ-ОІ», 
що й забезпечує процес взаємодобору. Розвиваючи концепцію «незалежного 
життя» та створюючи умови для самостійності людини з інвалідністю, взаємо-
добір, який наразі має виконувати організація надання послуги, може бути 
замінений на процес добору персональних асистентів, відповідальність за який 
нестиме сама людина з інвалідністю або члени її сім’ї. Коли у першому варіанті 
ми прагнемо віднайти найоптимальніший варіант перспективної успішної 
взамодії у парі «ПАО-ОІ», то у другому — стоїть питання про добір асистентів 
згідно потреб і запитів особи з інвалідністю, яка потребує послуги ПАОІ. В 
межах цієї відповідальності створюватиметься взаємодія з агенствами найму 
персональних працівників з питань працевлаштування, обговорення умов праці 
та функціональних обов’язків із надання послуги ПАОІ, графіку роботи та 
звільнення. Все це має спростити процес формування робочого альянсу «ПАОІ-
ОІ», а також слугувати створенню прямого контакту, що є найважливішим 
моментом початку взаємодії та умовою успішності зреалізованої послуги.  
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4.3. Тренінгова підготовка для надавачів та отримувачів послуги 
 
Комунікативний тренінг складається із трьох занять, де перші два заняття 

орієнтовані на знайомство учасників між собою: окремо студенти з інвалідніс-
тю та окремо ПАОІ; учасниками третього заняття є обидві категорії. Тренінг 
спрямований на взаємне знайомство та на побудову комунікації, оскільки саме 
комунікація має супроводжувати всі етапи надання та отримання послуги: 
домовленість щодо цілей надання послуги та взаємодії при її наданні, створен-
ня контракту та підписання угоди, надання послуги, припинення, прощання та 
умови підтримки подальших контактів чи їх відсутність. Працівники, які прово-
дили взаємодобір на основі документальних даних, теж мають бути учасниками 
тренінгу як консультанти. Їхня участь має бути визначена тренером у такий 
спосіб, щоб вони не мали роль оцінщиків, а були включені у фактуру тренінгової 
роботи. За різних обставин вони можуть виконувати різні ролі та спостерігати 
за актуальним процесом комунікації задля перевірки припущень щодо доціль-
ності взаємодобору. Ці припущення будуть обговорені під час індивідуальних 
зустрічей із кандидатами і мають проводитися з дотриманням принципів філо-
софії «незалежного життя». Всі завдання спільного тренінгу налаштовані на 
обговорення у різних парах очікувань, побоювань та прийнятних стратегій 
комунікації у парі, а також потреб, можливостей та необхідних для роботи ком-
петентностей. Також під час спільного тренінгу виділяється час для поперед-
нього рішення про створення пари «ПАОІ-ОІ». Консультанти можуть долучитися 
до обговорення і допомогти уточнити певні моменти та висловити свої побажан-
ня. При цьому слід пам’ятати, що остаточне рішення ухвалюють ОІ та ПАОІ. 
Участь фахівця завжди має залишатися дорадчою. Далі подаємо орієнтовний 
план трьох комунікативних тренінгів для надавачів та отримувачів послуги. 

 

Комунікативний тренінг для студентів з інвалідністю 

1 зустріч 
40 хв —  
1,5 год 

Знайомство. Правила роботи. Самопрезентація учасників. 
Міні-лекція про репрезентативні системи. Тест на визначення домінуючої 
модальності 
Міні-лекція з цінностей життя. Вправа з визначення власних цінностей: 
індивідуальних та групових. 
Підсумки тренінгу та зворотній зв’язок. 

 

Комунікативний тренінг для персональних асистентів 

2 зустріч 
2 год —  
4 год  

Знайомство. Правила роботи. Самопрезентація учасників. 
Міні-лекція про репрезентативні системи, типи темпераменту, та тест на 
визначення домінуючої модальності. 
Вправи «Якості персонального асистента» та «Пізнавай себе і оточуючих». 
Інформування про репрезентативні системи. Проведення діагностичної мето-
дики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 
Поняття «незалежне життя» та його цінності. Вправа «Наші цінності» 
(групова робота). 
Міні-лекції та обговорення за такими питаннями: 
– особливості комунікації при роботі з студентами з інвалідністю; 
– межі родини та етика спілкування з батьками студента. 
Підсумки тренінгу та зворотній зв’язок. 
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Комунікативний тренінг студентів та асистентів 

3 зустріч 
до 3 годин 

Правила роботи, знайомство та самопрезентація учасників (вправа 
«Вертушка»). 
Міні-лекція про комунікацію в парі. Алгоритми домовленостей взаємодії та 
умов припинення контракту. 
Правила узгодження комунікації в парі «взаємодобір». 
Попередня домовленість про роботу в парі.  
Завершення роботи та зворотній зв’язок.  
 

Індивідуальні консультації з взаємодобору після завершення тренінгу 
продовження 
30 хв. — 
1година 

Робота з ПАОІ, ОІ та батьками студента з інвалідністю: запитання- відповіді 
щодо подальшої співпраці (страхи, очікування та стратегії взаємодії).  

 
Два перших комунікативних тренінги мають зорієнтувати надавачів та 

отримувачів послуги щодо предмету їхньої діяльності при реалізації послуги та 
щодо налаштування на створення й підтримку цінностей «незалежного життя» 
у подальшій командній роботі. При підготовці першого тренінгу для студентів 
з інвалідністю важливо підготувати вправи з урахуванням різних репрезента-
тивних систем задля розуміння та донесення інформації при різних можли-
востях студентів з інвалідністю.  

Наступний тренінг — для кандидатів у персональні асистенти — налаш-
тований на зіставлення уявлень про власні цінності та цінності персонального 
асистента, а також на їх узгодження з філософією «незалежного життя». Важли-
вим елементом тут має бути поінформованість про цінності, яких дотримуються 
родини студентів з інвалідністю, що має бути враховано у побудові комунікації 
з ними. Під час проведення всіх тренінгових занять важливо звернути увагу на 
те, наскільки персональні асистенти налаштовані чути/сприймати інформацію; 
реагувати/розуміти завдання та будувати відповідні стратегії комунікації; 
планувати виконання та здійснювати поставлені завдання, робити висновки; 
достовірно передавати інформацію; виражати здатність до самостійності. 

 
 

4.4. Етап надання послуги 
 
Реалізацію послуги слід розпочинати із узгодження цілей і дій, очікувань 

і можливостей між надавачем послуги — ПАОІ, отримувачем послуги — ОІ та 
батьками отримувача послуги. На основі узгодження цілей складають план 
реалізації послуги «персональний асистент особи з інвалідністю». При складан-
ні такого плану слід дотримуватися: 

– конфіденційності, реалізація якої передбачає право кожного на власну 
думку і користування власною інформацією без порушення меж у тому числі 
щодо нерозголошення діагнозу. Використання оцінки функціональної спро-
можності ОІ згідно МКФ є найбільш доцільним як щодо дотримання права на 
нерозголошення діагнозу, так і для найбільш точного складання плану надання 
послуги здаля посилення самостійності; 
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– можливості та потреби у швидкому реагуванні на поточні ситуації; 
– поінформування та узгодження плану надання послуги всіма сторонами; 
– включення батьків ОІ у співпрацю щодо завдань по наданню послуги; 
– складання графіку роботи асистента має здійснюватися із врахуванням 

місця проживання, розкладу занять, щоденної зайнятості ОІ (дод. В); 
– спрямування на узгоджений результат; 
– практику ведення персональними асистентами щоденників, яка позитив-

но зарекомендувала себе для опрацювання та аналізу функціональних особли-
востей і організації належного супроводу (дод. В); 

– організації системи комунікації: встановлення графіку збору професій-
них команд, періодичності групових та індивідуальних консультацій для бать-
ків ОІ, інтервізій та супервізій для ПАОІ; 

– роботи з стейкхолдерами послуги щодо підтримки її соціального просу-
вання та фінансування. 

Частину часу у наданні послуги персональний асистент приділяє організа-
ції часу студента щодо освітнього простору, а також ознайомленню членів сім’ї 
щодо тих змін, які невдовзі з’являться у їхньої дитини саме через підвищення її 
здатності до самостійності. Турбота та підтримка, що надається дитині з інва-
лідністю у родині, інколи призводить до надмірного піклування і перебирання 
дорослим функцій ухвалення рішення. Тож першою зміною, які відчують 
батьки дитини з інвалідністю при введенні послуги, буде відчуття «власної 
непотрібності» саме через надмір часу, який раніше вони присвячували догля-
дові за дитиною як неповносправною. Відчути власну дитину як здатну прий-
мати власні рішення, самостійно про себе дбати, виборювати своє право по-
просити, буде новим досвідом для тих батьків, які звикли виконувати наперед 
бажання своїх дітей. Введення послуги персонального асистента означатиме 
для батьків особи з інвалідністю завдання з відновлення їхньої здатності також 
і до самостійного життя. Їхні діти вже виросли і настав час для завершення 
природного процесу сепарації, щоб надати вже дорослим дітям можливість са-
мостійного життя, визначивши ті межі, де їм потрібна підтримка — професійна, 
фахова та роднна. 

Перше завдання ПАОІ — налагодити позитивну комунікацію із особою 
з інвалідністю та формувати уміння з розширення комунікативних умінь щодо 
підтримки позитивних контактів із однолітками, а також — з батьками. Тож 
кожна створена пара обов’язково має багато часу присвятити обговоренням різ-
них тем щодо розбудови комунікації отримувача послуги з ближчим та дальнім 
соціальним оточенням. Допомогою у цьому можуть слугувати консультації 
з психологом, супервізійні та інтервізійні зустрічі задля того, щоб вчасно 
підтримати та скорегувати дії персонального асистента, розширити власні 
навички спілкування за різних обставин. Також увага персональних асистентів 
має бути спрямована на допомогу студентам у комунікації при врегулюванні 
питань щодо організації свого навчання у закладі вищої освіти, у налагодженні 
комунікації з одногрупниками та у підтримці сталої мотивації до навчання та 
здобуття вищої освіти. 
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Під час реалізації поточних завдань, передбачених у плані надання послу-
ги, зазвичай виникатимуть різноманітні труднощі, з якими асистенти не знати-
муть, як справлятися. Також до проблематики пари можуть додаватися особисті 
проблеми персонального асистента, які заважають йому сприймати адекватно 
зміни чи емоційні прояви студента з інвалідністю. Тому для персональних 
асистентів має бути передбачена психологічна підтримка засобом психологіч-
них консультацій задля актуалізації особистих ресурсів персонального асис-
тента та вдалого користування ними. Також для посилення та підримки роботи 
ПАОІ мають бути передбачені супервізії та інтервізійні форми роботи. Супер-
візія як зустріч із більш досвідченим фахівцем задля професійної підтримки та 
наснаження є формою допомоги у розв’язанні складних питань при наданні 
послуги. Такі зустрічі мають бути заплановані два рази на місяць. Інтервізійні 
групи організовують самі надавачі послуг як колеги один раз щомісячно. Їх 
проводять у формі зустрічі, під час якої обговорюють складні ситуації, аналі-
зують причини та розробляють план дій з їх розв’язання, прояснюють особли-
вості роботи персонального асистента. Результатом роботи такої групи є мож-
ливість зрозуміти необхідну якість надання послуги. 

Також нагальними постануть ті питання, які стосуватимуться родини ОІ. 
Перш за все — зміни усталених батьківсько-дитячих стосунків на стосунки до-
рослих людей, які мають ґрунтуватися на дружньо-підтримуючих взаєминах із 
врахуванням думки кожного без тиску та нав’язування. Слід допомогти сім’ї 
зробити на шлях набуття нового досвіду формування взаємин з дорослим сином 
чи донькою і навчитися при взаємодії з ними керуватися принципом: «щоб 
мати досвід, треба його набувати». Надання послуги персонального асистента 
має допомогти і батькам, і їхній дитині набути нового досвіду планування 
власного життя з позиції дорослих людей, які можуть домовитися про надання 
простору для самостійної організації свого життя та налагодити позитивні 
способи підтримуючої комунікації. 
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5. КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
 
Ми вже наголошували, що надання послуги ПАОІ передбачає роботу 

у професійній команді, склад якої визначають на початку надання послуги і йо-
го мають постійно переглядати під час її надання. Злагоджену працю команди 
та підтримку її фахових навичок забезпечуватиме постійна комунікація членів 
команди через такі визначені форми, як планові зустрічі з обговорення процесу 
і результатів ведення випадку, інтервізійні зустрічі та супервізії для ПАОІ задля 
підтримки на наснаження щодо якості надання послуги, групи самодопомоги 
для ОІ, групові заняття для батьків осіб з інвалідністю, які отримують послугу 
ПАОІ, зустрічі сторін підписання договору щодо перегляду його у зміненій 
ситуації та уточнення поточних та подальших завдань. Стисло опишемо названі 
форми комунікації. 

 

 
5.1. Зустрічі у професійних командах з надання послуги 

 
Проведення таких зустрічей має передбачати певну періодичність (не мен-

ше, ніж один раз щомісячно). Тривалість: від 30 хв до 1,5 год. (за потребою). 
Зустріч передбачає розв’язання робочих питань щодо надання послуги та коор-
динації роботи з боку надавача, а також подолання труднощів, що виникають 
поза запланованими питаннями. До складу таких команд завжди входять усі 
учасники підписання договору (представники надавача послуги, ПАОІ, ОІ) 
а також, за потреби, координатор від соціальної служби, яка організовує послу-
гу, координатор від освітнього закладу, де навчається студент з інвалідністю, 
залучені фахівці та батьки ОІ. Також може бути доречним залучення до таких 
зустрічей зацікавлених осіб як стекхоледрів надання послуги. Проведення таких 
зустрічей разом із стейкхолдерами послуги надасть розуміння того, як включе-
ність громади може покращити якість послуги, посилити можливості залучення 
фахівців для надання необхідних консультацій особам з інвалідністю, інформа-
цію про фахівців, яких необхідно залучити, чи які поточні питання потрібно 
розв’язати. Такі зустрічі також є вкрай важливими для прояснення та підтримки 
персональних асистентів щодо розуміння обсягу завдань до виконання. Для ОІ 
вони важливі, щоб вчитися брати на себе відповідальність за власне життя, кра-
ще розуміти його і керувати ним та позитивно користуватися послугою ПАОІ. 

 

 
5.2. Групи самодопомоги для осіб з інвалідністю 

 
Така група має діяти постійно у службі з надання послуги ПАОІ. Періо-

дичність її роботи має бути не меншою, ніж один раз щомісяця. Ведучим такої 
групи може бути психолог або інший фахівець, який володіє методикою ве-
дення груп самодопомоги. «Філософія незалежного життя» має бути покладена 
в основу планування  діяльності групи, слугуючи підтримці та наснаженню 
отримувачів послуги щодо власного життя. Натомість ситуація прийняття 
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певних функціональних обмежень, а також сам статус інвалідності (особливо 
набутої) несе негативні емоції, процес переживання яких може бути подібним 
до етапів переживання втрати. Кожний з етапів переживання власної інвалід-
ності (як втрати) несе для людини певні випробування та ставить перед нею 
непрості завдання, де перше стосується прийняття ситуації як реальності, а дру-
ге — переоцінки та прийняття як завдання нових змінених умов життя. Склад-
ність прийняття обмежуючої ситуації може провокувати появу злості, а немож-
ливість повернути попередній стан — призвести до депресивних настроїв. 
Персональний асистент має бути поінформаним про такі стани і вміти допомог-
ти ОІ щодо їх нормалізації. Члени американського руху за цінності незалежного 
життя пропонують почуття злості та гніву, що зростають, направляти у конст-
руктивне річище — змінювати свою ситуацію. 

Алгоритм проведення групових занять груп самодопомоги може мати два 
варіанти. Перший варіант зустрічей передбачає проведення занять на заплано-
вану тему, другий — щодо нагальних запитів учасників зустрічі. Обраний тип 
зустрічей відображатиметься у плануванні та структурі самого заняття. Надамо 
стислу схему кожного із них.  

Отже, структура наперед запланованого заняття є такою: 
1) представлення учасників, оскільки група є відкритою і її склад на 

кожному занятті може змінюватися;  
2) оголошення мети заняття, регламенту та правил роботи групи; 
3) активізація учасників; 
4) завдання, спрямовані на отримання навичок (теорія 20% + практика 80%); 
5) рефлексія та домовленість про наступну зустріч. 
Структура проведення групи самодопомоги, де тему визначають самі 

учасники під час заняття: 
1) вітання та представлення ведучого групи, проговорення регламенту та 

правил роботи групи: часових та просторових меж безпеки; 
2) представлення учасників зустрічі та проговорення кожним нагальності 

поточних запитів; 
3) обговорення активізованих нагальних питань учасників зустрічі та ви-

значення послідовності їх розгляду; 
4) робота з конкретним запитом передбачає застосування методів об’єд-

нання групи для закриття певного запиту та організація роботи групи задля 
пошуку ресурсів щодо його вирішення, що має таку схему: 1) висловлення 
впродовж п’яти хвилин окремим учасником свого запиту чи труднощів; 2) ви-
словлювання учасників щодо можливих ресурсів з його вирішення через 
власний досвід, свої почуття, які викликає описана ситуація запиту (20–30 хв); 
3) відгук замовника теми про користь почутого. Під час однієї зустрічі може 
бути обговорені 1–2 таких запити на допомогу групи; 

5) рефлексія та домовленість про наступну зустріч. 
Звичайно, для проведення другого типу типу групи важливо, щоб її про-

водив підготовлений фахівець. Кваліфікація психолога є відповідною для цього 
типу груп, але якість проведення групи залежить скоріше не від професійної 
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кваліфікації, а від компетеності саме щодо проведення такого типу груп само-
допомоги, яку може набути кожний із бажаючих. Для вимірювання ефектів 
взаємопідтримки американський рух за незалежне життя пропонує п’ять крите-
ріїв: рівень організації, наявність змін, сфера надання підтримки, ступінь до-
віри, рівень відповідальності («К независимой жизни», 2000). 

Під час проведення кожного із описаних типів занять ведучому важливо 
забезпечити безпеку всіх учасників групи задля того, щоб довіра у групі зрос-
тала і, відповідно, — забезпечити можливість ділитися особистісними темами 
власного життя та отримувати довіру і підтримку групи. Особливо це стосуєть-
ся другого типу групи, яка може бути ефективною лише за сформованого ви-
сокого рівня довіри. У списку літератури подані джерела, де можна  детальніше 
ознайомитися із названими формами групової підтримки. 

 
 

5.3. Групова робота з батьками студента з інвалідністю 
 
Робота з батьками студентів з інвалідністю має розпочинатися з розуміння 

тих завдань, які родини осіб з інвалідністю розв’язують щоденно, і які вони 
можуть трактувати як труднощі чи обмеження порівняно з соціальною нормою. 
Однак важливо пам’ятати, що відчуття труднощів та обмежень потребує 
уточнення і прояснення: чому так сприйнято певну ситуацію і що саме обмеже-
не, що саме створює труднощі у родині особи з інвалідністю. Пошук засобів 
отримання більшої свободи дій для батьків особи з інвалідністю інколи веде 
в нікуди, а інколи — розкриває спектр тих незадоволених потреб дорослих, яким 
реально важливо віднайти місце і час задля їх задоволення. Інколи така позиція 
є набутою і стає бар’єром до опанування почуттям самостійності, бо у родині 
всі звикли перебувати у стані сповитості павутиною обмежень, невирішеності, 
недосягнення, що несе всім відчуття постійної провини, якщо хтось подбає про 
власні потреби більше, ніж про інших, а потім — зумовлює відчуття злості та 
агресії, що хтось має більше можливостей і свобод. Останню позицію назива-
ють позицією жертви, що стимулює інших до більшої активності задля «ряту-
вання», стверджуючи у такий спосіб єдино правильний тип поведінки у родині — 
думати за когось, а не про себе; турбуватися про когось, а не про себе, звину-
вачувати когось і відмовлятися від власної відповідальності… 

Також можна зустрітися із «закритістю сімей осіб з інвалідністю», силь-
ною владою одного з батьків над діями дитини з інвалідністю, наразі вже сту-
дента коледжу чи ЗВО; звиклим наказовим тоном розмов; постійною залеж-
ністю від думки та вказівки лікаря (можуть бути призначені  седативні ліки, які 
ускладнюють взаємодію у парі «ПАОІ-ОІ» і обмежують самостійність ОІ). 
Також можливі деякі негативні наслідки емоційних станів, які пов’язані з роз-
витком та вихованням дитини з інвалідністю, що може призвести до розлу-
чення батьків та залишення сім’ї одним із батьків. Ускладнювати ситуацію 
може втрата батьками роботи чи необхідність поєднувати догляд за ОІ із ча-
совими затратами на заробляння необхідних для надання догляду грошей. 
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При роботі з батьками студентів слід звертати увагу на підвищення бать-
ківської компетентності у питаннях спілкування з ОІ як з дорослою людиною, 
яка вже має статус студента. Батькам слід навчитися враховувати, що у їхньої 
дитини у процесі дорослішання відбулися суттєві зміни: змінився вік, навички, 
потреби і тому необхідно змінити стиль спілкування та створити такі умови, 
в яких взаємодія буде орієнтована на більшу самостійність та свободу для 
кожного члена родини. При роботі з родиною важлива її мотивація на спокійну 
позицію споглядача у процесі адаптації роботи пари «асистент-студент», ство-
рення нових стосунків серед однолітків й сприйняття своєї дитини як дорослої 
та такої, що має набути навичок самостійності. Для реалізації таких планів 
потрібно розуміння батьками нового стилю життя студента, його навчання та 
спілкування, налаштованості на постійно змінні умови студентського життя. 

Зустрічі з батьками необхідно організовувати не менше, ніж один-два рази 
щомісячно для того, щоб оперативно реагувати на актуальні психологічні проб-
леми, які виникають, коли батьки починають розуміти (або все ще не розумі-
ють), що їхня дитина прагне самостійнішого життя. Тривалість таких зустрічей 
не має перевищувати півтори години і зустріч має передбачати певний вільний 
час перед початком заняття і після його завершення для довільного спілкування 
його учасників. Наповненість групи не має перевищувати 15 осіб. Зустрічі мо-
жуть бути проведені як офлайн, так і онлайн. Для зустрічей офлайн важливо 
резервувати 2–3 години, щоб не прискорювати їхній початок та завершення. 
Така системно організована робота допоможе батькам студентів: 

– встановити стосунки з родинами, які переживають такі самі (або більш 
складні чи зовсім інші) труднощі; 

– налагодити контакт викладача освітнього закладу та студента, оскільки 
батьки особи з інвалідністю зможуть обмінятися інформацією про особливості 
навчання їхніх дітей, певні особливості, що пов’язані із станом інвалідності та 
потребами студента, оскільки персональна інформація про потреби студента 
з інвалідністю, як правило, є прерогативою лише її носіїв і не може бути 
розголошена; 

– покращити емоційний стан у родині; 
– розвинути навички конструктивної взаємодії; 
– знайти можливість відмовитися від потурання чи авторитарних впливів 

та заборон, які могли виробитися у родині щодо дитини з інвалідністю. 
Теми для щотижневих зустрічей бажано спланувати заздалегідь, а послі-

довність їх висвітлення можна визначати безпосередньо у самій групі. Цими 
темами можуть бути: прояв різних емоційних станів у людей з інвалідністю та 
реакція на них; пошук особистісних опор та ресурсів; розв’язання конфліктних 
ситуацій; опанування стресовими станами; любов та прийняття; можливість са-
мостійного вибору; перспективи та плани на майбутнє; прояв почуттів; прояв 
влади та домінування; особисті рахунки; відчуття самотності; відчуття втрати сен-
су життя; права батьків та дитини; подружні сварки та їх вплив на студента тощо. 

Пропозиції тем для щотижневих занять можна скласти із тих потреб, які бу-
ли зазначені при проведенні анкетування та співбесіди щодо участі в отриманні 
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послуги. Структура занять таких груп схожа на формат роботи груп самодо-
помоги і може мати такі ж структурні елементи, а саме:  

1) привітання та скрінінг актуального емоційного стану учасників, готов-
ності до роботи над своїм питанням та до надання підтримки іншим, налашто-
ваності на спілкування та на обмін думками і емоціями. За відсутності нагаль-
ної проблеми на вирішення, у фокусі уваги залишається одна із заздалегідь 
запланованих тем; 

2) коротка вправа на розслаблення та налаштування на групову роботу; 
3) виклад матеріалу запланованої теми; 
4) обговорення теми, дискусія, можливо запропонувати рефлексію чи певні 

вправи для опрацювання заявленої теми; також важливо, щоб учасники ділили-
ся власним досвідом, щоб розширити спектр поведінки та можливих вирішень 
ситуації, що виникла; бажано мати матеріал, щоб можна було записати думки 
та висловлені ідеї учасників; 

5) рефлексія заняття та формування запитів на наступні зустрічі і визна-
чення тих, хто їх може підготувати (група може мати компетентних учасників, 
які володіють інформацією та знаннями щодо певних тем); 

6) завершення заняття та прощання. 
 
 

5.4. Інтервізійні зустрічі для персональних асистентів 
особи з інвалідністю 

 
Інтервізійні зустрічі ПАОІ орієнтовані на обмін досвідом у колі колег. Такі 

зустрічі допомагають працівникам обмінюватися інформацією у фаховому колі, 
ділитися досвідом роботи, обраними варіантами та успішними і неуспішними 
підходами до роботи та доступними практиками, отримувати підтримку колег та 
підтримувати власну ідентичність; розвивати вміння прийняти іншу точку зору та 
побачити власні «сліпи зони» й окреслити перспективи свого зростання; виявити 
та уточнити свої потреби та побачити проєкції чи «штампи», які впливають на 
роботу та побудову взаємодії у парі «ПАОІ-ОІ». Під час інтервізійних груп можна 
обговорити різні ситуації у веденні випадків (див. словник), які сталися впродовж 
певного часу. Це надає можливість зрозуміти та відчути власні реакції на певну 
подію та відгуки колег. Це також дає розуміння значення позитивної підтримки, 
що надихає до розвитку, самоздійснення, дає надію і віру. Переживання таких 
моментів саморозкриття і зворотного зв’язку на них від групи на основі пошуку 
сильних сторін та ресурсів надихає людей до здатності бачити ситуації такими, 
якими вони є реально, та реагувати на них без захисту, звинувачень та осуду. 

Взаємодія, що розвивається в межах інтервізійних зустрічей, дозволяє пер-
сональним асистентам особи з інвалідністю пропрацювати проблемні питання 
та ситуації і, як наслідок, знизити можливість їх виникнення у парній комуніка-
ції «ПАОІ-ОІ». Важливим аспектом на таких зустрічах є можливість отримати 
визнання серед колег. Участь у таких зустрічає слугує профілактиці емоційного 
вигоряння.  
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5.5. Супервізійні зустрічі для персональних асистентів  
особи з інвалідністю 

 
Супервізійні зустрічі для ПАОІ орієнтовані на підтримку їх психоемоцій-

ного стану та впевненності щодо вибору поведінки при вирішенні завдань 
послуги ПАОІ. Під час таких зустрічей персональні асистенти можуть відкрити 
для себе низку психологічних інструментів самодопомоги для вдосконалення 
свого вміння справлятися зі складними ситуаціями та задовільняти нагальні по-
треби. Вчасність отримання супервізійної підтримки є важливою для упереджен-
ням виникнення емоційного вигорання. Підтримуючий простір, який створюють 
на супервізійних зустрічах, дає можливість відчути наснагу та силу взяти на 
себе відповідальність за власні дії як надавача послуги та відмежувати відпові-
дальність за власні дії отримувача послуги, прояснити параметри ефективності 
роботи й навчитися їх відслідковувати під час надання послуги. 

Важливість супервізійних зустрічей обумовлена ще й тим, що сім’я є при-
ватним простором життя ОІ, що є усталеним. Його порушення може мати нега-
тивні наслідки для всіх членів сім’ї. Робота з надання послуги ПАОІ передбачає 
тимчасове входження у родинну систему і ПАОІ має це розуміти і не прагнути 
змінити сімейний уклад життя особи з інвалідністю, а розвивати у себе безоці-
ночне ставлення до її процесів. Водночас слід пітримувати здатність до критич-
ної оцінки ситуації у родині, що має слугувати визначенню тих моментів, які 
стають першкодою до самостійності життя ОІ і активізувати пошук тих форм, 
які б надали можливість членам сім’ї їх переглянути і змінити. Такими ситуа-
ціями, які привертатимуть увагу персонального асистента, можуть бути конф-
лікти у родині, суперечки та заборони чи невтручання там, де має надаватися 
спеціальна допомога. При виконанні роботи з надання послуги персональний 
асистент має розуміти свою роль у родині і щоразу визначати міру свого 
втручання у ситуацію. У таких ситуаціях персональний асистент, звісно, може 
переживати негативні емоції, стрес, а також почуття безпорадності, що може 
призвести до внутрішнього конфлікту між виконанням обов’язків персональ-
ного асистента й потребою бути ефективним. 

На початку роботи супервізійні зустрічі для персональних асистентів ма-
ють проводити щотижня, що називається «роботою під супервізійним нагля-
дом». Супервізії можуть бути як груповими, так і індивідуальними, проводитися 
як офлайн, так і онлайн. Довіра є основою їх ефективності. Побудова простору 
довіри між супервізором та тим, хто перебуває під супервізією, передбачає 
врахування емоційного стану персонального асистента, а також може включати 
у певних випадках надання допомоги у їх опануванні. Цьому може послугувати 
добір вправ, які би дозволили персональному асистентові здійснити рефлексію 
власних відчуттів та реакції стосовно до студента з інвалідністю чи його 
родини і навчитися керувати ними на користь цілей надання послуги. 

Також під час супервізії можуть виникнути питання, які пов’язані із віко-
вим співвідношенням учасників надання послуги — надавача послуги, отриму-
вача послуги та батьків особи з інвалідністю. Важливо навчати надавачів 
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послуги розуміти поняття меж у соціальній роботі. Як надавачі, так і отримува-
чі послуги можуть мати більш-менш подібні вікові ознаки, що може дозволяти 
батькам студента з інвалідністю поводити себе у деяких ситуаціях з позиції 
старшого дорослого чи такого, що має «вищий соціальний ранг». Персональний 
асистент особи з інвалідністю є працівником з надання послуги, і його стосунки 
регулює договір. У разі виникнення непорозуміння слід переглянути договір 
і внести відповідні зміни. Задля врегулювання різних аспектів спілкування пер-
сональний асистент потребуватиме підтримки у виробленні професійної позиції 
та допомоги щодо врегулювання емоційної сфери стосовно страхів та побою-
вань. Така психологічна робота персонального асистента з власними емоціями 
може стати опорою і ресурсом навіть для ОІ щодо розбудови нової комунікації 
з власною, наразі, з позиції вже дорослої людини. Наступною пасткою, що може 
виникнути у взаємодії між персональним асистентом та отримувачем послуги, 
є гіперопіка. При побудові комунікації пари обов’язково виникають елементи 
емпатії й гіпервідповідальності, а іноді суперчутливості, що може посилити 
тенденції допомоги аж до виконання певних функцій замість студента. Такі 
ризики ймовірніші для тих персональних асистентів, які раніше не мали досвіду 
спілкування із людьми з інвалідністю. Саме для упередження цих процесів 
і важливо пам’ятати про цілі «незалежного життя». Супервізійні зустрічі теж 
мають слугувати посиленню здатності персональних асистентів дотримуватися 
філософії «незалежного життя». 

Супервізійні зустрічі можуть мати як груповий, так і індивідуальний харак-
тер, а також передбачати певне навчання, якого потребують надавачі послуг. Те-
мами для групових занять з розвитку навичок надання послуги можуть бути такі:  

– емоції та саморегуляція емоційних станів; 
– стрес та шляхи його подолання; 
– відпрацювання вправ на спілкування (вміння говорити, чути); 
– альтернативна комунікація; 
– вправи з саморегуляції психоемоційних станів;  
– причини професійного вигорання та шляхи запобігання. 
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6. ОЦІНКА ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
 
Введення у соціальну роботу процедур оцінки та моніторинга надало мож-

ливість визнати отримувача послуги відповідальним за досягнуті результати і цим 
знизити роль контролю. Критерії, які слід оцінити, є доступними як для корис-
тувача послуги, так і для її надавача, і тому контроль отриманих результатів пе-
рестає бути прив’язаним до надавача послуги як експерта, а стає частиною оцінки, 
яку у рівній мірі може виконати як надавач послуги, так і її користувач. У ролі 
експерта тепер виступає отримувач послуги, який бере участь у її плануванні, 
визначенні міри її фінансування і відповідно — вкладених зусиль з її реалізації. 

 
 

6.1.  Оцінка і моніторинг як методи соціальної роботи 
 
Оцінка і моніторинг — два інструменти, які застосовують: 
– щоб виміряти успіх та вирізнити невдачі; 
– щоб навчитися чітко ставити цілі та планувати їх досягнення; 
– щоб знати, що саме слід виправляти, та не змішувати успіх і невдачу, 

а винагороджувати перше та виправляти друге. 
Ці два інструменти створюють рух у напрямку до очікуваних змін з дотри-

манням таких критеріїв, як гарантії отримання та досягнення бажаної якості 
очікуваних змін. Моніторинг є процесом постійного відстежування відповід-
ності змін спланованому перебігу надання послуги , а оцінка — це одноразово 
спланований збір даних та аналіз причиново-наслідкових зв’язків щодо досяг-
нення у певний час та у певних умовах очікуваних результатів. В їх основі ле-
жать узгоджені, наперед визначені критерії досягнення очікуваного результату. 
Тож моніторинг — це фіксація того, що робиться у певний час, а оцінка — це 
з’ясування причиново-наслідкових зв’язків між діями та результатами («Інтег-
ровані соціальні служби: теорія, практика, інновації», 2007). Дані моніторингу 
можуть бути долучені до даних оцінки і навпаки. 

Оцінку реалізації послуги здійснюють для того, щоб з’ясувати, чи від-
булися завдяки послузі очікувані зміни у користувачів послуги на рівні знань, 
ставлень, поведінки; визначити чинники, які роблять послугу успішною, а та-
кож недоліки і складники послуги, які потрібно вдосконалити; окреслити обста-
вини, у яких послуга не може бути виконана у необхідному обсязі. 

Моніторинг послуги призначений для того, щоб відстежити загальний 
процес, задокументувати й оцінити, яким чином були використані ресурси 
(матеріально-технічні, людські, фінансові, політику і нормативно-правову базу, 
а також сучасні технології, наприклад, інформаційно-комунікаційні), а саме: 
забезпечити «прозорість» витрат коштів; оцінити якість послуги; планувати 
діяльність щодо послуги; вчасно вносити зміни, щоб покращити послугу. 

Після завершення надання послуги слід оцінити її результати: 
– наскільки досягнуто мету надання послуги у контексті філософії «неза-

лежного життя»; 
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– наскільки змінилася ситуація, що була зафіксована на початку послуги; 
– появу значущого ефекту (позитивного чи негативного), що не був перед-

бачений на початку реалізації послуги; 
– наскільки доречно підібрані засоби (методи) розв’язання завдань під час 

послуги; 
– які чинники сприяли, а які — заважали успіхові надання послуги.  
Результати оцінювання використовують для внесення відповідних змін 

також і в управлінську діяльність, а саме:  
– створення системи стимулювання щодо надання послуги; 
– демонстрації стейхолдерам послуги позитивних ефектів її реалізації та 

ефективніших методів роботи; 
– визначення перспективного бачення, як реалізація цієї послуги може 

слугувати розв’язанню певних проблем у житті громади; перегляду якісного та 
кількісного складу виконавців послуги та визначення можливостей щодо пере-
дачі певних функцій та процеси делегування повноважень; 

– зміни термінів та перегляд ресурсів надання послуги тощо. 
Всі учасники надання послуги як її стейкхолдери мають не відстороню-

ватися від процесу оцінювання і включатися у: 
– спільне визначення питань та структури оцінювання; 
– надання зворотнього зв’язку щодо процесу та проміжних результатів 

оцінювання; 
– спілкування задля перевірки проміжних результатів оцінювання; 
– оприлюднення інформації щодо результатів діяльності та оцінювання; 
– врахування виявлених під час оцінювання проблем і пошук шляхів їх 

розв’язання; 
– ухвалення рішення щодо продовження надання послуги; 
– дотримання принципів відкритості, прозорості у здійсненні звітної діяль-

ності тощо. 
Слід пам’ятати, що замовником послуги є особа з інвалідністю, і послугу 

реалізують задля досягнення ОІ власної самостійності та опанування філософії 
«незалежного життя». Саме отримувачі послуги мають вирішувати, наскільки 
проведена оцінка та рекомендації можуть бути використані у наданні послуги 
ПАОІ. Матеріалами оцінки надання послуги будуть документи, які збирали на 
початку послуги (самооцінка, анкети, висновки МСЕК та ІРЦ тощо), а також 
самозвіти ПАОІ та ОІ і результати спостережень учасників, а також інших 
стейкхоледерів (організація надання послуги, зацікавлені особи, родини ОІ). 
Для оцінки можемо запропонувати шкалу навичок, які формували під час 
проєкту (див. додаток до договорів), і оцінювали за ступенем їх відпрацювання, 
де 1 — не працювали над цією навичкою; 2 — трохи працювали, але не пішло; 
3 — працювали, але в межах проєкту не вдалося її розвинути, мало часу; 4 — 
цей аспект у стадії розвитку, навичка формується; 5 — навичку повністю сфор-
мовано завдяки проєктові. 
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6.2. Аналіз здобутків та приклади ведення випадків 
 

Аналіз усіх зібраних нами документів дозволив прописати функціональні 
обов’язки асистентів, які були оформлені додатком до договору між асистентом 
і клієнтом. За результатами реалізації послуги ПАОІ ми здійснили аналіз 
роботи кожної пари: наскільки вдалося дотримуватися договору співпраці, 
причини успіхів та невдач, можливі причини розбіжностей у поглядах сту-
дентів-асистентів-батьків. Загалом ми здійснили аналіз результатів співпраці за 
2,5 місяці у роботі шістьох пар (студент-асистент), а також врахували думку 
батьків ОІ. Варто зазначити, що ми хотіли оцінити саме рівень розвитку у ОІ 
навичок, що були поставлені у завданнях на початку проєкту. Навички, які 
практично були відпрацьовані у парах та які коригували впродовж реалізації, 
було відображено у Щоденниках асистентів. Опишемо окремі випадки оцінки на-
дання послуги. Для аналізу успіхів отримувачів послуги ми скористалися вхід-
ною інформацією клієнтів на послугу ПАОІ, зокрема їхніми історіями про себе. 

 

Кейс № 1 — випадок Ігоря. (див дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 4) 
Результати в парі: з 12 функціональних обов’язків, поставлених на початку 

проєкту, за період програми вдалося розвинути дві навички; найголовніше 
досягнення було у тому, що ОІ вперше з асистентом отримала досвід прогу-
лянок на придомовій території без супроводу мами (учасник на візку повністю 
нерухомий, отримав травму рік тому). Враховуючи специфіку нозології цього 
клієнта, розвинути у нього за час проєкту навички незалежного життя у бага-
тьох сферах неможливо, але перед асистентом стояло завдання показати такому 
клієнтові його життєві можливості. Зокрема, під час проєкту було вирішено 
організувати для Ігоря зустріч із цілком нерухомими людьми з інвалідністю, які 
досягли успіху у різних сферах життя, також спрямувати Ігоря після проєкту до 
участі у реабілітаційному таборі ГАР. 

 

Кейс № 2 — випадок Івана (див. дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 2) 
Результати в парі: з 22 завдань, поставлених на початку проєкту, вдалося 

добре пропрацювати лише три. Найбільшим результатом була допомога в адап-
тації до навчання в університеті, у розвитку вміння доносити інформацію про 
власну потребу та вміння користуватися електронними приладами та гаджета-
ми. При оцінці результатів відповіді мами, клієнта і асистента часто відрізня-
лися, що ми пов’язуємо із специфікою нозології учасника (РАС) та, відповідно, 
різним сприйняттям взаємодії у проєкту його учасниками. 

 

Кейс № 3 — випадок Матвія (див. дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 1) 
Результати роботи пари: з 23 завдань, поставлених на початку проєкту вда-

лося добре пропрацювати сім. Найбільшим результатом був розвиток орієн-
тування у розкладі занять, у місці розташування навчальних аудиторій, у місті 
при пересуванні, формування навичок користування громадським транспортом 
та грошима, орієнтації у часі. Також зі специфікою нозології клієнта (РАС) ми 
пов’язуємо той факт, що багато завдань не вдалося реалізувати саме через 
стислий термін взаємодії з асистентом в межах проєкту. 
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Кейс № 4 — випадок Анжели (див. дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 6) 
Результати роботи пари: з 17 завдань, поставлених на початку проєкту, 

вдалося добре пропрацювати одинадцять. Відповідно найбільшим результатом 
вважаємо підвищення самооцінки клієнта, розвиток навичок висловлювання 
своїх потреб, виконання робіт на платформі навчання онлайн, результативний 
пошук заробітку особистих коштів. Клієнтка є вже дорослою і має власну 
сім’ю, відповідно її батьки не були стороною договору про надання послуги. 
Під час надання послуги Анжела почала опановувати манікюрну справу і через 
рік оформила статус приватного підприємця і наразі приймає клієнтів вдома. 
Цей шлях був обговорений спільно із персональним асистентом і невдовзі його 
вже самостійно реалізувала сама клієнтка. 

 

Кейс № 5 — випадок Юлі (див. дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 5) 
Результати роботи пари: з 13 завдань, поставлених на початку проєкту, 

вдалося добре пропрацювати лише три. Найбільшим результатом вважаємо 
формування вміння самостійно пересуватися територією університету, зняття 
напруги та страху загубитися, орієнтування у розміщенні аудиторій; навчання 
користуватися онлайн-платформою навчання та підвищення самооцінки. Через 
рік після проєкту бачимо, що Юля обрала паралельно другу спеціальність, на-
вчається на «добре» та «відмінно», виграла соціальну стипендію благодійного 
фонду, на яку сама подалася, часто подорожує сама. 

 

Кейс № 6 — випадок Валі (див. дод. Е — мотиваційний лист, випадок № 3) 
Результати роботи пари: з 14 поставлених на початку проєкту завдань вда-

лося добре пропрацювати шість. Найбільшим результатом вважаємо форму-
вання вміння розуміти і виконувати домашні завдання, користуватися онлайн-
платформою навчання, планувати бюджет, покращення стосунків з батьками. 
Через рік після проєкту бачимо, що Валя навчається на «добре» та «відмінно», 
у форматі онлайн виконує вчасно всі завдання і самостійно керує власним 
освітнім процесом. 

Аналіз кейсів надання послуги показав, що більшість із поставлених зав-
дань не було реалізовано. Це може свідчити про те, що: 

– у функціональних обов’язках були прописані всі навички, яких бракує 
отримувачу послуги у цей період часу (виходячи з аналізу усіх документів діаг-
ностичного етапу експерименту); усі вибрані навички є необхідними отримува-
чу послуги, але впродовж нетривалого експерименту їх неможливо розвинути; 

– були обрані пріоритетні напрями роботи, які є найважливішими на цьому 
етапі для отримувача послуги, та які, на думку асистента, можна було сформу-
вати за період роботи, однак існує різне розуміння асистентами, отримувачами 
послуги та батьками процесів, які відбуваються у взаємодії в межах цієї послуги: 

– отримувач послуги може просто не відчувати змін у собі, або ж не від-
чувати їх у зв’язку зі своїм видом інвалідності; може не розуміти своїх потреб; 

– батьки не завжди присутні під час роботи пари; вони можуть оцінювати 
роботу асистента крізь призму власного досвіду або ж ставитися до асистента 
упереджено; 
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– асистент може необ’єктивно оцінювати конкретний результат за напрям-
ком роботи — завищувати його або занижувати — відповідно до власного 
суб’єктивного сприйняття отримувача послуги; може бути недостатньо кваліфі-
кованим для того, щоб оцінити рівень сформованості певної навички. 

Стислий час реалізації послуги як проєкту дав можливість лише частков 
побачити можливі позитивні результати реалізації послуги. Від 20 до 50% за-
планованих навичок самостійності набули відповідного розвитку у отримувачів 
послуги. У клієнтів з РАС було відмічено 20% сформованих навичок. Водночас 
близько 50% прописаних на початку проєкту навичок залищилися не пропра-
цьованими з різних причин (виявилося, що студенти цього потребують не 
першочергово; не встигли в межах проєкту, бо формували важливіші для них 
навички на той момент). Відповідно, при плануванні навичок слід користувати-
ся принципом «3 + 1», коли на заміну однієї опанованої навички вводять на-
ступну. Постійно у роботі перебувають три навички щодо самостійності. Серед 
проблем, які виявилися під час реалізації проєкту, можемо назвати такі: не-
готовність батьків «відпускати свою дитину» і пускати у родину персонального 
асистента; неготовність молодих осіб з інвалідністю брати відповідальність за 
власне життя; «співзалежність» у асистентів і вихід за межі свого функціоналу 
в напрямку надання догляду, а не підтримки навичок самостійного життя; від-
сутність інструменту оцінювання самостійності особи з інвалідністю при визна-
ченні навантаження асистента; низькі розцінки заробітної плати асистентів. 

Відсутність реабілітації на рівні громади та комплексної підтримки осіб 
з інвалідністю та членів їхніх сімей зумовлювала додакові втручання керівників 
проєкту (як його стейкхолдерів). Це стосувалося розв’язання супутніх проблем 
сімей, задіяних у проєкті щодо реабілітації, профорієнтації та інформування 
про послугу для тих, хто зовсім недавно набув інвалідність. Незалежно від 
рівня розвитку послуг зажди будуть потреби, які ще не знайшли своєї реалізації 
у спільноті. Тож наявність стейкхолдерів послуги завжди буде ресурсом для 
оперативного реагування та стратегічного планування розвитку інклюзивного 
суспільства у громаді та відповідної організації надання послуг. Ефективність 
надання послуги щодо впровадження послуги для ОІ — студентів закладу 
вищої освіти, можна зрозуміти через такі показники: 

– шість пар працювали у постійному складі всі три місяці; 
– у чотирьох ОІ підвищився рівень самостійності і, відповідно, якість життя; 
– два отримувача послуги, які мали порушення спектру аутизму, потре-

бували більше часу для отримання якісних результатів. Послуга завершилася на 
етапі встановлення позитивного контакту з персональними асистентами, але 
часу для більших змін було замало; 

– один учасник із набутою інвалідністю вперше з персональним асистен-
том отримав досвід пересування містом без батьків і здійснення прогулянок 
поблизу дому. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Впровадження нової соціальної послуги «персональний асистент особи 

з інвалідністю» свідчить про визнання у суспільстві права людей з інвалідністю 
на участь у створенні власного якісного життя. Саме ця послуга є індикатором 
розуміння суспільством прав і можливостей людей з інвалідністю, особливо 
тяжких її форм. 

Натомість, сама лише послуга «персонального асистента особи з інвалід-
ністю» не розв’яже усіх системних соціальних питань щодо життя людей з інва-
лідністю. Зрозуміло, що без створеної системи підтримки сімей, які виховують 
дитину з інвалідністю, на різних етапах сімейної динаміки можуть виникнути 
ризики вилучення дитини із сім’ї і влаштування її до системи цілодобового 
перебування. Тож важливими також є створення системи раннього втручання, 
реабілітації на рівні громади, інклюзивної освіти, різноманіття соціальних по-
слуг, безбар’єрного середовища у громадах. Ключовою метою всіх цих заходів 
має бути набуття особою з інвалідністю навичок самостійності і формування 
у неї філософії «незалежного життя». Це завдання не лише сім’ї, а й громади та 
всіх її організацій і служб, освітніх закладів та закладів реабілітації, організацій 
доступних форм підтримки та допомоги. 

Загрозою для впровадження послуги персонального асистента особи з інва-
лідністю може бути ризик її перетворення на послугу догляду, де роль догляда-
ча буде вирішальною. Саме така ситуація може ініціювати новий виток насилля 
над людиною з інвалідністю і посилення сегрегаційного витка. Ключом до роз-
в’язання цієї проблеми має стати усвідомлення, що люди з тяжкими формами 
інвалідності є суб’єктами права і вони можуть і мають вести самостійний 
спосіб життя зі значною або незначною підтримкою. Послуга персонального 
асистента особи з інвалідністю може бути реалізована у повній мірі лише тоді, 
коли у членів сім’ї, спеціалістів, громади в цілому є усвідомлення поваги до 
рішень самої людини з інвалідністю і її права вибору — місця проживання, 
здобуття освіти, професії, місця праці, а також права обирати друзів, сфери 
інтересів, зайнятість тощо. 

Проєкт викликав високе зацікавлення у громаді міста Києва і є перспектив-
ною послугою, яка відповідає Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та 
слугує розбудові інклюзивного суспільства в Україні. Для подальшого розвитку 
послуги важлива підготовка детальної програми підготовки ПАОІ з урахуванням 
різноманіття інвалідності потребувачів послуги, розширення переліку стейк-
холдерів послуги та приділення уваги створенню безбар’єрного середовища.  
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СЛОВНИК 
 

Випадок — ситуація особи чи сім’ї, які звернулися до служби підтримки 
і мають право на отримання допомоги від неї. 

Ведення випадку (кейс-менеджмент) — скоординована праця фахівців 
з надання допомоги отримувачу послуги. Ведення випадку передбачає допомо-
гу, у межах якої фахівець разом із отримувачем послуг аналізує ситуацію та 
розробляє нетривалі та тривалі цілі щодо його потреб та задоволення запитів на 
допомогу. 

Інвалідність — структурне порушенням, яке розрізняють наочно або діаг-
ностичною медичною апаратурою і вказує на втрати або недосконалість 
навичок (наявні чи такі, що можуть сформуватися), необхідних для деяких 
видів діяльності, що при певних умовах буде створювати передумови розвитку 
соціальної дезадаптації, неуспішної чи уповільненої соціалізації. Ступені інва-
лідності: легка, помірна, тяжка, глибока, не визначена. Міжнародна класифі-
кація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків 
(МКФ-ДП) визначає величини і вираження порушення: 1) відсутні порушення 
(жодних, відсутні, незначні у межах 0–4%); 2) легкі порушення (незначні, 
слабкі — 5–24%); 3) помірні порушення (середні, значущі — 25–49%); 4) тяжкі 
порушення (високі, інтенсивні — 50–95%); 4) абсолютні порушення (повні —
 96–100%); 5) не визначене; 6) не застосовується. 

Інклюзивний освітній простір — система структурних компонентів (се-
редовищ), в якій у досяжному для кожного учасника форматі реалізують освітні 
та міжособистісні відносини, забезпечують можливості особистісного і соціаль-
ного розвитку, соціалізації, саморозвитку й самозміни, тобто інклюзивний ос-
вітній простір відрізняє динамічність, оскільки він формує та відображає еле-
менти складної системи соціальних зв’язків закладу освіти, характеризується 
суб’єктивним сприйняттям і є результатом конструктивної соціально-педагогіч-
ної роботи (Чайковський, 2017). 

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) — установа, яка створена з метою 
реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років 
на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема, у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти та в інших навчальних закладах, які 
забезпечують здобуття загальної середньої освіти. 

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ), 2001 — стандарт ВООЗ у сфері вимірювання здоров’я та 
інвалідності як на рівні індивіда, так і на рівні населення; це багатоцільова 
класифікація, призначена для використання в різних дисциплінах і областях: 
медицина, управління охороною здоров’я, соціальний захист, страхування, пра-
цевлаштування, соціальна політика, законодавство та ін.; МКФ орієнтується не 
на «наслідки хвороби» (як Міжнародна класифікація хвороб), а на «складові 
здоров’я», де важливим є залучення особи з інвалідністю до планування реабілі-
таційних та відновлювальних заходів; МКФ визнає, що обмеження можливостей 
чи працездатності є універсальним людським досвідом. Оцінку різних рівнів 
здоров’я за МКФ здійснюють за універсальною шкалою здоров’я та інвалідності.  
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Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності 
та здоров’я для дітей та підлітків (МКФ-ДП), 2007, 2016 — одна із спо-
ріднених груп класифікаторів ВООЗ, орієнтована на дітей та підлітків. Введена 
у світову спільноту 2016 року як доопрацьована версія, МКФ-ДП дає визначен-
ня складових здоров’я і пов’язаних зі здоров’ям складових добробуту: актив-
ності та участі. У дітей і підлітків ці складові містять функції уваги, пам’яті 
і сприйняття; активність і участь включають ігрову діяльність, формування 
навичок, сімейне життя і освіту в різних доменах. Цей класифікатор об’єднує 
різні сфери життя людини з інвалідністю з урахуванням її особистої ролі та 
робить інвалідність міждисциплінарним поняттям. 

Моніторинг — постійний збір, реєстрація і оцінювання інформації через 
певні проміжки часу за єдиною методикою, за наперед визначеним переліком 
показників (індикаторів). 

Особа з інвалідністю — особа зі стійким розладом функцій організму, що 
при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її жит-
тєдіяльності.  

Особа з особливими освітніми потребами — особа з порушеннями у роз-
витку, що обумовлюють застосування певних засобів та методів навчання 
(наприклад, слухового апарату) для забезпечення здобуття якісної освіти з ме-
тою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення 
стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади. 

Оцінка — епізодичний аналіз досягнень, пов’язаних із реалізованою прог-
рамою або проєктом. 

Оцінювання (англ. evaluation) — аналітичний інструмент або процедура, 
призначенням якої є вимірювання прямих ефектів результативності тривалих та 
віддалених наслідків реалізації державних програм, галузевих політик, а також 
програм розвитку тощо.  

Патерналізм (від лат.«paternus», батьківський) — термін, який базується 
на ієрархічній системі взаємовідносин «батько-дитина», за якої право ухвален-
ня важливих рішень для забезпечення загального блага делеговане авторитетній 
людині чи групі людей. У патріархальній сім’ї патерналістичну систему збу-
довано на парадигмі виховання і контролю батька над дітьми. У тоталітарних 
системах патерналізм виступає домінуючою стратегією. 

Порушення розвитку — особливості вікового розвитку, які змінюють його 
нормативний перебіг, знижують поріг нормативних досягнень і призводять до 
обмежень у набутті самостійності у різних сферах життя. До переліку легітимних 
назв належать: порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуальні 
порушення (легкого, помірного, тяжкого та глибокого ступенів), порушення 
спектру аутизму (окремі ознаки), дитина з аутизмом (багато наявних ознак), 
складні порушення (поєднання декількох порушень або/та супутніх ускладнень). 

Переживання — емоційно забарвлений стан суб’єкта, особлива форма 
активності людини, що може свідчити про боротьбу мотивів та вибір цілей, 
невдачу в діяльності, крах надій і сподівань, ідеалів та цінностей: виступає 
внутрішнім мотивом переосмислення своєї ситуації. 
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Повсякденність — постійний, безперервний процес буття людини, що 
здійснюється день у день; буденний побут щоденного життя. 

Потреба — стан організму, в якому виражено його залежність від умов 
існування. У первинній біологічній формі організм відчуває  потребу як брак чо-
гось, що надходить ззовні і є необхідним для його життєдіяльності і розвитку. 

Почуття вини, провини — негативно забарвлене почуття, об’єктом якого 
є такий собі вчинок суб’єкта, який здається йому причиною негативних для ін-
ших людей наслідків. Якщо наслідки мають негативний вплив тільки на суб’єк-
та, то виникає почуття прикрості, а не провини. 

Почуття дорослості — уявлення себе дорослою людиною; центральне 
особистісне новоутворення, що виражається через суб’єктивне ставлення до 
себе як до дорослого. 

Професійні команди спеціалістів в соціальній роботі — групи фахівців, 
створені за потреби, які можуть бути сформовані у різних моделях: мультидис-
циплінарній, міждисциплінарній, трансдисциплінарній. Їх об’єднує загальна 
мета, загальні підходи і взаємна відповідальність для реалізації поставлених 
завдань. Для команд характерний розподіл ролей, узгодженість процедур, 
загальні принципи роботи, гнучкість, орієнтованість на клієнта.  

Скри́нінг (від англ. screening — «відбір, сортування») — стратегія та 
інструмент швидкого діагностування чи оцінки ситуації. В організації охорони 
здоров’я використовується для ранього виявлення захворювань, що дозволяє 
забезпечити ранній початок лікування.  

Соціальна ізоляція людей з інвалідністю — відсутність умов для реалі-
зації права на освіту, працевлаштування, індивідуальну мобільність тощо. 

Соціальна інклюзія — визнання права кожного члена громади на участь 
та посильний внесок у її розвиток без дискримінації та приниження гідності. 

Стейкхолдери (англ. stakeholder — «заінтересована сторона») — фізичні 
та юридичні особи, які мають частку, вимоги та інтереси та права щодо систе-
ми/організації або її властивостей, що відповідають їхнім потребам та очікуван-
ням, і які можуть впливати на систему, або на які може впливати система. 

Супервізія — форма професійного становлення і розвитку фахівця, яка 
поєднує в собі три завдання – навчальне, консультативне та підтримуюче. 

Центр інклюзивних технологій навчання Відкритого міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Україна» – структурний підрозділ ЗВО. 
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Додаток А 
«Незалежне життя» як філософія і рух людей 

 
1. Адольф Рацка про незалежне життя. 
2. Історія започаткування руху незалежного життя. 
3. Загальні принципи та цілі незалежності осіб з інвалідністю.  
4. Фільми, в яких показано роль персональних асистентів осіб з інвалід-

ністю. 
 

Адольф Рацка про незалежне життя 
Незалежне життя — це філософія та рух людей з особливостями розвитку 

внаслідок функціональних порушень, які працюють задля самовизначення, 
рівних можливостей та самоповаги. Самостійне життя не означає, що ми хоче-
мо робити все самі і нікому не потрібні, або ми хочемо жити в ізоляції. Незалеж-
не життя означає, що ми вимагаємо того самого вибору та контролю у нашому 
повсякденному житті, які наші брати і сестри, сусіди та друзі без інвалідності 
сприймають як належне. Ми хочемо зростати в наших сім’ях, ходити до сусід-
ньої школи, їздити на тому ж автобусі, що й наші сусіди, працювати на роботах, 
які відповідають нашій освіті та інтересам, і створювати власні сім’ї. Оскільки 
ми найкращі експерти у своїх потребах, ми повинні показувати рішення, яких 
ми хочемо, повинні відповідати за своє життя, думати і говорити самі за себе — 
так само, як і всі інші. З цією метою ми повинні підтримувати та вчитися один 
у одного, самоорганізовуватися та працювати на політичні зміни, які ведуть до 
правового захисту наших прав людини та громадянина. Тож, поки ми…  

– вважаємо свої інвалідності трагедією, нас будуть жаліти. 
– соромимося того, хто ми є, наше життя вважатимуть марним. 
– мовчимо, інші нам підкажуть, що робити. 

 
Адольф Рацка, 2005  

Інститут незалежного життя (ILI) https://www.independentliving.org/ 
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Історія започаткування руху «незалежне життя» 
 

 Історія руху за незалежне життя людей з інвалідністю розпочалася 
у США в 1960-х роках і його засновником вважають Еда Робертса, який у 14 ро-
ків отримав тяжку інвалідність внаслідок поліомеліту, але продовжив навчання 
в загальноосвітній школі і з часом поступив до університету Берклі в Каліфорнії. 
На Еда вплинула реабілітаційна газета, в який висвітлювали ідеї самостійності 
для людей з інвалідністю, можливості економічної незалежності як результат 
працевлаштування осіб з тяжкими формами інвалідності. Газету випускала 
Джині Лоурі, яка під час епідемії поліомеліту в 1949 році в США стала волонте-
ром Червоного Хреста і з часом почала випускати газету в себе вдома з метою 
створення простору для спілкування та обміну інформацією для людей з тяж-
кими наслідками поліомелиту. Дописувачами газети були самі читачі, які підні-
мали теми персональної допомоги, самостійного життя людей з інвалідністю. 
Газета стала міжнародною. Лоурі вважала, що газета дає людям знання, а знан-
ня — це сила.  

Мері Свитцер — Комісар з трудової реабілітації в США у 1967–1970 рр., 
найбільш високопоставлена жінка у федеральному уряді США, яка з 1921 року 
на різних посадах створювала умови для працевлаштування осіб тяжких форм 
інвалідності. Вона не вважала метою реабілітації зайнятість примітивною робо-
тою, вона вважала, що робота значить «рух людини до вищого і продуктивного 
положення, яке вона може посісти у житті». Філософія Мері Свитцер вплинула 
на зміни законодавства, за яким послуги з трудової реабілітації стали надавати 
особам із тяжкими формами інвалідності. Відповідно до зміненого під впливом 
Мері Свитцер Акту про трудову реабілітацію 1954 року, процес реабілітації не 
вважали завершеним, якщо особа з інвалідністю не отримувала роботу, яка за-
довольняла її, а не роботодавця. Така політика принесла зміни в тому, що люди 
з інвалідністю могли ухвалювати самостійні рішення, які впливали на їхнє життя. 

Ед Робертс був першим студентом з тяжким ступенем інвалідності, який 
вчився в університеті Берклі. Через наслідки поліомеліту більшу частину дня 
він проводив в барокамері зі штучних легень, яка важила 400 кг. Його приклад 
надихнув багато молодих людей з інвалідністю здобувати вищу освіту. Але 
після закінчення навчання ректорат позбавив його можливості отримати дип-
лом через відсутність заліку з фізичної культури. Саме ця подія спонукала Еда 
боротися за свої права. Боротьба Мартіна Лютера Кінга за права афроаме-
риканців надихнула його створити організацію «Rolling Quads», на зустрічах 
якої студенти з інвалідністю продумували, як позбутися статусу утриманця 
й сегрегації. У 1970 році вони подали заяву на федеральне фінансування кампу-
су для студентів з інвалідністю і отримали його. За послугами програми стали 
звертатися не лише студенти з інвалідністю, і відсутність послуг змусила ство-
рити 1972 року Центр незалежного життя людей з інвалідністю. 

З часу свого заснування Центр значно впливає на архітектурні зміни, що 
роблять середовище доступним для людей з інвалідністю, а також надає своїм 
клієнтам цілий комплекс послуг:  
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– послуги персональних помічників: кандидати на цю посаду відбирають-
ся, з ними проводять співбесіду. Персональні помічники допомагають своїм 
клієнтам у веденні господарства та в обслуговуванні, що дозволяє їм бути не-
залежнішими. 

– обслуговування незрячих: для незрячих і слабозорих Центр пропонує 
групи взаємного консультування і підтримки, тренінг навичок незалежного 
життя, обладнання для читання. Є спеціальний магазин і пункт прокату цього 
обладнання та аудіозаписів. 

– проєкт клієнтської допомоги: це частина федеральної програми захисту 
прав споживачів і колишніх клієнтів департаменту реабілітації в рамках закону 
про реабілітацію.  

– проєкт «вибір клієнта»  спеціально розроблений, щоб продемонструвати спо-
соби розширити можливість вибору під час реабілітації осіб з інвалідністю, в тому 
числі з національних меншин, і людей з обмеженим знанням англійської мови.  

– обслуговування нечуюючих: групи підтримки і консультування, переклад 
жестовою мовою, переклад кореспонденції з англійської американською мовою 
жестів, допомога у спілкуванні, тренінг навичок незалежного життя, індиві-
дуальна допомога.  

– допомога у працевлаштуванні: пошук роботи для осіб з інвалідністю, 
підготовка до співбесіди, написання резюме, навички пошуку роботи, інформа-
ція та подальше консультування, «робочий клуб».  

– консультування з фінансових питань: довідкове консультування, просвіт-
ництво з питань фінансових пільг, страхування та інших соціальних програм. 

– житло: консультування з житлових проблем доступне для клієнтів, які 
живуть в Берклі й Окленді, а також для людей з психічною інвалідністю округу 
Аламеда. Фахівці Центру надають допомогу у пошуці та утриманні доступного 
житла, надають довідки про програми найму житла, переселення, знижок 
і пільг. Вони мають базу даних і підтримують зв’язок з домовласниками, мають 
інформацію про федеральне й місцеве житлове законодавство, допомагають 
зв’язатися із адвокатськими конторами, вести листування та переговори з зем-
левласниками. Для клієнтів із низькими доходами Берклі існує можливість 
адаптувати наявне житло розбірними пандусами та іншим обладнанням.  

– навички незалежного життя: консультанти з інвалідністю проводять семіна-
ри, групи підтримки, а також індивідуальні заняття, присвячені розвиткові нави-
чок незалежного життя та соціалізації, а також використанню технічних засобів.  

– «рухатися далі» — програма розвитку навичок незалежного життя, роз-
роблена для підлітків і молоді, яка передбачає індивідуальні заняття з тренером.  

– юридична консультація: раз на місяць із клієнтами зустрічаються юристи 
з окружної асоціації адвокатів і обговорюють випадки дискримінації, контрак-
ти, сімейне, житлове законодавство, питання кримінального характеру тощо. 
Послуги адвокатів безкоштовні.  

– взаємна підтримка і консультування з різних питань, з якими особи з ін-
валідністю стикаються у звичайному житті: індивідуальна, групова, для сімей-
них пар.  
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– молодіжна служба: індивідуальне та сімейне консультування молоді 
з інвалідністю у віці від 14 до 22 років та її батьків, технічна підтримка, тренін-
ги, розробка індивідуальних планів навчання, семінари та групи взаємної підт-
римки для батьків, технічна допомога вчителям, які навчають у своїх класах 
учнів з інвалідністю, літні табори.  

 Центри незалежного життя розділили свою діяльність на два напрями: со-
ціальні послуги та захист прав людей з інвалідністю. Послуги обіймали собою 
групи взаємної підтримки, довідкову службу з послуг персональних помічни-
ків, просвіту в царині цивільних прав і пільг, довідкову службу з питань праце-
влаштування та житла, тренінги з навичок впевненої поведінки та самостійного 
життя. Захист інтересів включав у себе освіту громадськості (формування 
громадської думки), лобіювання законодавства, що відповідало інтересам осіб 
з інвалідністю, роботу із засобами масової інформації. З часом такі центри 
з’явилися по всій Америці.  

 Три наріжних камені філософії незалежного життя — споживацький 
суверенітет (вибір послуги і отримання необхідної послуги), упевненість у собі 
і політичні та економічні права. Філософія незалежного життя відмовляється 
від верховенства професіоналів як осіб, що ухвалюють рішення, і розглядає 
інвалідність як взаємодію з суспільством і довкіллям, а не як стан здоров’я або 
фізичні чи психічні розлади (DeJong, 1979). Суттєві особливості моделі неза-
лежного життя включають у себе контроль споживачів, акцент перехресної ін-
валідності (включення людей з усіма типами інвалідності — інтелектуальними, 
фізичними, сенсорними, ментальними), підхід на рівні громад та спільнот, 
моделювання ролі однодумців, забезпечення широкого спектру послуг, що 
орієнтований на громаду, просвітництва, відкритого та постійного доступу до 
послуг (Lachat, 1988). 

Починаючи з 1978 року, фінансування послуг незалежного проживання 
було дозволене у розділі VII Закону про реабілітацію США. Ці засоби мали 
сприяти розробці програм обслуговування, якими керують і для людей з ін-
валідністю. 1979 року на всій території країни було профінансовано 10 центрів 
незалежного життя. У 80-х роках ХХ ст. у США діяло понад 200 центрів, що 
надають інформаційні та правові послуги, консультування за принципом «рів-
ний-рівному», навчання навичок незалежного життя та індивідуальне та 
системне пропагандування (Smith, Frieden and Richards, 1995).  

В США до руху незалежного життя у 1980-х роках приєдналися громадські 
організації ветеранів В’єтнамської війни. Річард Піментел — один з активістів 
(був учасником бойових дій у В’єтнамі і отримав інвалідність). За його активної 
діяльності громадський рух набув статусу політичного. Річард є головою Комі-
тету рівноправності при працевлаштуванні. Він зробив значний внесок у просу-
вання серед роботодавців розуміння потреби зайнятості осіб з інвалідністю, 
особливо ветеранів війни. Завдяки його активній діяльності та його однодум-
цям у 1990 році в США був прийнятий закон АДА (Закон про американців 
з інвалідністю). Він є автором великої кількості книг, серед яких «Адаптація 
нового співробітника: зберігання і підвищення різноманітної робочої сили», 
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«Керування управління процесом: за легкий режим», «Процес повернення до 
роботи», «Повернутися до роботи для людей зі стресом і психічними за-
хворюваннями». 

 Філософія незалежного життя у широкому розумінні являє собою рух 
на захист цивільних прав мільйонів осіб з інвалідністю в усьому світі. Це — 
хвиля протесту проти сегрегації та дискримінації осіб з інвалідністю, а також 
підтримка прав осіб з інвалідністю та їхної спроможності  повною мірою розді-
лити обов’язки і радості нашого суспільства. Вони власним прикладом пока-
зали, що людина, яка має навіть тяжку інвалідність, може досягти багато чого, 
якщо для неї створити умови та послуги. 

Цей рух поширився у Канаді з 1993 року, в Європі. Боротьба точилася за 
двома напрямками: за право мати рівні з іншими людьми умови і можливості 
і за право на розвиток вроджених здібностей особистості.  

 
Деякі приклади активності людей з інвалідністю в Європі: 

1960 Скандинавія: рух «нормалізації», що з’явився, насамперед, в інтере-
сах осіб з ментальною і інтелектуальною інвалідностями. 

1962 Франція: утворилася Група за незалежність осіб з інвалідністю. 
1970–75 рр. Німеччина: формування громадських клубів і груп осіб з інва-

лідністю. 
1970-і рр. Велика Британія: група осіб з інвалідністю, які проживають в ін-

тернатах, влаштовує акцію протесту в піжамах. 
1973 Фінляндія: утворився перший Центр Незалежного життя — «Поріг». 

Ця організація об’єднала людей з різними типами інвалідності. 
1973 Фінляндія: формування Федерації, до якої входить шість Центрів 

Незалежного життя. 
1983 Велика Британія: у Гемпширі і Дербіширі відкривають Центри неза-

лежного життя. 
1983 Європа: відбулася перша скандинавська конференція з незалежного 

способу життя осіб з інвалідністю. 
1990 Європа: створено європейську мережу руху незалежного життя. 
1990 Австрія: створено Центр Самостійного життя у Відні. 
1990 року Німеччина: відкрито Інститут самостійного життя.  
Головне завдання організацій осіб з інвалідністю полягало в тому, щоб 

надати особам з інвалідністю необхідну інформацію про права, про засоби реа-
білітації, житло, навчання, роботу, доступний відпочинок. Формуються групи 
підтримки, у яких навчають осіб з інвалідністю відстоювати свої права. Дуже 
популярні акції прямого реагування на випадки дискримінації осіб з інвалідніс-
тю: наприклад, якщо не пропустили особу з інвалідністю у дорогий супер-
маркет або у престижний кінотеатр, на наступний же день біля дверей цього 
закладу могла відбутися акція протесту із залученням преси. У цих випадках 
діяло правило, що будь-яка негативна інформація вже є антирекламою, яка 
призводить до збитків. 
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Загальні принципи та цілі незалежності осіб з інвалідністю 
(сформульовані в Декларації незалежності осіб з інвалідністю; 

яку написав американський активіст руху Норман Кюнг) 
 

Не розглядайте мою інвалідність як проблему. 
Не треба мене жаліти, я не такий слабкий, як здається.  
Не розглядайте мене як пацієнта, я ваш співвітчизник. 
Не намагайтеся мене змінити. У вас немає на це права. 
Не намагайтеся керувати мною. Я маю право на власне життя, як будь-яка 

особистість.  
Не навчіть бути мене покірним, смиренним і ввічливим. Не робіть мені ласки. 
Визнайте, що реальною проблемою, з якою стикаються люди з інвалідніс-

тю, є їхнє соціальне знецінення та утиск, упереджене ставлення до них. 
Підтримайте мене, щоб я міг у міру своїх сил зробити свій внесок у су-

спільство. 
Допоможіть мені пізнати те, що я хочу.  
Будьте тим, хто дбає, не шкодуючи часу, і хто не бореться у спробі зробити 

краще. 
Будьте поруч, навіть коли ми боремося один з одним. 
Не допомагайте мені, коли я  цього потребую, якщо це навіть приносить 

вам задоволення. 
Не захоплюйтеся мною. Бажання жити повноцінним життям не заслуговує 

на захоплення.  
Пізнайте мене краще. Ми можемо стати друзями.  
Будьте союзниками у боротьбі проти тих, хто користується мною для влас-

ного задоволення.  
Поважаймо один одного. Адже повага передбачає рівність. Слухайте, під-

тримуйте та дійте. 
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Фільми, у яких показано роль персональних асистентів  
осіб з інвалідністю 

 
«1+1», комедія/драма, 2011. Франція. Реж. Олів’є Накаш, Ерік Толедано 
Заснована на реальних подіях історія незвичайної дружби двох абсолютно 

несхожих один на одного чоловіків: багатого аристократа з інвалідністю і моло-
дого араба, який щойно звільнивcя з в’язниці, і який стає його персональним 
асистентом. 

 
«Особливі», комедія/драма, 2019. Франція. Реж. Олів’є Накаш, Ерік 

Толедано 
Дія фільму, заснованого на реальній історії, розгортається навколо Бруно 

і Маліка — волонтерів і близьких друзів, які впродовж двадцяти років догляда-
ють за дітьми з тяжкою формою аутизму. У той час як Бруно керує благодій-
ною організацією, намагаючись поліпшити умови утримання пацієнтів, Малік 
займається навчанням підлітків з дисфункціональних родин, які бажають стати 
персональними асистентами. З оптимізмом ставлячись до будь-яких складно-
щів, Малік і Бруно намагаються піклуватися про кожну нужденну дитину, але 
серйозні проблеми настають після того, як інспектори виявляють низку недо-
ліків, через які організація може припинити свою діяльність. 

 
«Всередині я танцюю», драма, 2004. Ірландія. Реж. Деміана О’Дон-

нелла  
Майклу 24 роки, через церебральний параліч хлопець мешкає у будинку 

для осіб з інвалідністю. Він знайомиться з новим пацієнтом клініки — Рорі О’Ши, 
який пересувається у кріслі колісному. У нього м’язова атрофія. Як і Майкл, він 
практично не може пересуватися, але це не заважає Рорі насолоджуватися жит-
тям. Його сміливість і байдужість до ударів долі стають прикладом для Майкла. 

 Фільм заснований на розповіді ірландського письменника Крістіана 
О’Рейлі (Christian O’Reilly), який сам працював у дублінському Центрі з на-
дання права на самостійне проживання, де познайомився з Дермотом Волшем 
(англ. Dermot Walsh), у якого був церебральний параліч. 

 Джеймс Макевой хотів спробувати себе у ролі Майкла, але після спіль-
ного прослуховування з шотландським актором Стівеном Робертсоном зрозу-
мів, що той більше підходить на цю роль. 

 Готуючись до зйомок, актор Джеймс Макевой багато спілкувався з людь-
ми, у яких була м’язова дистрофія Дюшена. Він з’ясував, що вони хотіли, щоб 
їх взагалі не помічали — тільки б не жаліли. 

 Під час зйомок актори проводили  у кріслах колісних по 12 годин на день. 
 
«На колесах», комедія, мелодрама, 2006. Німеччина. Реж. Анно Сауль 
Щоб зробити приємне своїй коханій, Фред вирішує догодити її синові 

і дістати для нього м’яч з автографами гравців його улюбленої баскетбольної 
команди. Найпростіший спосіб — зобразити людину з інвалідністю, тож Фред 
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сідає у крісло колісне. Однак при отриманні заповітного м’яча з автографами 
його помічає молода симпатична дівчина-кінорежисер, яка вирішує на його 
прикладі зняти фільм, де він буде головним героєм серед фанатів футболу. 

 
«До зустрічі з тобою», мелодрама, 2016. США. Реж. Теа Шеррок Луїза знає, 

скільки кроків від зупинки до її будинку і що, найпевніше, вона не кохає свого 
парубка. Але навіть не уявляє, як зустріч із чоловіком з інвалідністю, може 
змінити її життя... Вілл розуміє, що після аварії завжди відчуватиме біль і власну 
неповноцінність, і певен, як покласти цьому край. Але навіть не здогадується про 
те, що у його дім увірветься вихор кольорів, радість і кохання на ім’я Лу. 

 
Документальний фільм «Непокірні життю», 2017, Австралія. Режисер 

Сара Бартон. Фільм-учасник Міжнародного кінофестивалю «Кіно без бар’єрів». 
Стрічка знайомить з найбільш вражаючими долями раніше невідомих активіс-
тів за права людей з інвалідністю, завдяки яким цей рух поширився й набрав 
чинності в США, Великобританії та Австралії. У фільмі представлено понад 
30 інтерв’ю, а також понад 600 відеосвідчень і фотографій, зроблених в різних 
куточках земної кулі. Ці кадри супроводжують особисті історії людей з інвалід-
ністю, які починаються в спеціалізованих інтернатах і закінчуються боротьбою 
за права. Фільм представлено на сайті Міжнародного кінофестивалю «Кіно без 
бар’єрів»: URL: https://www.kinofest.org/movie-theater/defiant-lives-496 (дата 
звернення: 19.10.2021). 
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Додаток Б 
Нормативно-правові документи надання послуги 

 

1) Наказ Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді від 08.09.2020 № 173 «Про реалізацію в 2020 році соціального екс-
перименту з впровадження соціальної послуги «Персонального асистента для 
осіб з інвалідністю». 

2) Перелік нормативно-правових документів національного та міжнарод-
ного значення щодо захисту прав людей з інвалідністю та розбудови інклю-
зивного суспільства. 

3) Перелік соціальних послуг відповідно до наказу Мінсоцполітики Украї-
ни від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг». 

4) Документи нормативно-правового регулювання надання послуги на 
рівні організації надавача послуги ПАОІ. 

 

1. НАКАЗ  
з загальних питань 

«08» вересня 2020 р.  № 173        м. Київ 
Про реалізацію в 2020 році соціального 
експерименту з впровадження соціальної послуги 
«Персонального асистента» для осіб з інвалідністю 
Відповідно до законів України «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю»; «Про соціальні послуги»; «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні»; наказу Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 
№ 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»; рішення Київ-
ської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 «Про затвердження міської цільової 
програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019–2021 роки» в редакції рішення Київ-
ської міської ради від 19.12.2019 № 596/81/69, розділ 9 пункт 20; наказу Київсь-
кого міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 28.12.2019 
№ 283 «Про затвердження кошторисів та положень про реалізацію соціальних 
заходів в 2020 році» та з метою здійснення адресної соціальної роботи з дітьми 
та молоддю з інвалідністю та сім’ями, де є члени сімей з інвалідністю,  

 

НАКАЗУЮ:  
1. Реалізувати з вересня 2020 року соціальний експеримент з впровадження 

соціальної послуги «Персонального асистента» для осіб з інвалідністю, відпо-
відно до затверджених кошторису витрат в сумі 230 962,76 грн. та Положення 
про реалізацію соціальних заходів. 

2. Затвердити План заходів впровадження експериментальної соціальної 
послуги «Персональний асистент» особи з інвалідністю КМЦСССДМ та 
ВМУРоЛ «Україна» (додаток 1). 

3. Затвердити Програму підготовки асистентів особи з інвалідністю за соці-
альним експериментом з впровадження соціальної послуги «Персонального асис-
тента» для осіб з інвалідністю КМЦСССДМ та ВМУРоЛ «Україна» (додаток 2). 
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4. Призначити відповідальною за реалізацію соціального експерименту 
методиста відділу методичного забезпечення соціальної роботи Остролуць-
ку Л.І., а саме: 

– формування та вдосконалення організаційно-методичних умов ефектив-
ної реалізації заходів соціальної роботи та забезпечення доступності отримання 
соціальних послуг для киян; 

– контроль за якістю надання індивідуальних, групових послуг та організа-
цією взаємодії з іншими установами; 

– узагальнення досвіду, формування нормативного та рекомендаційного 
обґрунтування щодо застосування методів соціальної роботи. 

5. Головному бухгалтеру Кусяці О.Ю. проводити фінансування діяльності 
відповідно до календарного плану по галузі «Молодіжні програми». 

6. Затвердити угоду про співпрацю з Відкритим міжнародним університе-
том розвитку людини «Україна» в рамках реалізації соціального експерименту 
«Персонального асистента» для осіб з інвалідністю (додаток 3). 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу мето-
дичного забезпечення соціальної роботи Сколобанову Ю.М. 

 
Директор                          Я.В. Колобова 
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2. Перелік нормативно-правових документів національного  
та міжнародного значення щодо захисту прав людей з інвалідністю  

та розбудови інклюзивного суспільства 
 
 Конвенція ООН прав дитини. Київ: ЮНІСЕФ, 1997. 20 с. 
 Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Збірник 

нормативно-правових актів України щодо діяльності центрів реабілітації дітей з 
функціон. обмеженнями / уклад.: В. Крижанівський, М. Сварник, Н. Скрипка та 
ін. Київ: Соцінформ, 2004. С. 29–30. 

 Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності 
і здоров’я: діти та підлітки / ВОЗ. 2007. 366 с. 

 Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності 
і здоров’я / ВОЗ. 2007. 256 с. 

 Про соціальні послуги : Закон України, док. № 2671-VIII від 17.01.2019. 
База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.ra-
da.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення: 21.01.2021). 

 Сімейний кодекс України : ред від 01.01.2021. База даних «Законо-
давство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-
14#Text (дата звернення: 21.01.2021). 

 Закон України від 16.12.09 р. № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції 
про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї». 

 Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII «Про соціальні послуги». 
 Закон України від 06.03.2003 р. № 624-IV «Про ратифікацію Конвенції 

про професійну реабілітацію та зайнятість осіб з інвалідністю». 
 Закон України від 06.10.05 р. № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інва-

лідністю в Україні». 
 Закон України від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захи-

щеності осіб з інвалідністю в Україні». 
 Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III «Про психіатричну допо-

могу». 
 Закон України від 21.06.2001р. № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу 

з сім’ями, дітьми та молоддю». 
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р 

«Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу». 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 619-р 
«Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відста-
лістю». 
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Перелік соціальних послуг 
відповідно до наказу Мінсоцполітики України від 23.06.2020 № 429 

«Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»: 
 

№ 
 

Код 
Назва 

соціально
ї послуги 

Стислий опис соціальної 
послуги 

Отримувачі 
соціальної 

послуги 

Місце надання 
соціальної послуги 

Термін 
надання 

1 001.0 Інформу-
вання 

надання інформації 
з питань соціального 
захисту населення, 
зокрема, переліку та 
адрес надавачів 
соціальних послуг, умов 
їх отримання, тарифів на 
платні соціальні послуги; 
надання інформації щодо 
отримання медичної, 
правової допомоги, 
адміністративних послуг 
та інших видів допомоги, 
робіт, послуг 

вразливі групи 
населення; 
особи / сім’ї, які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах 

за місцем проживан-
ня/перебування отри-
мувача соціальної 
послуги (вдома / на 
вулиці); 
напівстаціонарно у 
приміщенні надавача 
соціальної послуги; 
поза межами примі-
щення надавача соці-
альної послуги через 
мережу Інтернет; 
за допомогою засобів 
рухомого (мобільно-
го), фіксованого 
зв’язку 

одноразово/ 
екстрено 
(кризово) 

2 002.0 Консуль-
тування 

допомога в аналізі 
життєвої ситуації, 
у визначенні основних 
проблем, шляхів їх 
розв’язання, складання 
плану виходу зі складної 
життєвої ситуації; 
психологічне 
консультування; надання 
інформації про соціально 
безпечну поведінку 

особи / сім’ї, які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах 

за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача соціаль-
ної послуги (вдома); 
напівстаціонарно у 
приміщенні надавача 
соціальної послуги; 
через мережу Інтер-
нет за допомогою 
засобів рухомого 
(мобільного), 
фіксованого зв’язку 

одноразово/ 
тимчасово/ 
екстрено 
(кризово) 

3 002.1 Консуль-
тативний 
кризовий 
телефон 

консультування з вико-
ристанням засобів зв’яз-
ку, психологічна підтрим-
ка та кризові втручання 
професійних психологів, 
соціальних працівників та 
інших фахівців для допо-
моги у кризовій ситуації, 
з можливістю надання 
індивідуальних консуль-
тацій психолога для ста-
білізації психоемоційного 
стану отримувача 
послуги, поліпшення / 
розвитку певних навичок, 
здібностей, забезпечення 
необхідної психологічної 
підтримки, спрямованої 
на розв’язання особистих 

особи / сім’ї, які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах 

через мережу Інтер-
нет за допомогою 
засобів рухомого 
(мобільного), 
фіксованого зв’язку 

одноразово/ 
екстрено 
(кризово) 
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проблем та сприяння 
комунікації, покращення 
та зміцнення відносин 
у сім’ї та за її межами 

4 003.0 Посеред-
ництво 

допомога у врегулюванні 
конфліктів; ведення 
переговорів; опрацювання 
шляхів та умов 
розв’язання конфлікту 

особи / сім’ї, які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах 

напівстаціонарно у 
приміщенні надавача 
соціальної послуги; 
за місцем, визначе-
ним посередником/ 
медіатором і погодже-
ним з усіма учасни-
ками посередництва 
(медіації) 

тимчасово 

5 004.0 Представ-
ництво 
інтересів 

ведення переговорів від 
імені отримувача соціаль-
них послуг за його дору-
ченням (за бажанням — 
нотаріально оформленим); 
допомога в оформленні 
або відновленні докумен-
тів; сприяння в реєстрації 
місця проживання або 
перебування; допомога 
у розшуку рідних та 
близьких, відновленні 
родинних та соціальних 
зв’язків; сприяння у за-
безпеченні доступу до 
ресурсів і послуг за місцем 
проживання / перебуван-
ня, у встановленні зв’яз-
ків з іншими фахівцями, 
службами, організаціями, 
підприємствами, органа-
ми, закладами, установа-
ми тощо; допомога у за-
безпеченні технічними 
засобами реабілітації 

особи / сім’ї, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

напівстаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальної послуги; 
за місцем 
перебування 
отримувача 
соціальних послуг 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг 
(крім вулиці) 

одноразово/ 
тимчасово 

6 005.0 Надання 
притулку 

надання ліжко-місця 
з комунально-побутовими 
послугами; забезпечення 
твердим, м’яким 
інвентарем, одягом, 
взуттям, харчуванням; 
створення умов для 
здійснення санітарно-
гігієнічних заходів, 
дотримання особистої 
гігієни; організація 
збереження особистих 
речей; допомога 
в організації взаємодії 
з іншими фахівцями, 
службами 

бездомні особи; 
особи, постраждалі 
домашнього 
насильства; 
особи / сім’ї, яким 
завдано шкоду че-
рез пожежу, стихій-
не лихо, катастро-
фу, бойові дії, те-
рористичний акт, 
тимчасову окупа-
цію, збройний 
конфлікт та які за-
лишились без жит-
ла або проживання 
у їхньому житлі 
є неможливим 

стаціонарно у примі-
щенні надавача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово/ 
одноразово/ 
екстрено 
(кризово) 
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7 005.1 Нічний 
притулок 

забезпечення проживання 
в нічний час доби, 
одноразовим 
харчуванням, засобами 
особистої гігієни та 
створення умов для 
здійснення санітарно-
гігієнічних заходів, 
дотримання особистої 
гігієни 

бездомні особи або 
особи, які перебу-
вають у кризовій 
ситуації 

стаціонарно в при-
міщенні надавача 
соціальної послуги 

тимчасово/ 
одноразово/ 
екстрено 
(кризово) 

8 006.0 Коротко-
термінове 
прожи-
вання 

забезпечення тимчасового 
проживання, соціальний 
супровід та допомога 
пошуку постійного місця 
проживання для 
особи/сім’ї 

особи та сім’ї, 
у тому числі сім’ї 
з дітьми, що не 
мають постійного 
місця проживання, 
але отримують 
соціальні послуги 
або перебувають 
під соціальним 
супроводом 

стаціонарно у при-
міщенні надавача 
соціальної послуги 

тимчасово/ 
екстрено 
(кризово) 

9 007.0 Соціальна 
профілакт
ика 

організація навчання та 
просвіти (лекції, бесіди, 
вистави, акції, створення 
та розповсюдження рек-
ламно-інформаційних та 
просвітницьких матеріа-
лів тощо); організація 
простору безпеки та роз-
витку; консультування; 
представництво інтересів; 
посередництво; інформу-
вання з питань соціальних 
послуг, стосовно здорово-
го способу життя, профі-
лактики суспільно небез-
печних хвороб, проти-
правної поведінки, 
інституалізації дітей та 
дорослих з інвалідністю, 
дітей з групи ризику та 
громадян похилого віку, 
дискримінації, а також з 
питань толерантного 
ставлення до вразливих 
груп населення 

вразливі групи 
населення; 
особи / сім’ї, які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах 

у приміщенні 
надавача соціальних 
послуг; 
за місцем 
перебування 
отримувача 
соціальних послуг; 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг, 
у тому числі на 
вулиці; 
через мережу 
Інтернет за 
допомогою засобів 
рухомого 
(мобільного), 
фіксованого зв’язку 

одноразово/ 
тимчасово 

10 008.0 Догляд та виховання 
11 008.1 Догляд та 

виховання 
дітей 
в умовах, 
набли-
жених до 
сімейних 

забезпечення умов для 
проживання, наближених 
до сімейних (харчуванням, 
одягом, взуттям, твердим 
і м’яким інвентарем, ве-
дення домашнього госпо-
дарства, організація до-
звілля тощо), формування 
та підтримка навичок 

діти-сироти / діти, 
позбавлені батьків-
ського піклування, 
у тому числі діти 
з обмеженою 
життєдіяльністю; 
діти та молодь з ін-
валідністю; діти, 
щодо батьків яких 

стаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальних послуг 

постійно/ 
тимчасово 
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самообслуговування, по-
бутових навичок, необхід-
них для організації самос-
тійного життя; виховання 
та розвиток індивідуаль-
них здібностей, сприяння 
в отриманні освітніх, ме-
дичних, реабілітаційних 
і соціальних послуг у від-
повідних закладах 

ще не прийнято 
рішення про 
позбавлення 
батьківських прав 

12 009.0 Підтримане проживання 
13 009.1 Підтри-

мане про-
живання 
осіб 
похилого 
віку та 
осіб з ін-
валід-
ністю 

забезпечення проживання 
особи або групи осіб; кон-
сультування; навчання, 
розвиток та підтримка 
навичок самообслугову-
вання та інших навичок, 
необхідних для самостій-
ного проживання; допо-
мога в організації розпо-
рядку дня; організація 
медичного патронажу; 
допомога у веденні 
домашнього господарства 
(закупівля і доставка 
продуктів харчування, 
ліків та інших товарів, 
приготування їжі, 
косметичне прибирання); 
представництво інтересів; 
допомога в організації 
взаємодії з іншими 
фахівцями та службами 

громадяни 
похилого віку; 
особи з 
інвалідністю 

за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача соціаль-
ної послуги (вдома); 
стаціонарно в при-
міщенні надавача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 

14 009.2 Підтри-
мане 
прожи-
вання 
бездомних 
осіб 

забезпечення проживання 
особи або групи осіб, кон-
сультування, навчання, 
розвиток та підтримка 
навичок самостійного 
проживання; допомога 
в організації розпорядку 
дня; організація медично-
го патронажу; допомога 
у веденні домашнього 
господарства (закупівля 
і доставка продуктів хар-
чування, ліків та інших 
товарів, приготування їжі, 
косметичне прибирання); 
представництво інтересів; 
допомога в організації 
взаємодії з іншими 
фахівцями та службами 

бездомні особи стаціонарно в при-
міщенні надавача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 

15 009.3 Транзитне 
підтри-
мане про-

короткотермінове 
проживання для особи 
або групи осіб, допомога 

випускники інтер-
натних закладів, 
у тому числі діти-

за місцем прожи-
вання/перебування 
отримувача 

тимчасово 
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живання / 
учбова 
соціальна 
квартира 
(будинок) 

у вирішенні соціальних 
проблем, розвиток нави-
чок та вмінь необхідних 
для підготовки до самос-
тійного життя у своїй 
звичайній обстановці або 
в умовах підтриманого 
проживання з групою 
осіб, де створені умови, 
наближені до сімейних; 
забезпечення соціальної 
підтримки на рівні здат-
ності людини функціону-
вати і сприяти особистій 
відповідальності за своє 
життя 

сироти та діти, по-
збавлені батьків-
ського піклування, 
особи з їх числа; 
особи з інтелекту-
альними, психіч-
ними та поведінко-
вими порушення-
ми (комбіновані 
порушення) 

соціальної послуги 
(вдома); 
стаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальної послуги 

16 010.0 Соціальний супровід 
17 010.1 Соціаль-

ний 
супровід 
сімей / 
осіб, які 
перебу-
вають 
у склад-
них жит-
тєвих об-
ставинах 

консультування, регуляр-
ні зустрічі чи відвідуван-
ня отримувача соціальної 
послуги з метою моніто-
рингу виконання завдань, 
спрямованих на розв’я-
зання складної життєвої 
ситуації отримувача 
соціальної послуги; 
допомога в усвідомленні 
значення дій та/або розви-
ток вміння керувати ни-
ми; навчання та розвиток 
соціальних навичок, нави-
чок виховання та догляду 
за дітьми, управління 
домогосподарством; 
консультування, 
психологічна підтримка 

сім’ї, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

за місцем 
проживання/перебува
ння отримувача 
соціальних послуг 
(вдома); 
напівстаціонарно 
у приміщенні 
надавача соціальної 
послуги; 
за місцем перебу-
вання отримувача 
соціальних послуг; 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг 

тимчасово 

18 010.2 Соціаль-
ний су-
провід 
сімей, 
у яких ви-
ховуються 
діти-
сироти 
і діти, 
позбавлені 
батьків-
ського 
піклу-
вання 

допомога у створенні та 
підтримці позитивного 
соціально-психологічного 
клімату в сім’ї; адаптація 
дитини в нових умовах; 
створення належних умов 
для забезпечення індиві-
дуальних потреб дитини-
сироти та дитини, 
позбавленої батьківського 
піклування, у розвитку та 
вихованні; захист майно-
вих, житлових та інших 
прав дитини; сприяння 
навчанню та розвитку ди-
тини; допомога у зміцнен-
ні / відновленні родинних 
та суспільно корисних 
зв’язків; допомога 

сім’ї, у яких 
виховуються діти-
сироти і діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування 

за місцем 
проживання/перебува
ння отримувача 
соціальних послуг 
(вдома); 
напівстаціонарно у 
приміщенні надавача 
соціальної послуги; 
за місцем 
перебування 
отримувача 
соціальних послуг; 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг 

постійно/ 
тимчасово 
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у створенні та забезпечен-
ні умов для пріоритетного 
права дитини на усинов-
лення; підготовка дитини 
до виходу із сім’ї, у тому 
числі і до самостійного 
життя 

19 011.0 Соціаль-
ний су-
провід при 
праце-
влашту-
ванні та на 
робочому 
місці 

регулярні зустрічі з отри-
мувачем послуги; 
сприяння працевлашту-
ванню через допомогу 
у пошуку роботи / підго-
товці до роботи; 
відвідування на робочому 
місці; сприяння в адапта-
ції особи до виконання 
робочих функцій, присто-
суванні робочого місця 
для осіб з інвалідністю; 
сприяння в отриманні 
інших послуг, організації 
взаємодії з іншими 
суб’єктами соціального 
супроводу; навчання та 
розвиток трудових і соці-
альних навичок; психо-
логічне консультування; 
психологічна підтримка 

особи, які не здат-
ні на рівних умо-
вах конкурувати 
на ринку праці, 
перебувають 
у складних життє-
вих обставинах, 
бажають праце-
влаштуватися 

тимчасово в примі-
щенні надавача 
соціальної послуги, за 
місцем перебування 
отримувача соціаль-
них послуг та на 
робочому місці 

тимчасово 

20 012.0 Екстрене 
(кризове) 
втручання 

перша психологічна до-
помога; консультування; 
інформування; 
представництво інтересів; 
допомога в організації 
отримання безоплатної 
правової, невідкладної 
медичної допомоги, 
притулку тощо 

особи, постраждалі 
від домашнього 
насильства; 
особи, постраждалі 
від торгівлі 
людьми; 
особи, яким завда-
на шкода поже-
жею, стихійним 
лихом, катастро-
фою, бойовими 
діями, терористич-
ним актом, зброй-
ним конфліктом, 
тимчасовою 
окупацією 

за місцем проживан-
ня/перебування отри-
мувача соціальних 
послуг (у тому числі 
вдома); 
у приміщенні надава-
ча соціальних послуг; 
за місцем перебуван-
ня отримувача 
соціальних послуг 
поза межами місця 
проживання та примі-
щення надавача соці-
альних послуг, у тому 
числі на вулиці 

екстрено 
(кризово)/ 
одноразово 

21 013.0 Соціальна 
адаптація 

навчання, формування та 
розвиток соціальних на-
вичок, умінь, соціальної 
компетенції; представ-
ництво інтересів; корек-
ція психологічного стану 
та поведінки в повсяк-
денному житті; надання 
психологічної підтримки; 
посередництво та кон-
сультування; допомога 

особи похилого 
віку; 
діти та дорослі з ін-
валідністю, в тому 
числі з психічними 
та поведінковими 
порушеннями, мот
орними та комп-
лексними пору-
шеннями; 
особи, які 

за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача соціаль-
ної послуги (вдома); 
в приміщенні нада-
вача соціальної 
послуги; 
на робочому місці 

постійно/ 
тимчасово 
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в оформленні документів; 
сприяння працевлаштуван-
ню; допомога у зміцнен-
ні/відновленні родинних 
та суспільно корисних 
зв’язків; організація клу-
бів за інтересами, клубів 
активного довголіття, уні-
верситетів третього віку; 
допомога в організації 
денної зайнятості та 
дозвілля; сприяння 
організації та діяльності 
груп самодопомоги 

перебувають/переб
ували в 
спеціалізованих 
або інтернатних 
закладах; 
учасники бойових 
дій; 
особи, які відбули 
покарання у 
вигляді обмеження 
або позбавлення 
волі на певний 
строк 

22 013.1 Соціаль-
но-тру-
дова 
адаптація 

навчання, формування та 
розвиток соціальних, ко-
мунікативних, фізичних, 
когнітивних, трудових 
навичок, умінь, у тому 
числі самообслуговуван-
ня, соціальної компетен-
ції; організація денної 
зайнятості, консультуван-
ня, визначення готовності 
до працевлаштування 

особи з інвалідніс-
тю; 
особи з інтелекту-
альними або 
психічними 
порушеннями 
(комбіновані 
порушення) 

в приміщенні 
надавача соціальної 
послуги; 
за місцем знахо-
дження отримувача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 

23 014.0 Соціальна 
інтеграція 
та реін-
теграція 

допомога в оформленні 
документів; допомога 
в отриманні реєстрації 
місця проживання/пере-
бування; сприяння в отри-
манні житла, працевлаш-
туванні тощо; корекція 
психологічного стану та 
поведінки в повсякден-
ному житті; надання 
психологічної підтримки; 
допомога у зміцненні/від-
новленні родинних та су-
спільно корисних зв’яз-
ків; сприяння організації 
та діяльності груп само-
допомоги; сприяння в от-
риманні послуги перекла-
ду, вивчення державної 
мови; сприяння у 
встановленні зв’язків із 
національно-культурними 
організаціями 
співвітчизників 

внутрішньо 
переміщені особи;
особи, постраждалі 
від торгівлі 
людьми; 
бездомні особи; 
біженці; 
шукачі притулку;
національні 
меншини; 
діти та особи, які 
перебувають / 
перебували 
в спеціалізованих 
або інтернатних 
закладах 

напівстаціонарно 
у приміщенні надава-
ча соціальної 
послуги; 
за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача 
соціальної послуги 

тимчасово 

24 015.0 Догляд 
25 015.1 Догляд 

вдома 
допомога в самообслуго-
вуванні (дотримання осо-
бистої гігієни, рухового 
режиму, годування), 
пересуванні в побутових 

особи похилого 
віку; 
діти з інвалідністю;
особи з інвалід-
ністю; 

за місцем проживання 
отримувача 
соціальної послуги; 
за місцем перебу-
вання отримувача 

постійно/ 
тимчасово 
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умовах, веденні домаш-
нього господарства (заку-
півля і доставка продуктів 
харчування, ліків та інших
товарів, приготування їжі, 
косметичне прибирання 
житла, оплата комуналь-
них платежів, прання 
білизни, дрібний ремонт 
одягу), в організації взає-
модії з іншими фахівцями 
та службами (виклик ліка-
ря, працівників комуналь-
них служб, транспортних 
служб тощо); навчання 
навичок самообслугову-
вання; допомога в забез-
печенні технічними 
засобами реабілітації, 
навчання навичок 
користування ними; 
психологічна підтримка; 
інформування та 
представництво інтересів

особи з тяжкими 
формами захворю-
вання (у тому чис-
лі до встановлення 
інвалідності); 
особи з психічни-
ми та поведінкови-
ми порушеннями 
(комбіновані 
порушення) 

соціальної послуги 
(вдома) 

26 015.2 Догляд 
стаціо-
нарний 

створення умов для про-
живання; забезпечення 
харчуванням, твердим, 
м’яким інвентарем; допо-
мога у самообслуговуванні
(дотримання особистої 
гігієни, рухового режиму, 
прийом ліків, годування); 
спостереження за станом 
здоров’я, організація 
надання реабілітаційних 
та медичних послуг; 
допомога у забезпеченні 
технічними засобами 
реабілітації, навчання 
навичок користування 
ними; навчання навичок 
самообслуговування; 
організація розпорядку 
дня, у тому числі денної 
зайнятості, дозвілля 

особи похилого 
віку; 
діти з інвалід-
ністю; 
особи з інвалід-
ністю; 
особи з тяжкими 
формами захворю-
вання (у тому чис-
лі до встановлення 
інвалідності); 
особи з психічни-
ми та поведінкови-
ми порушеннями 
(комбіновані 
порушення) 

стаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 

27 015.3 Денний 
догляд 

забезпечення умов для 
денного перебування; за-
безпечення харчуванням; 
допомога у самообслуго-
вуванні (дотримання осо-
бистої гігієни, рухового 
режиму, прийом ліків, 
годування); спостере-
ження за станом здоров’я, 
надання реабілітаційних 
послуг; формування та 

особи похилого 
віку; 
особи з інвалід-
ністю; 
особи з тяжкими 
формами захворю-
вання (у тому чис-
лі до встановлення 
інвалідності); 
особи з психічни-
ми та поведінкови-

напівстаціонарно 
в приміщенні надава-
ча соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 
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підтримка навичок 
самообслуговування; 
психологічна підтримка; 
соціально-трудова 
адаптація; організація 
денної зайнятості 

ми порушеннями 
(комбіновані 
порушення) 

28 015.3
.1 

Денний 
догляд 
дітей 
з інвалід-
ністю 

соціальна реабілітація; 
соціально-трудова адапта-
ція та організація дозвіл-
ля; участь отримувачів та 
членів їх сімей їхніх ро-
дичів у розв’язанні конк-
ретних соціальних проб-
лем; догляд; навчання 
батьків, осіб, що їх 
заміняють 

діти з інва-
лідністю; 
діти з тяжкими 
захворюваннями, 
розладами, 
травмами, станами 
(у тому числі до 
встановлення 
інвалідності) 

напівстаціонарно 
у приміщенні надава-
ча соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 

29 015.4 Паліа-
тивний 
догляд 

допомога у вирішенні пи-
тань отримання знеболю-
вання (наркотичних 
речовин), налагодження 
контактів із релігійними 
установами; 
сприяння розміщення 
у хоспісах; створення 
умов для проживання/ 
перебування; догляд; 
спостереження за станом 
здоров’я; сприяння на-
данню медичних послуг; 
допомога у забезпеченні 
технічними засобами 
реабілітації, навчання 
навичок користування 
ними; навчання членів 
сім’ї догляду; допомога 
у веденні домашнього 
господарства (закупівля 
і доставка продуктів хар-
чування, ліків та інших 
товарів, приготування їжі, 
косметичне прибирання); 
представництво інтересів; 
психологічна підтримка 
особи та членів сім’ї; 
інформування та/або 
консультування; 
організація та підтримка 
груп самодопомоги 

особи, які 
отримують 
паліативну 
допомогу, та члени 
їх сімей 

за місцем проживан-
ня/перебування отри-
мувача соціальної 
послуги (вдома); 
у приміщенні надава-
ча соціальної послуги 
(напівстаціонарно або 
стаціонарно) 

постійно/ 
тимчасово 

30 016.0 Персо-
нальний 
асистент 

допомога та догляд, 
фізичний супровід для 
забезпечення самостій-
ності та інтеграції у су-
спільство; сприяння 
реалізації прав у сферах 
соціального захисту, 

діти з інвалідністю 
(виражена та знач-
на ступінь обме-
ження життє-
діяльності); 
особи з інвалідніс-
тю (виражена та 

за місцем проживання 
отримувача 
соціальної послуги; 
за місцем перебу-
вання отримувача 
соціальної послуги 

постійно/ 
тимчасово 
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зайнятості, охорони 
здоров’я, освіти і науки, 
доступність 
інфраструктури та ін. 

значна ступінь 
обмеження 
життєдіяльності) 

31 017.0 Соціальна реабілітація 
32 017.1 Соціальна 

реабіліта-
ції осіб 
з інтелек-
туальними 
та психіч-
ними по-
рушен-
нями 

навчання, формування, 
розвиток та підтримка со-
ціально-побутових нави-
чок (самообслуговування, 
комунікації, позитивної 
поведінки, приготування 
їжі, користування гроши-
ма, орієнтування тощо); 
допомога у забезпеченні 
технічними засобами 
реабілітації, навчання 
навичок користування 
ними; психологічна 
підтримка; організація 
дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної та 
художньої діяльності, 
трудової адаптації, 
працетерапії; арт-терапія 

особи з інтелекту-
альними та 
психічними 
порушеннями 

у приміщенні нада-
вача соціальної 
послуги; 
за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача послуг 
(в тому числі вдома) 

тимчасово/ 
постійно 

33 017.2 Соціаль-
но-психо-
логічна 
реабілі-
тація 

короткотермінове прожи-
вання, проведення психо-
логічного консультування 
та психолого-педагогічної 
корекції; сприяння 
в отриманні освітніх 
послуг; здійснення трудо-
вої адаптації; інформу-
вання та/або консульту-
вання; представництво 
інтересів; розвиток, 
формування та підтримка 
соціальних навичок; 
надання допомоги в отри-
манні медичних послуг; 
повернення дитини до 
біологічної родини 

діти-сироти та ді-
ти, позбавлені 
батьківського 
піклування; 
особи з числа ді-
тей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування; 
діти з поведінкови-
ми порушеннями 
через розлучення 
батьків; 
діти та дорослі, які 
зазнали жорсто-
кого поводження;
діти та дорослі, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства; 
діти та дорослі, які 
перебувають/переб
ували в спеціалізо-
ваних або інтер-
натних закладах, 
після тривалого 
лікування/перебув
ання в медичних 
закладах 

стаціонарно або 
напівстаціонарно 
у приміщенні 
надавача 

тимчасово 

34 017.3 Соціаль-
но-пси-

короткотермінове прожи-
вання, надання допомоги 

особи з поведінко-
вими порушення-

стаціонарно у примі-
щенні надавача 

тимчасово 
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хологічна 
реабіліта-
ція осіб із 
залежніс-
тю від 
наркотич-
них 
засобів чи 
психо-
тропних 
речовин 

в отриманні безоплатної 
правової допомоги; 
представництво інтересів; 
розвиток, формування та 
підтримка соціальних 
навичок; консультування;
соціальна профілактика 
повторів; надання 
психологічної допомоги 
членам сім’ї; соціальний 
супровід після програм 
реабілітації; організація 
отримання медичних 
послуг, медичного 
обстеження тощо 

ми через вживання 
психоактивних 
речовин 

35 017.4 Соціально
-
психологі
чна 
реабілітаці
я осіб із 
ігровою 
залежніст
ю 

консультування; 
психологічна допомога 
(консультування, 
підтримка, діагностика, 
консультування, корекція, 
психотерапія, 
реабілітація); надання 
допомоги в отриманні 
безоплатної правової 
допомоги; 
представництво інтересів

особи з поведінко-
вими порушення-
ми через ігрову 
залежність 

у приміщенні 
надавача 

тимчасово 

36 018.0 Тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за дітьми / особами з інвалідністю 
37 018.1 Тимчасо-

вий відпо-
чинок для 
батьків 
або осіб, 
які їх за-
мінюють, 
що здійс-
нюють 
догляд за 
дітьми з 
інвалід-
ністю 

забезпечення тимчасового 
догляду та виховання 
дитини з інвалідністю за 
місцем її проживання або 
перебування в сім’ї 
патронатного вихователя, 
в закладі на період 
відсутності батьків або 
осіб, які їх замінюють, що 
здійснюють догляд за 
дітьми з інвалідністю 

батьки / особи, які 
їх замінюють, що 
здійснюють догляд 
за: 
дітьми з 
інвалідністю; 
дітьми, які мають 
невиліковні 
хвороби; 
дітьми, які мають 
хвороби, що по-
требують трива-
лого лікування; 
дітьми, які потре-
бують паліативно-
го догляду; 
дітьми з пси-
хічними та 
поведінковими 
порушеннями 

за місцем 
проживання/перебува
ння отримувача 
соціальних послуг 
(вдома); 
стаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальних послуг 

тимчасово/ 
одноразово 

38 018.2 Тимчасо-
вий відпо-
чинок для 
осіб, що 
здійсню-
ють 
догляд за 
особами 

забезпечення тимчасового 
догляду осіб, які мають 
невиліковні хвороби, 
хвороби, що потребують 
тривалого лікування, 
паліативного догляду, 
осіб з інвалідністю, на 
період відсутності осіб, 

особи, які здійсню-
ють  тривалий 
догляд за: 
особами, які мають 
невиліковні 
хвороби; 
особами, які мають 
хвороби, що 

за місцем 
проживання/перебува
ння отримувача 
соціальних послуг 
(вдома); 
стаціонарно в 
приміщенні надавача 
соціальних послуг 

тимчасово/ 
одноразово 
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з інвалід-
ністю, 
особами, 
які мають 
невиліков-
ні хворо-
би, хворо-
би, що по-
требують 
тривалого 
лікування 

що здійснюють догляд за 
ними 

потребують три-
валого лікування;
особами, які по-
требують паліа-
тивного догляду; 
особами з психіч-
ними та поведінко-
вими порушен-
нями; 
особами з ін-
валідністю 

39 019.0 Нату-
ральна 
допомога 

надання продуктів харчу-
вання, предметів і засобів 
особистої гігієни, сані-
тарно-гігієнічних засобів 
та засобів догляду, одягу, 
взуття та інших предметів 
першої необхідності; 
організація харчування; 
забезпечення паливом; 
пошиття одягу, ремонт 
одягу та/або взуття; перу-
карські послуги; прання 
білизни та одягу; ремонт-
ні роботи; обробіток при-
садибної ділянки, косіння 
трави біля будинку, 
рубання та розпилювання 
дров; косметичне, вологе, 
генеральне прибирання 
тощо 

малозабезпечені 
особи; 
громадяни 
похилого віку; 
особи з інвалідніс-
тю, особи, які ма-
ють невиліковні 
хвороби, хвороби, 
що потребують 
тривалого лікуван-
ня / потребують па-
ліативної допомоги;
особи, яким завдана 
шкода пожежею, 
стихійним лихом, 
катастрофою, бо-
йовими діями, теро-
ристичним актом, 
збройним 
конфліктом, тимча-
совою окупацією; 
бездомні особи; 
особи, звільнені від 
відбування по-
карання у вигляді 
обмеження волі або 
позбавлення волі 
на певний строк; 
біженці / шукачі 
притулку 

за місцем проживан-
ня/перебування 
отримувача соціаль-
них послуг (вдома); 
за місцем перебу-
вання отримувача 
соціальних послуг 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг, 
у тому числі на 
вулиці 

тимчасово/ 
постійно/ 
одноразово 

40 020.0 Супровід 
під час 
інклю-
зивного 
навчання 

надання допомоги в пере-
суванні, самообслугову-
ванні, комунікації, харчу-
ванні, орієнтації у просто-
рі, а також у забезпеченні 
безпеки дітям під час 
перебування в закладах 
дошкільної та загальної 
середньої освіти 

діти з особливими 
освітніми потре-
бами, в тому числі 
діти з інвалідністю

за місцем перебу-
вання отримувача 
соціальних послуг 
поза межами місця 
проживання та у при-
міщенні надавача 
соціальних послуг 

тимчасово/ 
постійно 

41 021.0 Фізичний 
супровід 
осіб з інва-
лідністю, 
які мають 

надання допомоги при пе-
реміщенні у громадських 
місцях і транспорті для 
відвідування органів 
державної влади та 

особи з інвалідніс-
тю, в тому числі: 
особи з порушен-
ням зору; 
особи з порушен-

за місцем 
перебування 
отримувача 
соціальних послуг; 
поза межами місця 

тимчасово/ 
постійно/ 
одноразово 
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порушення 
опорно-
рухового 
апарату та 
пересуваю
ться на 
кріслах ко-
лісних, 
з інтелек-
туальними, 
сенсорни-
ми, фізич-
ними, мо-
торними, 
психічни-
ми та пове-
дінковими 
порушен-
нями 

місцевого 
самоврядування, установ, 
організацій та закладів 
освіти, надавачів 
медичних, соціальних та 
реабілітаційних послуг 
тощо, купівлі товарів, 
робіт і послуг, у тому 
числі заповнення бланків, 
написання заяв, читання 
інформації під час такого 
відвідування та інше 

ням опорно-рухо-
вого апарату; 
особи з інтелекту-
альними порушен-
нями; 
особи з психічни-
ми порушеннями 
та поведінковими 
порушеннями 
(комбіновані 
порушення) 

проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг 

42 022.0 Переклад 
жестовою 
мовою 

переклад жестовою мо-
вою (у тому числі з вико-
ристанням знакових сис-
тем) та словесною мовою 
під час відвідування 
особами з порушеннями 
слуху та мовлення 
адміністративних органів, 
соціальних, медичних, 
освітніх та інших установ 
і закладів, при купівлі 
товарів, робіт і послуг 

особи з порушен-
нями слуху та 
мовлення 

за місцем перебу-
вання отримувача 
соціальних послуг, 
поза місцем прожи-
вання та в примі-
щенні надавача 
соціальних послуг 

тимчасово/ 
постійно 

43 023.0 Транс-
портні 
послуги 

перевезення осіб з числа 
маломобільних груп насе-
лення з використанням 
спеціального транспорт-
ного засобу (мікроавтобу-
са), соціального таксі, 
з супроводжуючим або 
придбання (компенсація) 
вартості палива, однора-
зова транспортна послуга 
для осіб, які з об’єктивних 
(обґрунтованих) причин 
не можуть скористатися 
громадським транспор-
том, щоб дістатися до 
закладу, який надає 
соціальні, адміністративні 
послуги, медичну 
допомогу, здійснює 
реабілітацію 

дорослі та діти з ін-
валідністю, особи 
літнього віку, які 
мають порушення 
опорно-рухового 
апарату та які пере-
суваються за допо-
могою технічних 
засобів реабілітації, 
з психічними та 
інтелектуальними 
порушеннями, а та-
кож особи із захво-
рюваннями, які не 
здатні до самостій-
ного пересування 
та потребують сто-
ронньої допомоги, 
в тому числі паці-
єнти з хронічною 
нирковою недостат-
ністю, які потре-
бують гемодіалізу;
інші маломобільні 
групи населення 

за місцем 
перебування 
отримувача 
соціальних послуг 
поза межами місця 
проживання та 
приміщення надавача 
соціальних послуг 

тимчасово/ 
постійно/ 
одноразово 
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Нормативно-правові документи, які регулюють надання послуги 
 

1. Угода про співпрацю. 
2. Цивільно-правовий договір щодо надання послуги «персональний асис-

тент». 
3. Додаток до договору про надання послуги «персональний асистент». 
4. Згода на обробку персональних даних. 
 

Угода про співпрацю 
між Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініст-
рації) та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» 

 

м. Київ          « ___»______________ 2020 року 
 

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) в особі директора Колобової Я.В., що діє на підставі Положення 
(далі — КМЦСССДМ), та Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» в особі проректора Коляди О.П., що діє на підставі Статуту 
(далі — Університет «Україна»), а разом Сторони, уклали Угоду про наступне:  

 
І. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
 

1.1. На виконання законів України: від 17.01.2019 № 2671-VІІІ «Про со-
ціальні послуги»; від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю»; від 06.10.2005 № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалід-
ністю в Україні»; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 
«Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019–
2021 роки»; наказу КМЦСССДМ від 28.12.2019 № 283 «Про затвердження 
кошторисів та положень про реалізацію соціальних програм, заходів в 2020 ро-
ці», Сторони домовилися про співпрацю щодо об’єднання та координації 
зусиль з метою впровадження експериментальної соціальної послуги «Персо-
нальний асистент особи з інвалідністю». 

 
ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 

Обов’язки КМЦСССДМ: 
2.1. Проводити спільні заходи щодо впровадження експериментальної 

соціальної послуги «Персональний асистент особи з інвалідністю». 
2.2. Формувати та вдосконалювати організаційно-методичні умови ефек-

тивної реалізації заходів соціальної роботи та забезпечувати доступність отри-
мання соціальних послуг. 

2.3. Здійснювати моніторинг і оцінку за якістю надання індивідуальних, 
групових послуг експериментальної соціальної послуги «Персональний асис-
тент особи з інвалідністю» та організацію взаємодії з іншими установами. 
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2.4. Узагальнювати досвід, формувати нормативне та рекомендаційне 
обґрунтування щодо застосування методів соціальної роботи. 

2.5. Залучати до участі у семінарах, тренінгах та круглих столах представ-
ників Університету «Україна» з метою ефективної реалізації предмету Угоди. 

2.6. Популяризувати результати співробітництва з Університетом «Украї-
на» у ЗМІ та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України. 

2.7. Розробляти та погоджувати спільно з Університетом «Україна» плани 
спільних дій та програми щодо реалізації предмету Угоди (додатки 1, 2). 

 

Обов’язки Університету «Україна»: 
2.1. Впроваджувати експериментальну соціальну послугу «Персональний 

асистент особи з інвалідністю» на базі Університету «Україна». 
2.2. Розробляти та погоджувати спільно з КМЦСССДМ плани спільних дій 

та програми щодо реалізації предмету Угоди (додатки 1, 2). 
2.3. Здійснювати відбір учасників проєкту і залучати їх до підготовки 

спільно з КМЦСССДМ, згідно затвердженого графіка. 
2.4. Сприяти взаємопідбору учасників проєкту і здійсненню необхідного 

супроводу у приміщенні Університету «Україна». 
2.5. Інформувати КМЦСССДМ про перебіг реалізації спільного проєкту 

і форс-мажорні обставини. 
2.6. Проводити щотижневі супервізії учасникам проєкту із залученням 

спеціалістів КМЦСССДМ. 
2.7. Розробляти методичні рекомендації за підсумками реалізації експери-

ментальної соціальної послуги «Персональний асистент» особи з інвалідністю. 
2.8. Висвітлювати у ЗМІ та в інший спосіб, не заборонений чинним законо-

давством України, спільну діяльність з КМЦСССДМ та соціальні проблеми 
дітей та молоді з інвалідністю та сім’ями, де є члени сімей з інвалідністю. 

 

ІІІ. УМОВИ СПІВПРАЦІ 
 

3.1. Угода має некомерційний характер та не ставить за мету отримання 
будь-яких прибутків. 

3.2. У процесі виконання намічених спільних цілей, Сторони прагнутимуть 
будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та враху-
вання інтересів один одного в частині предмету цієї Угоди та обов’язків сторін. 

3.3. Для ефективної реалізації спільних заходів та досягнення цілей за цією 
Угодою, Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпоря-
дженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консуль-
тації і семінари. 

3.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цієї Угоди не зводити співро-
бітництво лише до дотримання наявних у ній вимог, підтримувати ділові кон-
такти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення спільних заходів. 

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

4.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань за цією Уго-
дою Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
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4.2. Спори та розбіжності, що виникли під час реалізації цієї Угоди або 
у зв’язку з нею, вирішуються шляхом переговорів. При неможливості досягнен-
ня згоди шляхом переговорів, спори та розбіжності вирішуються у порядку, 
встановленим чинним законодавством України. 

 
V. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПРИПИНЕННЯ 
 
5.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 

31 грудня 2020 року. 
5.2. Якщо за 30 календарних днів до кінця терміну дії Угоди жодна зі Сто-

рін письмово не повідомляє іншу Сторону про її розірвання, Угода пролонгу-
ється на наступний календарний рік. 

5.3. Дія цієї Угоди може бути припинена достроково, при цьому сторона-
ініціатор припинення Угоди інформує про це іншу сторону у письмовій формі 
не менше як за 30 діб. 

 
VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
6.1. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути прийняті лише за 

письмовою згодою Сторін, а також шляхом укладання додаткових угод, що 
стають невід’ємними частинами цієї Угоди. 

6.2. Односторонні зміни умов Угоди та одностороння відмова від виконан-
ня зобов’язань, а також розірвання даної Угоди не допускаються, окрім враху-
вання форс-мажорних обставин. При цьому термін дії форс-мажорних обставин, 
таких як: стихійне лихо, військові операції тощо, визначається Кабінетом Мі-
ністрів України. Сторона, для якої діють обставини форс-мажору, зобов’язана 
у десятиденний термін від дати оголошення надзвичайного стану Кабінетом Мі-
ністрів України повідомити про це другу Сторону у письмовій формі. Несвоє-
часність подання інформації позбавляє цю Сторону права посилатися на ці 
причини. 

6.3. Дана Угода укладена у двох примірниках по одному для кожної 
Сторони, що мають рівну юридичну силу. 

 
VІІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» 

  
03057, м. Київ, вул. Довженка, 2 ______________________________________ 
тел. (044) 458-27-76 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
e-mail: kmcssm@ ukr.net e-mail: 
  
Директор _______________ ПІБ Проректор _______________ПІБ 
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Цивільно-правовий договір (з асистентом) 
 

від «____» жовтня 2020 р.        м. Київ 
 

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініст-
рації) (надалі — Замовник) в особі директора Колобової Я.В., що діє на підставі 
Положення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація) та відповідно до наказу 
КМЦСССДМ № 34 від 30.01.2020 р. «Про реалізацію у 2020 році соціальних 
заходів «Центр молодіжної соціальної роботи та інновацій» з однієї сторони та 
громадянин(ка) _____________________________________________________ 
(ПІБ) (надалі — Виконавець), паспорт серії ____№_______________, виданий 
____________________________________________________________________
_________________________, ідентифікаційний код _______________________, 
з другої сторони, уклали цей договір про зазначене нижче: 

1.Загальні положення: 
1.1 Терміном «Сторони» позначені Замовник та Виконавець. 
1.2 За дорученням Замовника, Виконавець зобов’язується виконати роботу 

в межах реалізації соціальної програми, заходів, а саме: 
 

Послуги Основні види роботи 
Кількість 

годин 
Індивідуальні 
послуги 

 130 

Групові послуги   

 

а Замовник зобов’язується здійснювати Виконавцю винагороду, обумов-
лену цим договором, після надання Виконавцем звіту та акту виконаних робіт. 

1.3 Особливості режиму робочого часу Виконавця: за окремим графіком. 
2. Зобов’язання Сторін: 
2.1. Виконавець зобов’язується: 
2.1.1. Виконувати визначений цим договором обсяг соціальної роботи. 
2.1.2. Надавати безкоштовні соціальні послуги (відповідно до встановле-

них вимог) та здійснювати своєчасний, повний облік роботи. 
2.1.3. Забезпечувати умови реалізації прав клієнта соціальних служб 

м. Києва. 
2.2. Замовник зобов’язується: 
2.2.1. Сприяти взаємодії Виконавця з іншими соціальними службами для 

сім’ї, дітей та молоді. 
2.2.2. Забезпечувати Виконавця оперативною та повноцінною інформа-

цією, інформаційно-рекламними матеріалами. 
2.2.3. Проводити спостереження за наданням якісних соціальних послуг 

клієнтам соціальних служб м. Києва. 
3. Розмір і порядок виплати винагороди: 



 

81 
 

3.1. За виконання робіт, передбачених договором, Замовник сплачує 
Виконавцю винагороду у розмірі: 2514, 20 грн. (дві тисячі п’ятсот чотирнадцять 
грн. 74 коп.), з вирахуванням загальнообов’язкових внесків. 

3.2. Замовник сплачує Виконавцю винагороду після надання та підписання 
Акту виконаних робіт, але не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати 
отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування реалізації 
соціальних програм та заходів.  

4. Відповідальність сторін, розв’язання спорів: 
4.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне вико-

нання покладених на них зобов’язань відповідно до чинного законодавства. 
4.2 Усі спори, що пов’язані із цим договором, його укладанням або такі, 

що виникають під час виконання умов цього договору, розв’язують шляхом 
переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо розв’язати шляхом перего-
ворів, його розв’язують у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 
підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.  

5. Припинення та розірвання договору: 
5.1 Договір припиняється після закінчення строку дії. 
5.2 У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’я-

зань, передбачених цим договором, з письмовим попередженням відповідної 
сторони за 5 (п’ять) календарних днів. 

5.3. З підстав, передбачених законодавством, а також у зв’язку з припинен-
ням фінансування відповідної програми/заходів з письмовим попередженням 
відповідної сторони за 5 (п’ять) календарних днів. 

6. Термін дії та інші умови договору. 
6.1 Строк дії договору з «_____» жовтня 2020 р. по «____» жовтня 2020 р. 
6.2 Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 
6.3 Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим договором, а 

також одностороння зміна або доповнення умов Договору не допускаються. 
6.5 Цей договір укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із 

сторін і мають однакову юридичну силу. 
 

Адреси сторін: 
«Виконавець» 
Адреса:  
 
Ідентифікаційний номер:  

«Замовник» 
03057, м. Київ-057,  
вул. О. Довженка, 2 
тел. 458-27-67  

Підписи сторін 
 
______________________ ______________________ 
____________________(ПІБ) Колобова Я. В. 

 
Підтримую за підсумками співбесіди (або враховуючи рекомендації, які 

є додатком до цієї угоди) та рекомендую директору Центру соціальних служб 
для ухвалення рішення: 

начальник відділу соціальних послуг ___________________ Скоренко Л. П. 



 

82 
 

Договір про надання соціальних послуг 
 
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вико-

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініст-
рації) в особі директора Колобової Я.В., що діє на підставі Положення (далі — 
КМЦСССДМ), та громадянин(ка) _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 
місце проживання/перебування (адреса): _____________________________ 

__________________________________________________________________  
(далі — Отримувач), з іншого боку (разом — Сторони, окремо — Сторо-

на), уклали цей Договір про викладене нижче. 
 
1. Предмет Договору 
КМЦСССДМ здійснює соціальну роботу з Отримувачем _______________ 

__________________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали) 

і на підставі Закону України від 17.01.2019 № 2671-VІІІ «Про соціальні послуги» 
та цього Договору надає соціальні послуги відповідно до індивідуального плану 
надання соціальних послуг, який є невід’ємною частиною цього Договору. 

 

2. Обов’язки та права КМЦСССДМ 
2.1. КМЦСССДМ надає соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів.  
КМЦСССДМ відповідно до заяви, медичного висновку, оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах Отримувача, державних стандартів соціаль-
них послуг та Положення про КМЦСССДМ зобов’язується надавати йому со-
ціальні послуги, визначені індивідуальним планом надання соціальних послуг. 

Працівники КМЦСССДМ зобов’язуються бути ввічливими та коректними 
у спілкуванні з Отримувачем при виконанні своїх службових обов’язків, дотри-
муватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі ви-
конання службових обов’язків. 

У разі зміни складної життєвої ситуації, стану здоров’я, що підтверджуєть-
ся поновленим медичним висновком закладу охорони здоров’я та оцінюванням 
потреб особи/сім’ї у соціальних послугах КМЦСССДМ до індивідуального 
плану надання соціальних послуг вносять зміни та укладають додаткову угоду 
до цього Договору. 

КМЦСССДМ має право припинити надання соціальних послуг Отримува-
чу з підстав, зазначених у пунктах 5.1.1–5.1.13 цього Договору. 

Про відмову в наданні соціальних послуг КМЦСССДМ повідомляє Отри-
мувача невідкладно. 

 
3. Обов’язки та права Отримувача 
Отримувач має право на отримання соціальних послуг відповідно до дер-

жавних стандартів соціальних послуг та Положення про КМЦСССДМ. 
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Отримувач має право на перегляд умов надання соціальних послуг та їх-
нього обсягу в разі зміни стану здоров’я, складної життєвої ситуації на підставі 
поновленого медичного висновку та оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних 
послугах Отримувача; зміни групи рухової активності, здатності до самообслу-
говування тощо. 

Отримувач має право звертатися до місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, структурного підрозділу з питань соціального 
захисту населення місцевої державної адміністрації відповідальних за надання 
соціальних послуг або до суду в разі порушення його прав чи умов Договору, в 
установленому законодавством порядку. 

Отримувач зобов’язаний бути ввічливим і коректним у спілкуванні з пра-
цівниками КМЦСССДМ при виконанні ними посадових обов’язків. 

Отримувач зобов’язаний надавати письмову інформацію КМЦСССДМ про 
тимчасову або постійну зміну місця проживання та про інші зміни, які впливають 
на надання соціальних послуг (одруження, покращення стану здоров’я тощо). 

Отримувач відповідає за стан і зберігання виданих йому в тимчасове ко-
ристування технічних засобів реабілітації, інвентарю, устаткування, побутової 
техніки, необхідних для організації надання соціальних послуг. 

 
4. Розв’язання спірних питань 
4.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами при виконанні умов 

цього Договору, розв’язуються за домовленістю Сторін. 
4.2. У разі неможливості врегулювання відносин Сторони мають право 

звернутися до суду. 
4.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов’язань за Договором, виконує їх 

неналежним чином або відмовляється від їх виконання, відшкодовує іншій Сто-
роні завдані збитки в установленому законодавством порядку. 

 
5. Умови припинення дії Договору 
5.1. Дію цього Договору припиняють у разі: 
5.1.1. Відсутністі потреби у соціальних послугах за результатами оціню-

вання потреб особи/сім’ї. 
5.1.2. Закінчення строку дії цього Договору, якщо строк дії Договору не бу-

ло продовжено. 
5.1.3. Виявлення/встановлення недостовірності поданої(их) Отримувачем 

інформації/документів при зверненні за їх наданням. 
5.1.4. Зміни місця проживання/перебування Отримувача, що впливає на на-

дання соціальних послуг. 
5.1.5. Грубого, принизливого ставлення Отримувача до працівників 

КМЦСССДМ. 
5.1.6. Порушення Отримувачем громадського порядку (сварки, бійки тощо). 
5.1.7. Систематичного перебування Отримувача у стані алкогольного, нар-

котичного сп’яніння. 
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5.1.8. Виявлення у Отримувача медичних протипоказань, перелік яких за-
тверджено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

5.1.9. Невиконання без поважних причин Отримувачем вимог, визначених 
Договором, після письмового попередження про припинення чи обмеження 
надання соціальної послуги або після обмеження її надання. 

5.1.10. Відмови Отримувача або його законного представника від отриман-
ня соціальних послуг. 

5.1.11. Смерті Отримувача. 
5.1.12. Укладення нового Договору. 
5.1.13. Ліквідації (припинення діяльності) КМЦСССДМ. 
 
6. Інші умови Договору 
6.1. Цей Договір набирає чинності з ______________ ______ і є чинним 

до ________________. 
6.2. Цей Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається 

в особовій справі Отримувача, інший — переданий Отримувачу. 
6.3. Цей Договір може бути продовжено за результатами оцінювання по-

треб особи/сім’ї в соціальних послугах Отримувача не менше, ніж за 30 кален-
дарних днів до закінчення його дії. 

6.4. Зміни до цього Договору вносять шляхом укладення додаткової угоди, 
засвідченої підписами Сторін. 

6.5. Договір укладають після визначення індивідуальних потреб у соціаль-
них послугах та ознайомлення Отримувача з умовами та порядком їх надання. 

6.6. Договір може бути укладено із третьою особою на користь особи, яка 
потребує соціальних послуг. 

 
7. Місцезнаходження (місце проживання/перебування)  
та підписи Сторін 
 

Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Громадянин (законний представник) 

  
 П.І.Б. _______________________________ 
03057, м. Київ, вул. Довженка, 2 Місце проживання/перебування __________ 
тел. (044) 458-27-76 _____________________________________ 
e-mail: kmcssm@ ukr.net Телефон _____________________________ 
 Паспорт (серія, номер, ким, коли виданий) 
 ____________________________________ 
Директор _______________ Я.В. Колобова _____________________________________ 
  
 Підпис _____________________ 
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Додаток до договору про соціальні послуги 
«Індивідуальний план надання соціальної послуги  

«персональний асистент» 
 
Прізвище особи   
1. Назва послуги __________ персональний асистент _______ Суб’єкт 

надання послуги ________________________________________ 
 

№ 
з/п 

Очікувані результати 
Основні заходи,  

необхідні для 
досягнення результату 

Термін 
вико-
нання 

Відпові-
дальні за 

виконання 
Примітки

1 Персональні завдання:  1.    

  2.    

3.   

2 Завдання з супроводу: 1.    

2.   

3.   

3 Допомога при 
пересуванні: 

1.    

2.   

3.   

4 Завдання комунікації:  
 

1.    

2.   

3.   

5 Завдання координації: 
 

1.    

2.   

3.   

6 Виняткові завдання: 
 

1.    

2.   

3.   

7 Спеціальні завдання: 
 

1.    

2.   

3.   
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2. Назва послуги ______персональний асистент_________ Суб’єкт надання послуги  
 

№ з/п 
Очікувані результати 

щодо асистування 
Основні заходи,  

необхідні для досягнення результату 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 
Примітки 

1  1.    

2.   

3.   

2  1.    

2.   

3.   

3  1.    

2.   

3.   
 

Спеціалісти, залучені до реалізації плану 
 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Контактний телефон Примітки 

    

    

Я отримав(ла) індивідуальний план надання соціальної послуги, погоджуюся з його змістом і сприятиму його виконанню 
 так  ні батько∕особа, яка його замінює _________________________ _________________ _______________ 
 так  ні мати∕особа, яка її замінює ______________________________ _________________ _______________ 

          (підпис)          (дата) 
Коментарі  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Спеціаліст, який здійснює надання соціальної послуги ___________________ 

(підпис) 
_____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 ____ ____________ 20___ року  
(дата) 
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Згода на обробку персональних даних 
 
Я, _____________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) народився __ ___ 19__ року, документ, що 
посвідчує особу (серія ___ №_________), виданий ___________________ 
______________________________________________, відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персо-
нальних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, профе-
сію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене 
звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, 
біографічні довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та 
європейських проєктах; використання персональних даних, що передбачає дії 
володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персо-
нальних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обо-
в’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного 
права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 
персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону); поширення персональ-
них даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо пере-
дачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 
зазначеного Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії 
володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи 
щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта 
персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону). Зо-
бов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший 
строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 
для оновлення моїх персональних даних.  

 
______________2020 р. __________ (підпис) 
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Додаток В 
Інформаційні матеріали для організації послуги 

 

1. Оголошення про відкриття програми.  
2. Мотиваційне інтерв’ю.  
3. Перша зустріч із кандидатами у надавачі послуги «Персональний асис-

тент особи з інвалідністю».  
4. Матеріали оцінки та підготовки учасників програми: для кандидата у пер-

сональні асистенти.  
5. Матеріали оцінки та підготовки учасників програми: для користувачів 

послуги та їхніх батьків.  
6. Робочі пакети учасників послуги. 

 
Оголошення про відкриття програми 

 

Шановні студенти з інвалідністю, ми знаємо, що для багатьох з вас є акту-
альними: 

– потреба у супроводі вдома; 
– збільшення можливостей для вашої самостійності та незалежності; 
– супровід до місця навчання; 
– допомога у пересуванні містом та в університеті; 
– підтримка у процесі навчання.  
Раді сповістити, що завдяки Мережі центрів соціальних служб ви можете 

стати учасником програми підтримки самостійності життя людей з інвалідністю 
та набути досвіду покращення доступу дорослих до участі у суспільному житті. 

Увага! Участь у проєкті можуть взяти студенти з інвалідністю та учні ко-
леджу від 18 до 35 років з фізичними, психічними, інтелектуальними або сен-
сорними порушеннями розвитку, а також із комплексними порушеннями. 
Послугу буде надано студентам, які проживають у місті Києві незалежно від ра-
йону їх проживання, ступеня обмежень щодо самостійного пересування, рівня 
самообслуговування та участі у соціальному житті.  

Хочеш взяти участь у проєкті, знайти фахового помічника серед студентів 
твого університету?  

Телефонуй або пиши на вайбер. 
Наші координати: тел.______________; ел. адреса_________________. 
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Мотиваційне інтерв’ю 
 

Приклади — кандидати на отримання послуги 
 
«Коли я навчалася у школі, мені постійно надавали допомогу. Я беру 

участь у цьому проєкті, тому що я хочу навчитися самостійності, самостійно 
вирішувати свої проблеми, самостійно себе обслуговувати, а найголовніше, 
я хочу навчитися бути впевненою у собі». 

«Хочу полегшити батькам життя, тому я стала дуже активною. Хочу брати 
участь в усьому, але батьки вже фізично не можуть задовольнити всі мої по-
бажання». «Дуже хочеться, щоб люди з інвалідністю жили більш повноцінним 
життям. Для цього, як на мене, обов’язково потрібен транспорт та особа, яка 
зможе допомогти в житті людини з інвалідністю». 

«Я не можу багато чого робити і мені потрібна допомога в цьому. Щоб 
навчитися їздити самому у громадському транспорті. Навчитися вирішувати 
організаційні моменти навчального процесу (взяти підручники в бібліотеці, 
наприклад). Адаптуватися соціально». 

«Мені важко робити домашні завдання, немає перекладача жестової мови. 
Я дуже хвилююся перед іспитами. Я дуже довго думаю і не можу заспокоїтися. 
Дуже хочу опанувати професію, на якій навчаюся». 

«Мені 18 років, я навчаюся на дизайнера.Але в мене є багато проблем з са-
моконтролем та увагою. Я часто говорю про те, що не має великого значення, 
багато хвилююся про те, як мені зміцнювати свій організм. Тому я прошу допо-
могти мені якнайкраще адаптуватися до університету. Прошу також допомогти 
мені успішно поєднувати тренування та навчання». 

 
 

Приклади — кандидати на ПАОІ 
 
«Хотілося б допомогти людині впоратися самостійно з усіма життєвими 

випадками. На моїх очах було дуже багато проблем фізичного і психологічного 
характеру у людей з інвалідністю. Хотілося б дізнатися, як допомогти, чи 
правильно я роблю, і набратися досвіду для майбутньої життєвої мети. Також 
ділитися необхідним досвідом, давати поради і показати такій людині, як 
можна жити щасливо і радіти, незважаючи на свої фізичні і психологічні проб-
леми. Я люблю займатися волонтерською роботою в усіх сферах життя. Бо це 
робить мене щасливою і тих, кому я допомагаю». 

«Моя мотивація така: 1 — я сама інвалід з дитинства. 2 — розумію цих лю-
дей, маю співчуття до них та бажання допомогти їм. 3 — хочу навчитися роби-
ти це професійно. 4 — по цій причині навчаюся на реабілітолога. 5 — шукаю 
практичних навиків». 

«Допомагати — це завжди здорово. Це, мабуть, найкраща робота у житті. 
Це дуже здорово, коли ти віддаєш частинку свого серця і душі людині, яка 
цього потребує. Потім тобі це повертається сторицею. Люблю всіх людей, особ-
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ливо тих, хто потребує допомоги. А в мене на серці радість, коли ти розумієш, 
що ти можеш комусь допомогти. Хочеться, звісно, щоб держава, державні 
органи допомагали таким людям. Щоб люди з інвалідністю були захищені 
законодавчо. Коротко, та, я думаю, зрозуміло. Проєкт для мене — це ще одна 
сходинка. Буде дуже цікаво». 

«Це дуже важливий експеримент для мене та суспільства. Мені дуже ці-
каво попрактикуватися у цій сфері та більше заглибитися у мою спеціальність. 
Також це допоможе мені у подальшій роботі у соціальній сфері, тому що в мене 
буде гарний досвід. А ще дуже хороший шанс познайомитися з новими 
цікавими людьми». 

«Взагалі хотілося б мати досвід спілкування з людьми з інвалідністю. Бо 
завдяки близькому спілкуванню можна дізнатися, з якими проблемами стика-
ється така людина, як почуває себе в кризових ситуаціях, які виникають почут-
тя, які має потреби. І коли знаєш проблеми, то вже є можливість знайти рішен-
ня, бути підтримкою, застосовувати психологічні методи для упевненості в собі 
та не почуватися «нікому не потрібним, тягарем», тобто свою особливість 
зробити «достоїнством» та пишатись цим. Також цей досвід буде цінним для 
того, щоб висвітлювати тему людей з інвалідністю, що потрібно їм для повно-
цінного життя, в побуті, для самостійного перебування (якщо це можливо), 
з якими труднощами стикаються кожен день, але їх (ці труднощі. — Ред.) мож-
на змінити, тобто вільне безпечне пересування, спілкування, соціалізація. 
Можливо, клуби за інтересами, психологічна підтримка, зміни в законодавстві 
на користь людей, які потребують захищеності від держави, медичне обслуго-
вування, вільне працевлаштування, без дискримінації. Ще цей досвід необхід-
ний для майбутньої роботи за спеціальністю». 
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Перша зустріч із кандидатами у надавачі послуги  
«персональний асистент особи з інвалідністю» 

 
План зустрічі: 
1. Знайомство учасників. 
2. Знайомство з програмою курсу. 
3. Принципи соціальної роботи з людьми з інвалідністю. 
4. Незалежне життя чи самостійне життя? 
5. Від залежності до взаємозалежності. 
6. Роль персонального асистента. 
7. Тест на співзалежність. 
 
Хід проведення: 
1. Знайомство учасників. 
Тренер вітає учасників. Представляється. Оголошує назву проєкту, його 

мету і зміст зустрічі. Пропонує учасникам представитися і назвати своє ім’я 
і прізвище, місце навчання чи роботи, і чому вирішив взяти участь у проєкті. 

P.S. Організатори проєкту визначають мотиви учасників проєкту, наскіль-
ки мотив роботи з особами зі складними порушеннями розвитку та інвалідніс-
тю є усвідомлений. Якщо учасник каже про абстрактні речі (щастя, любов), 
скоріше за все, у учасника не відбулося прийняття інвалідності і не сформоване 
професійне ставлення. Якщо учасник каже про те, що він стане другом, він не 
усвідомлює меж і власних завдань під час здійснення професійних обов’язків. 
У цих та інших питаннях є необхідність провести заняття на теми меж, співза-
лежності, етапів прийняття інвалідності тощо та проговорити з кандидатом 
індивідуально. 

2. Знайомство з програмою курсу. Тренер наголошує, що праця персо-
нального асистента особи з інвалідністю є некваліфікованою працею; асистент 
виконує роботу, яку особа з інвалідністю не може виконувати самостійно, але 
асистент не лише обслуговує, а й сприяє самостійності особи з інвалідністю; 
ухвалення рішень залишається за особою з інвалідністю. 

3. Принципи соціальної роботи з людьми з інвалідністю. «Не робіть для 
нас без нас» — важливе міжнародне гасло руху людей з інвалідністю за 
самостійне життя. Наголошує на важливості звірятися з потребами людей з 
інвалідністю при плануванні і впровадженні заходів, програм чи послуг, 
орієнтованих на людину з інвалідністю.  

«Спочатку людина, потім інвалідність» — розуміння того, що всі люди 
заслуговують на гідність і повагу, незважаючи на свої відмінності. Віра у те, що 
люди з інвалідністю можуть досягти свого повного потенціалу та максимально 
збільшити якість свого життя. Допомога їм жити максимально повним життям. 
Зосередити свою увагу на спроможностях і потенціалі людини, а не інваліднос-
ті. Людина з найважчою формою інвалідності має почуття власної гідності.  

У роботі з людиною важливо враховувати такі позиції: 
– автономність людини та розширення внутрішніх можливостей; 
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– наявність права голосу у своєму житті; 
– вибір як потужний крок до автономності; 
– створення можливостей для отримання нового досвіду; 
– варіанти замість вимог, що створює умови для зростання; 
– розуміти, що подобається чи не подобається людині, і враховувати це 

при взаємодії. 
Обговорення з групою: у чому різниця надання соціальної послуги і взає-

модії персонального асистента з отримувачем послуги? 
• Суб’єкт — об’єкт. 
• Суб’єкт — суб’єкт. 
• Об’єкт — об’єкт. 
За новітньою редакцією Закона України «Про соціальні послуги» (2019 

рік), отримувача послуги визнано суб’єктом отримання послуги. Тобто людина 
залучена до ухвалення рішень та участі в усіх процесах надання послуги. 

4. Незалежне життя чи самостійне життя? 
Розглядаємо «незалежне життя» як філософський підхід, а «самостійне 

життя» — як правову норму і практику. Три важливі складові самостійного 
життя осіб з інвалідністю і залучення до місцевої спільноти: 

• Вибір: право на рівність перед законом розкрито у ст. 12 КПІ і наголоше-
но про право особи з інвалідністю самостійно ухвалювати рішення. Таким чином, 
чинне законодавство і нормативно-правова база держави щодо примусової гос-
піталізації та піклування мають бути переглянуті в контексті ст. 12 і ст. 19 КПІ. 

• Індивідуальні послуги підтримки: доступ до повного спектру послуг, 
включаючи житлово-комунальні допоміжні послуги та персональну допомогу. 
Громадські послуги підтримки для населення можуть включати у себе широкий 
спектр послуг: доступ до соціальних працівників; допомогу у працевлаштуван-
ні; доступ до медичної допомоги (ч. 2 ст. 4 КПІ).  

• Громадські послуги: ст. 19 КПІ наголошує, що послуги та об’єкти мають 
бути доступними на рівній основі і відповідати потребам осіб з інвалідністю. 
Всі державні послуги мають бути доступними при належному розташуванні. 

5. Від залежності до взаємозалежності. Міні-лекція. Тренер інформує про 
шлях соціалізації дитини, молодої людини і дорослої особи від залежності 
через незалежність до взаємозалежності. І наголошує, що сучасне ставлення 
в Україні до людей з інвалідністю залишає їх в «дитячому» стані залежності від 
оточуючих. Важливість асистента в тому, щоб не просто робити за людину те, 
що вона сама неспроможна, а максимально стимулювати розвиток самостій-
ності і незалежності і не робити за неї те, що вона може робити сама. 
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Тренер наголошує на зміни в підходах соціальної роботи щодо людей 
з важкими формами інвалідності у світі: 

 
1940-і роки: основу політики щодо хронічно хворих та осіб з інвалідністю орієн-

товано було на захист і догляд, так звана «концепція альтернативних 
потреб»; 

1950-і роки: почала розвиватися концепція інтеграції хронічно хворих та осіб з ін-
валідністю у звичайне суспільство; особливий акцент було зроблено 
на навчанні, отриманні технічних підсобних засобів; 

1960-і роки: відбувся перехід до підтримки і реабілітації, розвитку спеціальних 
шкіл. Наслідком цього стало усвідомлення інвалідності, як пожиттєвої 
потреби і відмова від догляду і опіки; 

Так завершився підхід до осіб з інвалідністю, заснований на принципі збереження, який 
домінував у світі і забезпечував медичну допомогу, догляд у великих закладах і психі-
атричних лікарнях. 
1970–1980-і роки: зароджується ідея самовизначення і рівних можливостей, максималь-

ної адаптації навколишнього середовища під потреби осіб з порушен-
ням здоров’я та інвалідності, всебічної законодавчої підтримки осіб 
з інвалідністю у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг 
і забезпечення трудової діяльності. У зв’язку з цим стає очевидним, 
що система медичної реабілітації у дуже великій мірі залежить від 
економічного розвитку суспільства; 

1990-і роки сформувалася концепція самостійного життя осіб з інвалідністю; 

2000-і роки розширилися права і можливості; 

2006 рік розвивається ідея залучення і створення інклюзивного суспільства; 
прийнято Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю;  

В архітектурі і містобудуванні відбулися зміни у підходах до будівництва завдяки впливу 
громадського руху осіб з інвалідністю: 
1970 рік, американ-
ський архітектор 
Майкл Біднер  

визначив доступність і розширив її ідею, яку розглядав як усунення 
фізичних і ментальних бар’єрів для людей різних видів інвалідності, 
що заважають розкриттю їхнього потенціалу (а не лише фізичної); 

1989 рік, американ-
ський архітектор 
Рональд Мейс в 
Університеті Пів-
нічної Кароліни 
у США заснував 
Центр доступного 
житла і надалі змі-
нив його назву на 
Центр універсаль-
ного дизайну 

універсальний дизайн — використання продукції, послуг, архітектур-
ного і інформаційного середовища всіма групами людей без необхід-
ності адаптації чи спеціалізованого дизайну. Цей підхід включав в себе 
також формування нормативно-правових документів з урахуванням 
потреб всіх членів суспільства без виокремлення. Сім принципів уні-
версального дизайну: рівноправне використання; гнучке використання; 
просте та інтуїтивне використання; сприйняття інформації незалежно 
від сенсорних можливостей користувачів; терпимість до помилок; низь-
кий рівень фізичних зусиль; наявність необхідного розміру та простору. 

 
6. Роль персонального асистента 
Тема відповідальності та розмежування відповідальності у соціальній 

роботі є важливою. Вона пов’язана з профілактикою емоційного вигорання; 
з якістю надання соціальної послуги, її результатом; профілактикою непорозу-
мінь чи невиправданих очікувань надавача і отримувача послуги. Тема 
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розмежування відповідальності при наданні соціальних чи реабілітаційних 
послуг також пов’язана з відносинами між отримувачем послуг і спеціалістом. 
Взаємодію під час надання послуги можна здійснювати з трьох позицій: 
«згори», «знизу» і «на рівних». Для прояснення сформованого стилю взаємодії 
було б важливо пройти тест на співзалежність (розробка фахівців програми  
АЛ-АНОН). 

Позицію спеціаліста «згори» слід розцінювати як помилку, бо ця позиція 
обмежуючи впливає на отримувача послуги. За таких умов відбувається 
нав’язування власних уявлень і власної системи цінностей, а директивність фа-
хівця у такій позиції призводить до виникнення у отримувача послуги відчуття 
тиску і навіть насильства, а обговорення різних ситуацій підміняється прямою 
трансляцією соціальних, етичних, моральних норм. Замість супроводу отри-
мувача послуги при розв’язанні його питань спеціаліст «підводить» його до 
«правильного» рішення. У такій ситуації у отримувача послуги або зростає опір 
і повністю втрачено довіру до фахівця і організації, або формується залежність 
від спеціаліста, розвивається відчуття власного безсилля: отримувач послуги 
повністю перекладає на плечі «всемогутнього» і «всезнаючого» фахівця всю 
відповідальність за розв’язання проблеми. 

Позиція спеціаліста «знизу» унеможливлює конструктивну співпрацю. За 
таких умов фахівець може легко погоджуватися на виконання певних послуг, 
які є додатковими і не передбаченими планом надання послуги: втрачається 
можливість вести рівноправний діалог, у отримувача послуги зменшується по-
чуття довіри, як і впевненості щодо набуття самостійності.  

Взаємодія отримувача послуг і отримувача послуг «на рівних». Це  єдино 
можлива позиція у соціальній роботі. Вона передбачає довіру надавача послуги 
до сил і можливостей отримувача послуги, відповідальність отримувача послу-
ги за власну долю в цілому і, зокрема, за розв’язання власних питань, прий-
няття інвалідності, самостійності і нормалізації життя, а також включає у себе 
відповідальність фахівця за власну професійну компетентність, за дотримання 
умов безпеки отримувача послуги і екологічності соціальної роботи. 
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Матеріали оцінки та підготовки учасників програми:  
для користувачів послуги та їхніх батьків 

 
1. Анкета користувача послуги — особи (студента) з інвалідністю (початкова). 
2. Анкета користувача послуги — особи (студента) з інвалідністю (кінцева). 
3. Анкета для батьків користувача послуги «персональний асистент». 
 

Анкета учасника програми (початкова) 
 

1. Чи зареєстровані ви у м. Києві? якщо ні, напишіть, де зареєстровані. 
2. Скільки вам років? 
3. Яка у вас група інвалідності, захворювання та тривалість захворю-

вання (з дитинства чи набуті)? 
4. Якщо інвалідність набута, напишіть тривалість захворювання? 
5. Де ви мешкаєте під час навчання в університеті? 
6. З ким ви проживаєте (перелічіть та вкажіть родинні зв’язки, якщо є, 

дату народження, вкажіть місце роботи/навчання, посаду — кожного з пе-
релічених членів сім’ї, контактний номер)? 

7. Опишіть, будь ласка, про кожного члена сім’ї чим він займається 
(стисло — працює, навчається, займається домогосподарством тощо). 

8. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо дозвілля? 
9. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо працевлаштування? 
10. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо побуту? 
11. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо освітньо-виховного роз-

витку? 
12. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо майнових питань? 
13. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо кола спілкування? 
14. Хто ухвалює рішення у вашій сім’ї щодо пошуку допомоги? 
15. На якій спеціальності та курсі ви навчаєтеся? 
16. Чи працюєте ви? 
17. Якщо ви працюєте, зазначте, де саме? 
18. Якщо ви працюєте, зазначте, як саме? 
19. В разі, якщо ви не працевлаштовані, зазначте, чи ви:  
– шукаєте роботу самостійно; 
– через службу зайнятості; 
– не перебуваєте у пошуку роботи. 
20. Чи отримували ви послуги з професійної реабілітації? 
21. Чи хочете ви працювати під час навчання в університеті або після 

його закінчення?  
– охоче розпочав(ла) б працювати просто зараз; 
– мрію працювати після закінчення університету за фахом; 
– готовий(ва) працювати навіть не за фахом; 
– інше. 
22. Чому ви хочете працювати?  
– це для мене можливість самореалізуватися і почуватися корисним; 
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– заради спілкування з людьми; 
– потрібні гроші; 
– інше. 
23. Чи отримуєте ви послуги з фізичної реабілітації? 
24. Оцініть власні навички самообслуговування у різних сферах (мак-

симально об’єктивно)  
– іноді можу; 
– взагалі не можу; 
– без проблем, завжди можу; 
– часто не можу: 
 слідкувати за своїм зовнішнім виглядом; 
 виконувати роботу з домогосподарства; 
 планувати власний бюджет; 
 розуміти та казати про власні потреби; 
 користуватися телефоном та іншими гаджетами; 
 готувати їжу; 
 самостійно купляти продукти харчування та одяг; 
 самостійно користуватися громадським транспортом. 
25. Чи звертаєтеся ви по допомогу до соціальних служб, інших установ 

соціальної сфери та чи отримуєте її? (напишіть детально про установи, види 
та форми допомоги). 

26. Згадайте, яку допомогу ви отримували під час навчання і від кого? 
27. Якої допомоги чи  яких заходів ви потребуєте для повноцінного 

навчання та незалежного життя? 
28. Чи є у вас друзі? 
29. Назвіть, будь ласка, перелік від 1 до 5 проблем, які найчастіше ви-

никають у вас в Університеті через інвалідність. 
30. Вкажіть, особливі умови навчання, якщо маєте. 
31. Індивідуальні консультації психолога стосуються перелічених ниж-

че сфер життєдіяльності. Оберіть актуальну для вас сферу. Можна обрати 
декілька варіантів відповіді, або (і) запропонувати власний: 

– взаємодія з оточуючими; 
– спілкування; 
– прокрастинація; 
– тайм-менеджмент; 
– невпевненість у собі; 
– смисложиттєві проблеми; 
– стосунки з батьками; 
– ставлення до себе; 
– жодний із варіантів не є актуальним. 
32. Оцініть за 5-бальною шкалою (1 — найнижчі, 5 — високі) свої по-

треби у видах супроводу: 
– педагогічний; 
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– сайт інтернет-підтримки навчального процесу Moodle; 
– психологічний (профорієнтація, розв’язання конфліктів, особливі потреби); 
– соціальний (оформлення документів, розв’язання конфліктів, проблем); 
– фізкультурно-спортивний; 
– технічний; 
– медико-реабілітаційний; 
– сприяння працевлаштуванню; 
– соціальний транспорт; 
– переклад жестовою мовою. 
33. Чи готові ви брати участь у експериментальному впровадженні по-

слуги персонального асистента? Якщо так, напишіть коротко свою моти-
вацію. 

34. Чи готова ваша сім’я брати участь у експериментальному 
впровадженні послуги персонального асистента? (поговоріть із рідними та 
напишіть щиру відповідь). 

35. Напишіть мотиваційне повідомлення (чому саме ви хочете взяти 
участь у проєкті) — до 1000 слів. 
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Анкета учасника програми — студента з інвалідністю (кінцева) 
 
Електронна адреса 
1. Чи було вам комфортно взаємодіяти з асистентом?  
– так; 
– частково; 
– ні,  
– інше_________________________________________________________ 
2. Чи вдалося успішно налагодити комунікацію між вами і асис-

тентом?  
– так,  
– частково; 
– ні; 
– інше__________________________________________________________ 
3. Чи хотіли б ви продовжувати співпрацювати саме з цим асис-

тентом?  
– так,  
– можливо. за певних обставин (вкажіть, яких…); 
– ні (поясніть…); 
– інше___________________________________________________________ 
4. Якщо у попередньому питанні ви позначили «можливо» або «ні», 

будь-ласка поясніть свій вибір_________________________________________ 
5. Які саме послуги ви ще хотіли б додати до початково визначеного 

переліку вашої співпраці із асистентом? Що у попередній ґуґлформі не 
було передбачено?  

6. Яким чином ваша співпраця з асистентом відобразилася стосунках 
у вашій родині?  

– позитивно; 
– негативно; 
– жодним чином. 
7. В чому вам найбільше була корисною співпраця з асистентом? 
– у навчанні; 
– у спілкуванні з однолітками; 
– у переміщені містом; 
– у побутових навичках; 
– в отриманні і сприйманні інформації; 
– кардинально змінила моє життя у всьому; 
– інше___________________________________________________________ 
8. Напишіть, які позитивні зміни відбулися у вашому житті у зв’язку із 

підписанням угоди щодо отримання послуги персонального асистента 
_________________________________________________________________ 

9. Ваші зауваження і побажання___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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10. Оцініть користь цього проєкту для себе в опануванні власним неза-
лежним життям 

нічого не дає 0_______________________________________ 10 максималь-
но сприяє. 

11. Чи потрібно і надалі цей проєкт поширювати як послугу? 
– так 
– ні 
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Анкета для батьків отримувача послуги  
«персональний асистент» (початкова) 

 

Програму підготовки персональних асистентів створено Університетом 
«Україна» разом із Київським міським центром соціальних служб з метою 
надання допомоги студентам з інвалідністю, що навчаються в Університеті. 
Мета програми — сформувати у студента навички, які йому допоможуть соціа-
лізуватися, адаптуватися у колективі та отримати необхідні знання/навички/ 
компетенції для можливості жити самостійно та забезпечувати своє прожи-
вання в майбутньому. 

Якщо ви згодні з такими цілями, будь ласка заповніть анкету для участі ва-
шої дитини у такій програмі.  

– Загальні відомості 
Прізвище, ім’я, по-батькові батьків або законних представників сту-

дента  
батько__________________________________________________________,  
мати____________________________________________________________ 
Ваші родинні стосунки зі студентом: _______________________________ 
Прізвище, ім’я, по-батькові студента _____________________________ 
Дата народження студента, вік ____________________________________ 
Адреса фактичного проживання  
Телефони ___________________________________________ 
Електронна адреса _______________________________________________ 
1. Інформація про студента 
1.1. Діагноз основний: 
 порушення опорно-рухового апарату ДЦП 
 синдром Дауна 
 психоневрологічне захворювання 
 порушення зору 
 порушення слуху 
 захворювання серцево-судинної системи 
 порушення ендокринної системи 
 пульмонологічні захворювання (органів дихання) 
 захворювання сечовидільної системи 
 інфекційні захворювання 
 онкологічні захворювання 
 інше. _________________________________________________________ 
1.2. Дата встановлення інвалідності: _______________________________ 
1.3. Термін, на який встановлено інвалідність: ______________________ 
1.4. Наявність у дитини третього ступеня обмеження за однією з основ-

них категорій життєдіяльності на підставі індивідуальної програми реабі-
літації: 

 ні 
 так. 
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1.5. Якщо є, вкажіть з якої з основних категорій життєдіяльності зазна-
чено третій 

ступінь обмеження: 
 здатність до самообслуговування 
 здатність до пересування 
 здатність до орієнтації 
 здатність до спілкування 
 здатність до навчання 
 здатність до трудової діяльності 
 здатність до контролю за власною поведінкою. 
2. Відомості про потребу в наданні освітніх послуг та соціальному су-

проводі. 
2.1. Який освітній заклад відвідувала ваша дитина до вступу до Уні-

верситету «Україна» (вкажіть варіант) 
 спеціалізований дитячий садок; 
 спеціалізована група у дитячому садку; 
 дитячий садок; 
 загальноосвітня школа; 
 спеціалізована загальноосвітня школа; 
 перебувала на домашньому навчанні; 
 коледж (училище); 
 перебувала в загальному закладі на індивідуальній формі навчання; 
 перебував/ла в інтернатому закладі; 
 інше.__________________________________________________________ 
2.2. Скільки часу всього в день ви витрачаєте на поїздку з дитиною до 

Університету «Україна»? 
 до 30 хвилин; 
 до 1 години; 
 понад 1 годину. 
2.3. Як ви потрапляєте до Університету? 
 Університет розташовано в пішій досяжності (поруч); 
 пішки; 
 загальним транспортом; 
 соціальним транспортом; 
 інше _________________________________________________________ 
2.4. Чи займаєтеся ви самостійно з вашою дитиною вдома (розвиваючі 

ігри, вправи, фізичні вправи тощо)? 
 так; 
 ні; 
 іноді. 
2.5. Чим захоплюється ваша дитина? __________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2.6. Що, на ваш погляд, заважає спільному навчанню вашої дитини 
і дітей, які не мають порушень у розвитку? 

 технічна непристосованість освітнього закладу; 
 брак необхідних фахівців; 
 невміння фахівця подати інформацію вашій дитині в необхідному фор-

маті; 
 відсутність відповідних програм; 
 негативне ставлення з боку інших студентів та їхніх батьків чи фахівців; 
 інше__________________________________________________________. 
2.7. Просимо вас зазначити інші відомості про забезпечення дитини 

з інвалідністю  
2.7.1. наявність технічного або підтримуючого засобу пересування:  
 крісло колісне стандартне, для супроводжуючого 
 крісло колісне, активного типу 
  ходунки 
  милиці 
 опорна тростина 
  інше__________________________________________________________ 
2.8. У разі, якщо ваша дитина вживає ліки, назвіть їх, вкажіть 

кількість прийомів впродовж дня: 
 психіатр_____________________________________________________ 
 реабілітолог__________________________________________________ 
 інше________________________________________________________ 
2.9. Чи залучена дитина до загального громадського життя: 
 хобі-творчість 
 хобі-спорт 
 громадська діяльність 
 праця 
 інше__________________________________________________________ 
2.10. Чи має ваша дитина засіб зв’язку: 
 телефон 
 ноутбук 
 інше__________________________________________________________ 
2.11. Чи може дитина вільно користуватися зв’язком? 
 так 
 ні 
 інше ________________________________________________________ 
3. Загальні відомості про сім’ю 
3.1. Характеристика сім’ї: 
 повна 
 неповна: 
– розлучені; 
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– одинока мати / одинокий батько. 
 багатодітна 
 прийомна 
 опікувальна 
3.2. Чи є в сім’ї ще люди з інвалідністю: 
 так 
 ні 
3.3. Хто здійснює основний догляд і спілкування з дитиною з інвалід-

ністю: 
 мама 
 тато 
 бабуся 
 дідусь 
 брат / сестра 
 інші родичі 
 опікун 
 друзі 
 інше______________________________________________________  
3.4. Умови проживання родини:  
 приватний будинок  
 багатоквартирний  
 багатоповерховий будинок  
 гуртожиток 
 інше__________________________________________________________ 
3.5. У студента є заповнена індивідуальна програма реабілітації. Що, 

на ваш погляд, має знати асистент про вашу дитину __________________ 
_________________________________________________________________ 

3.6. Чи готові ви дозволити асистентові працювати «на рівних», не 
втручаючись з обмеженнями у процес співпраці? 

 так 
 ні 
 інше__________________________________________________________ 
 
При підписанні цього документа ви погоджуєтеся з тим, що асистент вашої 

дитини буде поступово надавати дитині допомогу в необхідному обсязі згідно 
індивідуального плану супроводу, який буде підписаний між вашею сім’єю та 
асистентом. Взаємодія  відбуватиметься в освітній, громадській та персональ-
ній сферах.  
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Анкета для батьків отримувача послуги 
«персональний асистент» (за МКФ) 

 
Оцініть реалізацію можливостей (виконання дитиною самостійно цієї 

дії) за шкалою від 1 до 10, де 1 —  не може, 10 — чудово може: 
 
Здатність Так/Ні 
 

Кваліфікатор МКФ розширений:  
Навчання та застосування знань  

Вміння почути інформацію та зафіксувати  
Вміння прочитати інформацію та зафіксувати  
Вміння проаналізувати отриману інформацію та передати її іншим  

Розуміти карти, орієнтація по карті, спитати шлях  

Вміння визначати час за годинником  

Вміння працювати з комп’ютером  

Вміння поводитися з грошима  
Навичка запам’ятовувати інформацію (вірші тощо)  
Сплата комунальних послуг  
Догляд  за хатніми тваринами  
Оволодіння практичними навичками техніки безпеки  
Загальні завдання та вимоги:  
Розуміння власних потреб (хочу їсти, пити, в туалет тощо)  
Розуміння власного тіла (відчуваю біль, дискомфорт, приємно тощо)  
Розуміння власних емоцій у відповідь на чиїсь дії (я злюся, я ображений, я радію, 
я щасливий тощо) 

 

Комунікація:  
Вміння донести інформацію про потребу  

Передача інформації усно  

Передача інформації письмово  

Передача інформації тактильно  

Сприймання інформації усно  

Сприймання інформації письмово  

Сприймання інформації тактильно  

Може користуватися телефоном  

Може працювати у мережі інтернет  

Мобільність:  

Самостійно пересувається  

Пересування за допомогою тростин, коляски  

Пересування у кріслі колісному  

Пересування лише з допомогою  

Самостійно добратися з точки А в точку Б  

Самостійні далекі подорожі  

Водить авто  
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Самообслуговування:  

Самостійно вдягається-роздягається  

Догляд за тілом (волосся, зуби)  

Самостійне вживання їжі  

Самостійне прибирання після вживання їжі  

Самостійно відвідує санвузол  

Самостійно приймає душ  

Прибирання будинку  

Приготування їжі  

Протирання пилу  

Миття посуду  

Прибирання та миття підлоги  
Користування побутовими електроприладами (праска, чайник та СВЧ, пральна 
машина) 

 

Розвішування випраної білизни  

Прибирання в шафі для одягу  

Участь у повсякденному житті:  

Міжособистісні взаємодії та стосунки:  

Вміння розпочинати нові знайомства  

Наявність довірчих стосунків з оточуючими  

Наявність близького друга (друзів)  

Основні сфери життя:  

Навчання навчання в інституті/інше  

Здоров’я/фізична реабілітація  

Власна власна сім’я  

Здоров’я Інваспорт  

Професійна діяльність  

Спільнота, соціальне та громадянське життя:  

Відвідування громадських організацій  

Участь у виборах  

Участь у фан-клубі  

Творчі конкурси  

Спортивні спортивні змагання  

Інше:  

Наявність слухового апарату  

Наявність окулярів  
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Матеріали оцінки та підготовки учасників програми:  
для кандидата у персональні асистенти: 

 
 Анкета персонального асистента особи з інвалідністю (початкова) 
 Анкета персонального асистента особи з інвалідністю (кінцева) 
 Програма підготовки персонального асистента особи зінвалідністю 
 

Анкета персонального асистента (початкова) 
 
ПІБ 
Телефон 
Пошта 
1. На якій спеціальності ви  навчаєтеся? 
2. На якому курсі? 
3. Чи маєте ви волонтерський досвід роботи з людьми з інвалідністю 

чи, можливо, члена сім’ї з інвалідністю? (якщо так, коротко опишіть цей 
досвід). 

4. Чи готові ви документувати всі етапи експериментального впрова-
дження послуги? 

5. Оцініть за 5-ти бальною шкалою свою здатність надавати різні види 
супроводу людям з інвалідністю?  

– фізичний супровід від місця знаходження до місця призначення; 
– здатність здійснювати інформування людини з інвалідністю під час 

фізичного супроводу; 
– здатність надавати побутову допомогу під час фізичного супроводу; 
– здатність надавати психологічну підтримку під час фізичного супроводу; 
– здатність надавати допомогу у здійсненні комунікацій; 
– знання нормативно-правових актів, інструкцій у сфері соціального захис-

ту людей з інвалідністю; 
– знання державних стандартів соціальних послуг; 
– знання особливостей фізичного супроводу людей з інвалідністю з різни-

ми порушеннями здоров’я; 
– знання норм та вимог щодо фізичного супроводу та догляду за людьми 

з інвалідністю; 
– знання місць розташування та режим роботи органів державної влади та 

місцевої влади, установ, які надають послуги людям з інвалідністю; 
– знання правил виклику «соціального таксі»; 
– знання правил та засобів надання домедичної допомоги до прибуття 

медичної допомоги; 
– знання основ етики у сфері взаємодії з людьми з інвалідністю; 
– допомога особі з інвалідністю у користуванні інформаційними та комуні-

каційними засобами зв’язку; 
– допомога у вивченні людиною з інвалідністю маршруту, щоб вона могла 

пересуватись за маршрутом самостійно; 
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– знання особливостей сприйняття інформації людьми з інвалідністю з різ-
ними порушеннями здоров’я; 

– методи пошуку необхідної інформації в інтернеті; 
– знання особливостей психології осіб з інвалідністю з різними порушен-

нями здоров’я; 
– володіння навичками вербальної та невербальної взаємодії з людьми з ін-

валідністю; 
– знання особливостей комунікації осіб з інвалідністю різних нозологій. 
6. Опишіть (до 1000 слів) Вашу мотивацію для участі у проєкті. 
 

 
Анкета персонального асистента студента з інвалідністю (кінцева) 
 
Вкажіть Вашу електронну пошту _________ 
1. Які навички з тренінгів згодилися з тих, що ви здобували на початку 

проєкту? 
2. Що вам довелося вивчити впродовж проєкту? 
3. Що Вам довелося вивчити при наданні допомоги вашому клієнтові? 
4. Коли Ви слухали інші завдання персональних асистентів, чого з цього 

Ви хотіли б ще навчитися? 
5. Чого в проєкті вам вистачало? 
6. Чого Вам бракувало? 
7. Що/хто заважав працювати в проєкті? 
8. Опишіть, які зміни відбулися у вас у зв’язку з роботою в проєкті 

(негативні та/чи позитивні)? 
9. Чи змінилося Ваше ставлення до проєкту за ці три місяці роботи? Якщо 

так, опишіть. як саме__________________ 
10. Опишіть ваше ставлення до проєкту зараз. 
11. Ваші очікування та пропозиції щодо продовження проєкту у 2021 р.? 
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Робочі пакети учасників послуги 
 

1. Етичний кодекс спеціаліста соціальної роботи України.  
2. Щоденник надавача послуги. 
3. Індивідуальний план надання послуги. 
4. Додаток до індивідуального плану надання послуг. 
 

 
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України 

 
– етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (перелік 

базових етичних ідей і традицій, що стають підґрунтям для прийняття етичного 
рішення в соціальній роботі); 

– норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа 
професійної діяльності). 

 
1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи 
1.1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та 

унікальною, що необхідно враховувати соціальним працівникам, не допускаючи 
жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина має право на самореалі-
зацію, яка не призводить до порушення подібних прав інших людей. Соціальна 
робота є несумісною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до будь-
яких дій, навіть на користь клієнта або його близького соціального оточення. 

1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи 
спрямовують усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим грома-
дянам, сім’ям, групам, спільнотам та громадам для їх удосконалення, а також 
з метою розв’язання конфліктів та подолання їх наслідків. 

1.3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерантними до різ-
них емоційних проявів клієнтів, мають належний рівень професійної підготовки, 
за будь-яких обставин зберігають рівновагу, терпимість. Спеціалісти з соціальної 
роботи приймають проблеми й обставини клієнтів незалежно від їхнього способу 
життя, поведінки, соціального і національного походження, статі тощо. 

1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціалісти із соці-
альної роботи співпрацюють з клієнтами, намагаючись якнайкраще розв’язува-
ти будь-які завдання, з якими вони стикаються, з метою задоволення інтересів 
клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи сприяють добровільній участі клієн-
тів у процесі надання соціальної послуги. Спеціалісти із соціальної роботи 
мають сприяти максимальній самостійності клієнтів у розв’язанні їхніх соціаль-
них проблем та в діях у відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із 
соціальної роботи створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. 
Довіра до спеціаліста із соціальної роботи є необхідною умовою результативної 
соціальної діяльності. 

1.5. Доступність послуг. Спеціалісти із соціальної роботи надають допо-
могу кожному, хто звертається до них по захист, підтримку, консультацію або 
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пораду, без будь-якої дискримінації щодо статі, віку, фізичних або розумових 
обмежень, соціальної чи расової належності, віросповідання, мови, політичних 
поглядів, сексуальної орієнтації. 

1.6. Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь-якій со-
ціальній ситуації інформують клієнтів про те, як забезпечується конфіденцій-
ність, для чого вона необхідна, а також про обмеження в її дотриманні. Обов’я-
зок спеціалістів із соціальної роботи — бути конфіденційними, що виключає 
можливість розголошення будь-яких відомостей про клієнтів за винятком тих 
випадків, коли це роблять з їхньої згоди чи в установленому законом порядку. 

1.7. Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із соціальної роботи 
сприяють формуванню та реалізації заходів соціальної політики, забезпеченню 
благополуччя людини, спільноти, громади, несуть відповідальність за розвиток 
та дотримання професійних норм у розв’язанні практичних завдань соціальної 
роботи. 

2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи. Норми етич-
ної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є основою їхньої професійної 
діяльності згідно із загальнолюдськими цінностями та етичними принципами 
соціальної роботи. 

 

2.1. Етична поведінка стосовно професії. 
2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів 

і норм етичної поведінки. 
2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг, розвивати 

професіоналізм у соціальній роботі, залучаючи волонтерів (добровільних по-
мічників) до виконання посильних для них завдань. 

2.1.3. Бути відповідальним за клієнтів у рамках обмежень, установлених 
положеннями цього Кодексу. 

2.1.4. Визначати і з’ясовувати характер та причини індивідуальних, сімей-
них, групових соціальних проблем, проблем територіальної громади та глобаль-
них соціальних проблем. 

2.1.5. Підвищувати статус соціальної та соціально-педагогічної роботи. 
2.1.6. Стимулювати розробку та впровадження соціальних технологій, ме-

тодів, методик, програм, що спрямовані на покращання якості життя людини, 
сім’ї, групи людей, громади, спільноти та суспільства. 

2.1.7. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над власними 
інтересами. 

2.1.8. Роз’яснювати призначення, цілі та завдання професійної соціальної 
та соціально-педагогічної роботи. 

 

2.2. Етична поведінка стосовно колег. 
2.2.1. Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег у со-

ціальній роботі й інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та про-
позиції лаконічно і коректно. 

2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні 
та методичні засади їхньої професійної діяльності. 
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2.2.3. Створювати та систематично використовувати можливості, умови 
для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами у соціальній роботі, 
фахівцями інших галузей, волонтерами з метою вдосконалення власної прак-
тики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи. 

2.2.4. Підтримувати діяльність легалізованих професійних об’єднань та 
асоціацій, що відповідає вимогам чинного законодавства. 

2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не відпускати 
упередженої критики на їхню адресу та щодо професії взагалі. 

2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які порушення поло-
жень цього Кодексу. 

 
2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів. 
2.3.1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та 

прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і соціальний 
розвиток. 

2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники проб-
леми, що виникла, пропонувати оптимальні види професійної діяльності або 
соціальних послуг. 

2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою діяльності спеціалістів із соціаль-
ної роботи. 

2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою. 
2.3.5. Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті 

та збереженні конфіденційності. 
2.3.6. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів за ухвалене 

рішення. 
2.3.7. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, спеціалісти із 

соціальної роботи зобов’язані повідомити про це клієнтам, залишивши за ними 
право на свободу дій. 

 
2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій. 
2.4.1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, наміри та діяль-

ність яких спрямовані на надання соціальних послуг; використовувати досвід їх-
ньої роботи як ресурсну можливість для підвищення якості допомоги клієнтам. 

2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки між органі-
заціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, в суспільстві. 

2.4.3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та громадськіс-
тю про ефективність і продуктивність роботи шляхом періодичних публічних 
оглядів якості, результативності та ефективності послуг, які надано. 

 
 
ПІП_____________________ __________ _______________ (дата) 
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Додаток до Договору  
про соціальні послуги 

Індивідуальний план надання соціальної послуги «персональний асистент особи з інвалідністю» 
Прізвище особи ____________________________________________________________________  
1. Назва послуги __________ персональний асистент _______Суб’єкт надання послуги ________________________________ 
 

№ 
з/п 

Очікувані результати 
щодо асистування 

Основні заходи,  
необхідні для досягнення результату

Термін 
виконання

Відповідальні 
за виконання

Примітки 

1 Персональні завдання:  1.    

2.   

3.   

2 Завдання з супроводу: 1.    

2.   

3.   

3 Допомога при пересуванні: 1.    

2.   

3.   

4 Завдання комунікації:  
 

1.    

2.   

3.   

5 Завдання координації: 
 

1.    

2.   

3.   

6 Виняткові завдання: 
 

1.    

2.   

3.   
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7 Спеціальні завдання: 
 

1.    

2.   

3.   

 
2. Назва послуги ______персональний асистент_________Суб’єкт надання послуги ____________________________________ 

№ з/п 
Очікувані результати 

щодо асистування 
Основні заходи,  

необхідні для досягнення результату 
Термін 

виконання 
Відповідальні 
за виконання 

Примітки 

1  1.    

2.   

3.   

2  1.    

2.   

3.   

 
Спеціалісти, залучені до реалізації плану 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада Телефон Примітки 

    

Я отримав(ла) індивідуальний план надання соціальної послуги, погоджуюся з його змістом і сприятиму його виконанню 
 так,  ні батько∕особа, яка його замінює _____________________________ ____________________ ___________________ 
 так,  ні мати∕особа, яка її замінює _________________________________ ____________________ ___________________ 

  (підпис) (дата) 
Коментарі ____________________________________________________________________ 
Спеціаліст, який здійснює надання соціальної послуги _____________________________ 

(підпис) 
________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
____ ____________ 20___ року (дата) 
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Додаток до Індивідуального плану надання послуги ПАОІ 
 
Персональні завдання:  
● одягнути-роздягнути;  
● гігієнічні потреби (вмивання, чищення зубів, миття рук, зводити в туа-

лет, миття, гоління, депіляція тощо);  
● приймання ліків;  
● допомога при їжі, питті; 
● впорядкування особистих речей, одягу особи з інвалідністю;  
● допомога з пранням речей; 
● відповіді на телефонні дзвінки; 
● ведення запитів; 
● перегортання сторінок тощо. 
Завдання з супроводу: 
● супровід вдома, у місцях загального користування, вулиці, транспорту 

(сходи, пандуси, місця з великим скупченням людей), на навчанні/роботі, в бан-
ку, у магазині тощо; 

● допомога у виконанні розпорядку дня та маршруту особи з інвалідністю; 
● допомога у кризових ситуаціях (напад, збудження, травмування тощо). 
Допомога при пересуванні: 
● як горизонтальних, так і вертикальних, в будь-якому просторі; 
Завдання комунікації:  
● допомога при альтернативних методах комунікації. 
Завдання координації: 
● планування дня; 
● допомога в ухваленні рішень. 
 
Виняткові завдання: 
● завдання, які можуть бути викликані особистою кризою людини (фізич-

ною або психологічною); 
● дії відповідно інструкції, розробленої на такі випадки самим користува-

чем послуг та членами його родини. 
Спеціальні завдання: 
● розвиває самостійність особи з інвалідністю при виконанні всіх завдань 

асистування; 
● підтримує під час фізичних занять і занять спортом; 
● підтримує під час проходження програм реабілітації. 
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Щоденник надавача соціальної послуги ПАОІ 
 

Прізвище особи ____________________________________________ 
 

№ з/п 
Очікувані результати 

щодо асистування 
Основні заходи,  

необхідні для досягнення результату 
Термін 

виконання

1 Персональні завдання:  
 

1.  

2.  

3.  

2 Завдання з супроводу: 
 

1.  

2.  

3.  

3 Допомога при пересуванні: 
 

1.  

2.  

3.  

Завдання комунікації:  
 

1.  

2.  

3.  

Завдання координації: 
 

1.  

2.  

3.  

Виняткові завдання: 
 

1.  

2.  

3.  

Спеціальні завдання: 
 

1.  

2.  

3.  

 
Опис надання послуги (в довільній формі): 
 

Дата Спостереження 
Проблемні питання і пропозиції  

щодо їх розв’язання 

   
   
   

 
Підпис_______________ 
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Додаток Г 
Тренінгові матеріали 

 
Комунікативний тренінг студентів  
Кількість учасників: від 2 до 22 осіб (ідеально до 22, але може бути будь-

яка; бажано парне число). 
Тривалість роботи: від 30 хв. до 1,5 год. (залежить від кількості учасників). 
 
ПРАВИЛА: 
• поважати час та приходити вчасно; 
• говорити по черзі, коротко і завжди по темі; 
• говорити тільки від свого імені починаючи з «Я.....»; 
• нуль критики й висловлювання з позитивної позиції до себе та до інших; 
• правило підтримки дії або висловленої думки (домовленість про візуаль-

ну/голосову позначку);  
• правило поваги до гендерності (♀ + ♂); 
• правило добровільної активності; 
• правило конфіденційності. 
 
Знайомство. Вправа для самопрезентації: «Назви прикметник на першу 

літеру власного імені» 
 
Кожен учасник називає своє ім’я і добирає на першу літеру свого імені 

прикметник, який якось його характеризує, відображає якісь особливості його 
характеру, його індивідуальності. Наприклад «Я — Світлана. Я спритна». 

Можна ускладнити завдання, запропонувавши назвати три прикметники до 
свого імені та дієслово, що відповідає на питання: «Найбільше у світі я люблю 
(робити)….?» 

Обговорення, що кого найбільше вразило, чи легко було придумувати 
прикметники та дієслово і ділитися цим з іншими. 

 
Міні-лекція «Репрезентативні системи» 
Частина 1. Ми всі сприймаємо інформацію по-різному. У кожної людини 

є провідний репрезентативний канал. Кажучи простіше, ми всі з вами сприй-
маємо інформацію, коли щось бачимо очима (візуальний канал), коли чуємо ву-
хами (аудіальний канал), коли відчуваємо щось (на смак, на запах чи на дотик), 
або аналізуємо (дискретний). Ті, хто тренуються, вміють і сприймати, і видава-
ти інформацію різними каналами. Чи ви знаєте, який канал у Вас провідний? 

Зараз ми з Вами зробимо тест на визначення провідної репрезентативної 
системи. 
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Тест для визначення провідної репрезентативної системи 
 

Перед вами чотири вислови. Вони не закінчені. Під кожним з них є чотири 
закінчення. Позначте закінчення, яке найбільше підходить вам — цифрою 4; 
яке трохи менше підходить вам — цифрою 3. 

Поставте 1 пеpед закінченням, яке найменш підходить вам.  
Зробіть це під кожним з чотирьох висловів. Вислови під номеpом 5 закін-

чені, але вони різні, і томy їх також треба оцінити. Після цього треба підраху-
вати бали в таблиці. 

 

1. Я ухвалюю важливі pішення, засновані на: 
 добре перевірених почуттях 
 тому, що звучить найкраще 
 тому, що виглядає для мене найкраще 
 точному, старанному вивченні питання 

 
__________R 
__________A 
__________V 
__________D 

2. Під час суперечок на мене найчастіше впливає: 
 тон голосу іншої людини 
 чи можу я, чи ні, ясно бачити точкy зору іншої людини 
 логіка аpгyментів іншої людини 
 чи відчуваю я, чи ні, що я в контакті з іншими, справжніми почут-
тями цієї людини 

 
__________A 
__________V 
__________D 
__________K 
 

3. Я можy дуже просто зрозуміти свій настрій за допомогою: 
 того, як я вбраний 
 почуттів, які я поділяю 
 слів, які я обираю 
 власного тону голосу 

 
__________V 
__________K 
__________D 
__________A 

4. Для мене просто: 
 дібpати ідеальнy гучність і звyчання на стеpеосистемі 
 обрати найбільш інтелектyальні місця з пpедметy, що мене цікавить 
 обрати надзвичайно зручні меблі 
 обрати комбінації (поєднання) насичених кольорів 

 
__________A 
__________D 
__________K 
__________V 

5. 
Я бyквально налаштований на звyки в моєму оточенні 
Я добре вмію осмислювати нові факти й дані 
Я дуже чутливий до того, як предмети вбрання впливають на мене 
Я сильно pеагую на кольори і на те, як виглядає кімната 

 
__________A 
__________D 
__________K 
__________V 

 
Підрахунок балів пpи пpоведенні тесту:  
а) заповніть таблицю цифрами від 1 до 4; 
б) додайте одні до одних бали, пов’язані з кожною бyквою; 
в) порахуйте суму балів — це інфоpмація про переважання у вас тієї чи 

іншої репpезентативної системи.  
V — візyальна система 
A — аyдіальна система 
K — кінестетична система 
D — дискpетна система (дигитал). 
 

Після виконання обговорюємо результати тесту. 
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Міні-лекція про цінностям життя 
У кожної людини є безумовні цінності, які при будь-яких обставинах вона 

буде зберігати, захищати, відстоювати і, звичайно ж, керуватися ними в житті 
й у родині. Але розпочнемо з того, що таке Особистість. 

Про людину, як про особистість кажуть у таких ситуаціях, коли вона вияв-
ляє активну життєву позицію, несе відповідальність за власний вибір і власну 
діяльність. Особистість людини може виявлятися через її пізнавальну сферу 
(увага, пам’ять, мислення, уява); емоційно — вольову (темперамент і характер); 
мотиваційну (потреба, інтереси) та ціннісну. Ціннісні орієнтації людини склада-
ють основу її ставлення до світу довкола, до інших людей, до себе. Сьогодні ми 
поговоримо про ціннісні орієнтації. Щоб з’ясовувати, які ми маємо ціннісні орі-
єнтації, звернемося до тесту Р. Рокича, який виділяє два їх класи: термінальні 
(те, до чого прагне людина): здоров’я, свобода, кар’єра, освіта, сім’я, тощо та 
інструментальні, які виступають засобами і допомагають досягати терміналь-
них цінностей. 

Перед вами таблиця, у якій два стовпці по 18 пунктів з цінностями. Ваше 
завдання — проранжувати їх у порядку значущості для вас принципів, якими ви 
керуєтеся у житті. У першій оберіть ту цінність, котра для вас найбільш 
значима, позначте її «1». Потім оберіть другу за важливістю, потім третю тощо, 
найменш важлива залишиться останньою і посяде 18-е місце. Працюйте не 
поспішаючи, вдумливо. Якщо під час роботи ви зміните свою думку, то можете 
виправити свої відповіді. Зробіть те саме у другій колонці. Кінцевий результат 
має відбивати вашу позицію. 
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Методика «Цінносних орієнтацій» М. Рокича 
 
Інструкція: Вам запропоновано два списки по 18 цінностей у кожному. 

Ваше завдання — проранжувати їх по порядку значущості для вас як принци-
пів, якими Ви керуєтеся у житті. Найважливішому ви надаєте номер 1, а най-
менш значущий отримає останій номер у списку, тобто 18. 

 
Термінальні цінності Ранг Інструментальні цінності Ранг

Активне діяльне життя (повнота та 
емоційна насиченість життя) 

  
Акуратність (охайність, вміння 
тримати в порядку речі, чіткість 
у веденні справ) 

  

Життєва мудрість (зрілість суджень та 
здоровий глузд, що досягаються 
завдяки життєвому досвіду) 

  
Вихованість (гарні манери, уміння 
поводитися відповідно до норм 
культури поведінки) 

  

Здоров’я (фізичне і психічне)   
Високі запити (високі вимоги до 
життя і високі домагання) 

  

Цікава робота   
Життєрадісність (оптимізм, 
почуття гумору) 

  

Краса природи і мистецтва 
(переживання прекрасного у природі  
і в мистецтві) 

  Старанність (дисциплінованість)   

Любов (духовна і фізична близькість  
із коханою людиною) 

  
Незалежність (здатність діяти 
самостійно, рішуче) 

  

Матеріально забезпечене життя 
(відсутність матеріальних проблем) 

  
Непримиренність до недоліків 
у собі та інших 

  

Наявність хороших і вірних друзів   
Освіченість (широта знань, високий 
культурний рівень) 

  

Суспільне визнання (повага оточення, 
колективу, колег) 

  
Відповідальність (почуття 
обов’язку, вміння тримати своє 
слово) 

  

Пізнання (можливість розширення 
своєї освіти, кругозору, загальної 
культури, інтелектуальний розвиток) 

  
Раціоналізм (вміння тверезо 
і логічно мислити, ухвалювати 
обдумані, раціональні рішення) 

  

Продуктивне життя (максимально 
повне використання своїх 
можливостей, сил і здібностей) 

  
Самоконтроль (стриманість, 
самодисципліна) 

  

Розвиток (робота над собою, постійне 
фізичне і духовне вдосконалення) 

  
Сміливість у відстоюванні своєї 
думки 

  

Свобода (самостійність, незалежність  
у судженнях і вчинках) 

  Чуйність (дбайливість)   

Щасливе сімейне життя   
Терпимість (до поглядів і думок 
інших, вміння пробачати іншим 
їхні помилки та омани) 

  

Щастя інших (добробут, розвиток   Широта поглядів (вміння зрозуміти   
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і вдосконалення інших людей, всього 
народу, людства в цілому) 

чужу точку зору, поважати інші 
смаки, звичаї, звички) 

Творчість (можливість займатися 
творчістю) 

  
Тверда воля (уміння наполягти на 
своєму, не відступати перед 
труднощами) 

  

Впевненість у собі (внутрішня 
гармонія, свобода від внутрішніх 
протиріч, сумнівів) 

  Чесність (правдивість, щирість)   

Задоволення (приємне, необтяжливе 
проведення часу, відсутність 
обов’язків, розваги) 

  
Ефективність у справах 
(працьовитість, продуктивність 
в роботі) 

  

  
Питання до учасників тренінгу: 
обговорення, які цінності вони найчастіше використовують, над якими не 

задумувалися.  
 
Групова робота. Вирішуємо, які саме цінності будуть важливими для нас, 

студентів, у цій співпраці в межах університету у цьому проєкті. 
 
Заняття завершуємо вправами, де здійснено зворотній зв’язок з учасника-

ми для оцінки та аналізу заняття. У форматі офлайн, можна використати м’яч, 
а в онлайн-форматі анкетування чи «голосування» на питання будь-якими по-
значками. 
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Комунікативний тренінг персональних асистентів 
 

На початку виконують ті самі вправи, як і для студентів — отриму-
вачів послуги ПАОІ.  

Додають інформацію про опис та співвідношення типів нервової системи з 
типами темпераменту, екстраверсію/інтраверсію.  

 

Робота з цінностями 
На етапі групової роботи з цінностями учасникам-ПАОІ пропонують 

обрати п’ять цінностей, які їх об’єднуватимуть під час праці над цим проєктом. 
Важливо, щоб усі погодилися з обраним списком для того, щоб у дальшій 
роботі з колегами були спільні точки дотику.  

 

Мозковий штурм для групи ПАОІ. Учасникам пропонують подумати та 
зробити загальний список якостей, потрібних у роботі Персональному Асистен-
тові. У кожного є свій (та протилежний йому варіант).  

 

Наприклад: список якостей особистості: 
Акуратність — ... недбалість 
Вихованість — ... невихованість 
Життєрадісність (оптимізм) — ... смуток (песимізм) 
Старанність — ... безвідповідальність 
Незалежність (самостійність) — ... залежність (інфантильність) 
Твердість (рішучість) — ... м’якість (нерішучість) 
Комунікабельність (товариськість) — ... небалакучість 
Активність (діяльність) — ... пасивність (бездіяльність) 
Невимушеність (розкутість) — ... скутість  
Цілеспрямованість —…імпульсивність 
Компетентність — …невігластво.   
 

Завершення роботи: кожен учасник має для себе оцінити за шкалою від 
1 до 5 балів, наскільки ця якість у нього розвинена, і зробити висновок, над чим 
щє потрібно працювати. Для групи: на загальному списку кожен відмічає 
(стікерами/маркерами) три власних сильних якості. Так формуємо ядро сильних 
якостей групи. 

 

Міні-лекція про кордони та «незалежне життя»  
Інформування про те, як важливо не порушувати стандарти, встановлені 

в родині, зрозуміти, за яким розкладом живе родина та як буде побудовано ко-
мунікацію між персональним асистентом та родиною.  

Питання: 
– що відбувається з людиною, коли у неї зникають цілі?  
– що цьому передує? 
– як студент/ка з інвалідністю має самостійно створювати собі «життєвий 

простір»? 
– які межі та перетинання мають бути або не бути, коли ПА+студент або 

ПА+батьки студента або ПА+студент+його батьки комунікують? 
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Комунікація альтернативна. Візуальні підказки допомагають зрозуміти, 
утримати та запам’ятати інформацію — це зображення, предмети, жестова мова 
або малюнки-піктограми. Піктограми — це картинки-символи, які допомагають 
зрозуміти сенс поняття без слів. Для дітей, які мають особливі освітні потреби, 
маючи порушення мовлення, розлади аутистичного спектра або порушення ін-
телектуального розвитку, піктограми — це ще й незамінний помічник у вислов-
люванні потреб та ініціюванні комунікації. Наводимо приклади карток PECS. 

Альтеративна аргументивна комунікація — це підтримане спілкування, 
тобто всі засоби і заходи для спонукання, інформування та обмін інформацією 
з вами.  

Завершення тренінгу. Рефлексія. 
 

Комунікативний тренінг студентів та асистентів 
 

Початок тренінгу може бути типовим. 
Вправа «Вертушка» 
Матеріали: ручки та папір. 
Мета: знайомство та прояв різноманітності студентів та винахідливості ПА 

для налагодження комунікації. 
Всі учасники утворюють два кола: студенти з інвалідністю — внутрішнє 

коло, а ПА — зовнішнє. Ведучий задає тему, на яку пара має спілкуватися. Ру-
хаються тільки учасники зовнішнього кола. Розмова — 1 хв. в один бік, на зада-
ну тему, та 1 хв. — в інший бік.  

Налаштовуємося на роботу, замовкаючи, і розпочинаємо, просто мовчки 
20 сек. дивлячись одне одному в очі. Можна 2–3 рази повторити. За умовним 
сигналом «оплески» усміхаємося людині перед нами і зовнішній круг робить 
крок направо. Знов сигнал — і розмовляємо з людиною напроти на задану тему.  

Теми для спілкування:  
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Багато хто знає, що я … але мало хто 

знає що я…»; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Моя родина складається з…»;  
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Я люблю...але я не люблю…»;  
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Зазвичай я одягнений … і не люблю ... 

одяг»; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Три мої здійснені мрії … і три мої 

нездійснені мрії»; 
● продовжіть, будь-ласка фразу: «В мене є хобі…»; 
● покажіть людині напроти, як минув сьогодні ваш день; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Я люблю/не люблю тварин ... я вдома 

маю/не маю тварин…»; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Я б хотів/ла досягти у житті…»; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Я пишаюся тим, що можу/змогла…»; 
● продовжіть, будь-ласка, фразу: «Я б саме тобі хотів/хотіла сказати про 

себе…»; 
● охарактеризуйте ваше життя на сьогодні трьома словами. 
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Після завершення вправи просимо поділитися враженнями учасників. На-
приклад: 5-хвилинною лекцією про різноманіття та різні форми взаємодії і ко-
ректні запитання один до одного, для налагодження комунікації. 

Міні-лекція про межі. Стосується того, як утримувати власні межі і не по-
рушувати межі іншої людини, як слід домовлятися і яким чином будуть 
завершуватися стосунки у парі «ПАОІ-ОІ». 

Зазначений вище тренінг читають і для отримувачів послуги — студентів, 
і для персональних асистентів. Для ПАОІ і для студентів з інвалідністю варто 
запропонувати міні-лекції щодо врегулювання конфліктних ситуацій, ймовірно-
го булінгу, профілактики емоційного вигорання. 
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Додаток Ґ 
Інформаційні матеріали для менеджера з надання послуги 

 

1. Професійні команди. 
2. Методи оцінки. 
3. Типи практик споживання. 
4. Програма підготовки персональних асистентів особи з інвалідністю за 

експериментальною програмою КМЦСССДМ та ВМУРОЛ «Україна» 2020 р. 
 

Професійні команди 
Професійна команда — це двоє або більше людей, які: 
– поділяють спільні наміри, цілі, завдання та цінності; 
– мають певні знання, набір навичок та набір цінностей, що відповідають 

намірам, цілям та завданням команди; 
– мають індивідуальний досвід або знання та навички, яких потребує 

команда для досягнення цілей та завдань, і грають ролі, завдяки яким допов-
нюють один одного у команді; 

– погоджують рішення й плани для досягнення цілей і завдань команди; 
– працюють разом для втілення рішень і планів команди; 
– мають певні методи уникнення і розв’язання конфліктів, що передбачає 

наявність лідера команди або наставника; 
– оцінюють досягнення власних цілей та завдань; 
– за потреби змінюють свої цілі та завдання, членів команди, рішення та 

плани і шляхи розв’язання проблем. 
Робота в команді — це процес, який ґрунтується на принципах командної 

роботи: 
– члени команди мають розуміти цінності охорони дитинства і поважати 

закони з охорони дитинства; 
– члени команди поважають командні ролі один одного й цінують різні 

погляди; 
– члени команди розуміють цілі та завдання роботи і впевнені, що це 

розуміння поділяють інші; 
– Мультидисциплінарна (мультимодальна, багатопрофільна бригада) коман-

да —форма організації роботи у соціальних службах, за якої експерти з різно-
манітних галузей знань скоординовано працюють щодо надання послуг клієнтові. 
Мультидисциплинарну команду характеризують як спільність незалежних 
експертів з різних дисциплінарних областей, які керуються окремим планом 
розв’язання певних завдань. Характерним є постійний контроль один одного. 

– Міждисциплінарну команду характеризує акцентування на певному по-
рядку взаємодії і на досягненні згоди. Регулярні зустрічі являють собою обго-
ворення випадку. Клієнт зустрічаються або з усією командою, або з окремими її 
представниками. Консультації фахівців побудовані на принципі співробіт-
ництва (West & Idol, 1990). 

– Трансдициплінарна команда — для роботи з клієнтами призначають 
конкретну особу, яка відповідатиме за координацію дій усіх фахівців, які 
долучатимуться до надання послуги.  
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Методи оцінки 
 

Методи швидкої оцінки та спостереження, які доцільно застосовувати при 
моніторингу та оцінці проєкту1: 

1) метод швидкої оцінки, або експрес-оцінки, орієнтований на отримання 
інформації з тих питань, що є актуальними, швидко і без особливих витрат. Йо-
го актуальність полягає не лише в необхідності усвідомлення та ґрунтовного 
аналізу, а й зумовлена потребою у розробці дій, методів втручання, коригу-
вання соціальної політики та її складових. 

2) спостереження. Найефективнішими варіантами спостереження є нефор-
малізоване спостереження, структуроване спостереження, спостереження-участь: 

а) неформалізоване спостереження. Спостерігач упродовж певного часу 
спостерігає за процесом впровадження проєкту, не контактуючи з його учасника-
ми. Він занотовує у довільній формі факти і явища, які спостерігав, і в описовому 
вигляді викладає свої враження стосовно побаченого — процесів і наслідків 
окремих видів діяльності та проєкту в цілому, об’єктів проєкту, персоналу, 
якості менеджменту тощо. Таке спостереження відносять до якісних методів 
збирання даних; 

б) структуроване спостереження. Якщо під час спостереження будь-яко-
го процесу проєктної діяльності спостерігач не лише занотовує у вільній формі 
явища, що відбуваються у його присутності, а чітко реєструє їх за визначеною 
формою/структурою, таке спостереження вважається структурованим; 

в) спостереження-участь. Основною характерною ознакою цього методу 
спостереження є те, що спостерігач не лише вступає у контакт з тими людьми, 
діяльність яких спостерігає, а й бере безпосередню участь у подіях, що відбува-
ються. Така участь створює можливість для психологічного наближення до 
персоналу і користувачів проєкту, побутових контактів, відчуття дії проєкту 
«зсередини», кращого розуміння мотивів діяльності, процесів і наслідків. 

– зазначені показники (критерії), що визначають наскільки точно досягну-
то цілей; 

– який план оцінки і корегування методів роботи під час виконання про-
єкту; 

– визначено відповідальних за оцінку, наведено критерії їх добору; 
– пояснено, які способи аналізу застосовуватимуться (ревізії, інспекції, 

експертизи тощо); 
– чітко встановлено критерії успіху проєкту; 
– вказано форму звітності. 

                                                            
1  Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. Комплекс 

(2007) / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та 
ін. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с. 
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Типи споживчих пратик2 
 

Демонстративно-показна споживча практика. Американський соціолог 
Т. Веблен3 характеризує споживання як спосіб соціального дистанціювання, 
продукування речових символів належності до певного класу і вводить до на-
укового обігу термін «показне споживання». Цей вид практики споживання, на 
думку Веблена, притаманний вищим верствам суспільства і полягає у придбанні 
елітних, коштовних товарів, які не можуть собі придбати інші верстви, демонст-
руючи таким чином своє соціальне становище, свій високий статус. Демонстра-
тивно-показне споживання часто є споживанням надмірним, нераціональним, 
адже споживають більшу кількість благ, аніж необхідно. Демонстративно-по-
казне споживання (у формі споживання окремих предметів розкошів) може 
бути притаманним і нижчим верствам населення і має характер «підтримання 
марки» на людях, свідомого підвищення в очах усіх навколо власного статусу.  

Референтна практика споживання. Якщо демонстративне споживання за 
своєю природою є способом демонстрації індивідом власного становища в со-
ціальній ієрархії, то референтне споживання спрямоване на бажання інтеграції 
у певну еталонну групу. Відповідно товари та послуги, які споживає індивід, 
визначає не те, ким він є у суспільстві, а те, ким він хоче (прагне) стати. 
Споживання цього типу часто орієнтоване на групове членство, коли купівлю 
товарів визначає те, чи будуть об’єкти споживання схвалені соціальними гру-
пами, до яких входить індивід. Споживчу поведінку індивіда контролює його 
власна група, члени якої через соціальне визнання чи осуд стимулюють певні 
стандарти споживання. Х. Лейбенстайн, аналізуючи можливі ефекти-стимули 
споживання, пише про «ефект приєднання до більшості», який полягає в тому, 
що попит на товар зростає, бо його купують інші люди. Споживацька практика 
орієнтована на відтворення стилю. Соціальна локалізація та відтворення певних 
стилів життя є передумовою того, що індивіди відтворюють характерні для них 
споживчі практики з певною стабільністю. Тривале перебування у певній 
соціальній позиції формує в індивіда систему позицій та диспозицій, породжує 
певні «смаки», які відтворено у певних споживчих практиках. Споживання 
речей згідно зі сформованими смаками та можливість «прочитання їхнього» 
символічного значення стають універсальною формулою формування стилів 
життя. Стиль життя розглядають як сукупність практик споживання та прове-
дення дозвілля. Відповідно розрізнення стилів життя здійснюють через аналіз 
відмінностей не лише структури та масштабів споживчих практик, а й симво-
лічного змісту та престижу, який у них вкладають індивіди, здійснюючи їх. 

Символічна практика споживання. Французький суспільствознавець 
постмодерну Ж. Бодрійяр4 розглядає споживання як практику створення певної 
                                                            

2 Савчинський Р.О. (2010). Позиціонування вікових груп у просторі споживацьких 
практик Соціологія майбутнього: наук. журн. з проблем соціології молоді та студентства. – 
2010. – № 1. – С. 123–134. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/savchynskyi2-1.pdf 

3 Веблен Т. Теория праздного класса (1984). / Т. Веблен. — М.: Прогресс, 1984. — 367 с. 
4 Бодрийяр Ж. Общество потребления (2006). / Ж. Бодрийяр. — М.: Культурная Рево-

люция,             2006. — 272 с. 
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системи знаків, призначених для інтерпретації їх іншими людьми як певних 
символів. Індивід, діючи певним чином на ринку товарів та послуг, по-перше, 
більш-менш точно передбачає реакцію оточення і, по-друге, свідомо прагне 
викликати у нього певний тип реакції. Споживання стає соціальною дією, фор-
мою соціальної комунікації і обміну. За аналогією з мовою воно є кодом знаків, 
які постійно надсилають, отримують і винаходять знову. Символічний обмін 
відбувається як процес комунікації в межах певного соціокультурного поля. Че-
рез такий тип спілкування людина відтворює себе як істота соціальна, як член 
тих або інших великих і малих груп.  

Практика споживання, що спрямована на конструювання ідентич-
ності. На думку деяких соціологів (З. Баумана, Е. Гідденса)5, символічне спо-
живання в умовах постмодерну стає ключовою діяльністю у процесі констру-
ювання ідентичності, оскільки традиційні джерела ідентичності, як, наприклад, 
походження сім’ї і класове становище, починають втрачати свою вагу. Відсут-
ність визначених соціальною структурою життєвих проєктів актуалізує потребу 
кожного індивіда у пошуці точок орієнтації щодо самовідтворення. Цими 
точками орієнтації зазвичай стають інші агенти, і ототожнення з ними досяга-
ють через споживання символів та знаків. Тіло стає центральним об’єктом для 
цього процесу. Тіло — єдиний видимий аспект кумулятивних ефектів та ціліс-
ності зусиль індивіда, спрямованих на самовідтворення у суспільстві. Тому 
постмодерний індивід приділяє особливу увагу всьому, що стосується тіла, 
оскільки тіло є центральним об’єктом продукування «чіткого публічного само-
визначення». Активний, конструктивний характер споживання на рівні особи 
починає опосередковуватися процесом соціального відтворення людиною себе 
і для себе. Індивід споживає певні товари як знаки, які дають змогу репрезен-
тувати власну ідентичність у певних соціокультурних умовах (конструювання 
ідентичності за допомогою символів) і для задоволення соціальної потреби 
у самоствердженні. Раціональна споживацька практика. Споживач демонструє 
певну стабільність у власній споживчій поведінці, яка зумовлена раціональніс-
тю рішень, які він ухвалює (наприклад, де і що купувати). Споживчу поведінку 
визначає один утилітарний мотив — егоїстичне прагнення до власного блага, 
основним виразом якого є максимізація корисності. Відповідно, споживач керу-
ється передусім двома чинниками: зміною цін (при зниженні ціни він купує 
більше, а при її підвищенні — менше) і зміною власного доходу (споживання 
збільшується зі зростанням цього доходу). Така інтерпретація споживацької по-
ведінки характерна для неокласичної економічної теорії. Ірраціональна спо-
живацька практика. Під час споживання на індивіда впливає низка чинників 
та стимулів, викликаючи бажання споживати, яке не має раціонального під-
ґрунтя. Під впливом масової комерціалізованої культури, реклами, просування 
компаній споживачі часто будують власні стратегії споживання відповідно до 
захоплень, емоцій, бажань тощо. 
                                                            

5 Giddens А. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age (1991) / 
А. Giddens. — Cambridge: Polity Press, 1991. — 256 p. 
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Ірраціональні практики споживання є наслідком агресивності спожи-
вацької культури (використання соціально-психологічних методик впливу на 
споживачів) та маркетингізації сфери споживання. Протяжність «раціональність-
ірраціональність», на нашу думку, буде характерною також і для купівельних 
практик, відмінних від споживацьких. Якщо споживацька практика пов’язана 
з певними соціально-економічними стратегіями індивідів у сфері споживання, то 
купівельна практика — з особливостями поведінки в момент здійснення купівлі.  

Споживчі практики опосередковані в більшій мірі особливостями соціа-
лізації окремого індивіда та впливом культури. Купівельні практики є реак-
ціями на певні стимули мить купівлі. Ці стимули, у свою чергу, є як раціональ-
ного, так й ірраціонального спрямування. Раціональні купівельні практики 
переважно пов’язані з обґрунтованою вигодою, яку отримують при купівлі того 
чи іншого товару або ж послуги. Наприклад, стимули вигідної ціни (знижки на 
товар, акційної ціни), споживчих характеристик товару (висока якість, функціо-
нальність) тощо. Ірраціональні купівельні практики активізують через сти-
мули, які формують скоріше бажання купити, а не обдумане рішення — при-
вабливий вигляд товару / упаковки (різноманітні прийоми мерчандайзингу), 
внутрішню рекламу, створення відповідного настрою (аромо-маркетинг, вико-
ристання музики для створення певної атмосфери) тощо.  
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Програма підготовки персональних асистентів особи з інвалідністю з експериментальною програмою 
КМЦСССДМ та ВМУРОЛ «Україна», 2020 р. 

Компетентності Зміст 
Кількість 

годин 
Опановані навички 

● етика 
персонального 
асистента; 
● розвиток 
самостійності особи 
з інвалідністю і ухва-
лення рішень 

● етика персонального асистента; 
● правові засади супроводу 
і асистування; 
● принципи розвитку самостій-
ності особи у рідних ситуаціях, 
зокрема, особи з інвалідністю; 
●  ухвалення рішень при 
супроводі та наданні послуги 
персонального асистента; 

3/3 ● дотримуватися етики надання послуги; 
● розуміти власні межі відповідальності і межі 
відповідальності отримувача послуги,  
● орієнтувати та скеровувати рішення отримувача послуги; 
допомагати: 
● дотримуватися та враховувати при супроводі рішень осіб 
з інвалідністю; 
розвивати: 
● навички самостійності (персонального асистента та особи 
з інвалідністю). 

Роль асистента, взає-
модія асистента при 
супроводі і розумін-
ня персональних 
особливостей 
отримувача послуги 

● роль супроводжувача; 
● планування дня і взаємодії; 
● взаємодія з адміністрацією та пе-
дагогами освітнього закладу або 
реабілітаційного центру тощо; 
● взаємодія з батьками та 
особами, які їх замінюють; 
● правила навчального закладу, 
реабілітаційного чи лікувального 
закладу тощо; 
● вивчення індивідуальних 
потреб отримувача послуг; 
● адаптація асистента та 
отримувача послуги. 

6/6 ● знати власний функціонал; 
● вести звітність; 
● здійснювати зворотній зв’язок; 
● розуміти необхідність відвідувати супервізії; 
● взаємодіяти з близьким колом отримувача послуги; 
● вміти розуміти та задовольняти індивідуальні психологічні, 
фізичні потреби отримувача послуг; 
● знати 3 етапи адаптації; 
допомагати: 
● виконувати правила поведінки і безпеки; 
● планувати власний день;  
розвивати: 
● самостійне ухвалення рішень у особи з інвалідністю. 

Навички догляду  Допомога в/у: 
● одяганні-роздяганні;  
● при гігієнічних процедурах 
(вмивання, чищення зубів, миття 

6/6 допомагати: 
● одягнутися-роздягнутися; 
● помити руки;  
● погодувати; 
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рук, зводити в туалет, миття, 
гоління, депіляція тощо);  
● вживанні ліків;  
● вживанні їжі, питва; 
● впорядкуванні особистих 
речей, одягу особи з 
інвалідністю;  
●  пранні речей; 
● відповіді на телефонні дзвінки; 
●  веденні записів/нотаток; 
● перегортанні сторінок тощо. 

● при вживанні їжі, питва; 
● зводити в туалет; 
●  дати ліки; 
● впорядкуванні особистих речей, одягу особи з інвалідністю;  
● прати речі; 
● відповідати на телефонні дзвінки; 
● перевертати особу, пересаджувати її; 
● перегортати сторінки тощо; 
розвивати: 
● гігієнічні навички;  
● навички ведення записів. 

Комунікація ● підтримка у спілкуванні; 
● допомога у користуванні 
альтернативними засобами 
комунікації; 
● соціальна комунікація. 
 

5/7 ● навички вербального та невербального спілкування;  
● навички побудови конструктивного діалогу з батьками, пе-
дагогами та спеціалістами навчального /реабілітаційного/ лі-
кувального закладу тощо, з особою; 
● навички спілкування при різних емоційних станах співроз-
мовника; 
● прості техніки мотиваційного інтерв’ю; 
допомагати: 
● при спілкуванні отримувача послуги з іншими особами;  
розвивати: 
 комунікаційні навички. 

Кризові ситуації Прояви: 
●  приступу епілепсії; 
●  афекту; 
●  збудження; 
●  активного протесту; 
●  агресії. 

3/3 ● навички дій при епілепсії; 
● навички утримання при агресії; 
● навички комунікації при афекті; 
● навички комунікації при активному протесті. 

Надзвичайні ситуації ● поведінка при пожежі; 
● поведінка при техногенних та 
природних катастрофах; 
● особиста безпека власна і опі-
куваної особи; 

3/3 ● вміти діяти у надзвичайних ситуаціях; 
допомагати: 
● отримувачу послуги впоратися із ситуацією; 
розвивати: 
● вміння отримувача послуги виходити зі складних ситуацій. 
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● поведінка при збройних конф-
ліктах; 
● поведінка при терактах. 

Медична допомога  навички первинної медичної 
допомоги. 

8/4 ● обробка ран; 
● зупинення кровотечі; 
● допомога при переломах та забитті; 
● допомога при зупинці дихання при захлинанні; 
● навички при потраплянні чужорідного тіла до вуха, ока, ніс. 

Мобільність  знання та навички створення 
безпечного довкілля та супровід 
у місцях загального 
користування. 

4/10 ● супровід у місцях ризику: сходи, пандуси, ліфт/підйомник, 
туалет;  
● супровід у місцях великого скупчення людей: їдальня, 
спортзал, актова зала; 
● супровід у басейні; 
● супровід поблизу доріг; 
● супровід у громадському транспорті; 
● супровід на вулиці; 
● супровід у приміщеннях; 
допомагати: 
● отримувачу послуги бути мобільним; 
розвивати: 
● навички самостійного пересування. 

Безпека ● види реабілітаційного облад-
нання; 
● навички роботи з технічними 
засобами пересування та реабілі-
тації.  

1/1 ● експлуатація індивідуальних засобів реабілітації, засобів 
колісних тощо; 
допомагати: 
● супровід при навчанні особи користування технічними 
засобами реабілітації; 
розвивати: 
● навички самостійного користування засобами реабілітації 

Самооцінювання 
щодо надання 
послуги 
«персональний 
асистент» 

● взаємопідбір; 
● конфліктність; 
● ступінь розвитку особистості та 
її самостійності; 
● комунікативний тренінг. 

Індиві-
дуальні 
групові 

● взаємопідбір; 
● психологічний супровід; 
● супервізія. 
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Додаток Д 
Приклади досвіду надання послуги 

 
Матеріали додатку до договору  

щодо розвитку навичок самостійності (на основі об’єктивної  
та суб’єктивної оцінки функціональної спроможності особи з інвалідністю) 

 
Випадок № 1  

(студент 1-го курсу, 18 років, який має розлади спектру аутизму) 
 

Мотиваційний лист 
Я народився 8 вересня 2002 року у Києві на Печерську. Я пережив досить 

багато проблем. Коли мені було 7 місяців, мої батьки купили дачу під селом 
Коржі. Там була залізниця просто поруч, будинок триповерховий (третій по-
верх — це мансарда), загалом — життя на природі. Ми туди їздили відпочи-
вати, мені там дуже подобалося: пташки співали, дерева і трава мали гарний 
аромат, поруч їздили поїзди. Там недалеко був ліс, по якому ми гуляли. Я наро-
дився в будинку з сітчастим ліфтом, тому я знаю, як створений ліфт. Цей ліфт 
прекрасний, але я тоді його боявся, бо був маленьким і лякався, коли кабіна 
раптово починала рух. Зараз я, навпаки, люблю такі ліфти через те, що видно 
троси, на яких висять кабіна і противаг, кабель, по якому передаються сигнали 
з кабіни і який висить петлею, а головне — це за те, що всі радянські ліфти 
видають однакові характерні звуки. Коли мені було чотири роки, ми полетіли 
відпочивати до Єгипту. Там було круто, оскільки ми були на Червоному морі, 
купалися там. Також ми з’їздили в аквапарк, там ми одного разу перевернулися, 
я мало не втопився. Коли мені було п’ять років, мені попався телеканал Nicke-
lodeon, на якому виходили такі мультфільми, як «Губка Боб Квадратні Штани», 
«Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-генія», «Ракетна міць» тощо. Цей теле-
канал заполонив мене і мені стало дуже подобатися його дивитися. Найбільше 
мені сподобався мультик «Денні Фантом», хоча мама спочатку не рекоменду-
вала його дивитися, але тато заступився. Тож я завжди чекав цей мультфільм на 
каналі. Цей мультсеріал розповідає про 14-річного хлопчика Денні Фентона, 
який заліз у портал і отримав силу привида. Того ж року приїжджали моя 
двоюрідна сестра Амалія і двоюрідний брат Славко. Ми з ними їздили на дачу, 
і це було дуже цікаво та приємно нам усім. Також ми їздили у село Чубинське 
і там також була залізниця поруч, але в основному були на дачі. Ще через рік 
мене повезли до Миргорода, де був курорт і там можна було купатися у річці. 
Але я боявся фонтану на вході і не пішов з іншими. Фонтани мене лякали через 
шум, який мені здавався загрозливим. Найбільше я боявся високих фонтанів. 
Незадовго після поїздки до Миргорода батьки продали дачу і мені стало сумно. 
Я сумував за природним повітрям та поїздами. Але дідусь мене заспокоїв, 
сказавши, що він побудує будинок у Кожанці, і це і буде нова дача. Тому я по-
чав більше дивитися мультфільмів на каналі «Нікелодеон», а коли ми переїхали 
на Теремки до бабусі Улі, я став сумувати за каналом «Нікелодеон». Тим часом 
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на каналі «Кіно» почали виходити мультфільми від каналу «Нікелодеон», у то-
му числі і «Денні Фантом», але в нас цей канал здебільшого був з білим шумом 
замість звуку. Згодом я знайшов канал «Spacetoon Малятко» і став дивитися 
мультфільми вже на ньому. Пізніше тато зробив так, що ми з братом пересіли 
на мультики від «Піксар». Так я подивився «Тачки» і мені цей мультфільм дуже 
сподобався. Раптом у лікарні помер мій дідусь, а дача в Кожанці залишилася 
недобудованою. Але коли я подивився «Суперсімейку», я отримав так багато 
вражень, що почав тренуватися і навіть через тата повірив у існування супер-
героїв. Я вивчив те, як спортсменам треба тренуватися, натреновував в собі 
сили, щоб стати гарним спортсменом. 

Через півроку ми поїхали у Крим на відпочинок. Там гори, що є гарними 
умовами для тренування ніг. Відпочивали ми у Кастрополі. Там ми купалися 
у Чорному морі, лазили на скелю Іфігенію (це скеля з хрестом). Також я, на 
жаль, пережив флюс, тобто мені доводилося видаляти зуб, на щастя, молочний. 
У самому кінці нашого відпочинку ми поїхали на гору Ай-Петрі, ходили на од-
ну з її вершин, на ту, на якій був хрест, ми не змогли потрапити, оскільки туди 
не було дороги і треба бути альпіністом, щоб туди потрапити. Ми були на біль-
шій вершині. Коли ми повернулися до Києва, мені пояснили, що супергероїв не 
може бути в реальному житті. Я, звісно, засмутився. Потім я намагався розібра-
тися у фізиці, щоб, можливо, займатися винаходами. Мені хочеться у чомусь 
відзначитися. Без цього я почуваюся невдахою. Тож у віці 10 років я намагався 
зробити літак, але в мене не виходило. 

Зараз я почуваюся відсталим через те, що не прочитав ті книжки, які я по-
ставив собі завдання читати. Тому я намагаюся цю відсталість подолати. Хоча я 
вже вступив до університету, але спроби випередити всіх здаються марними. 

 
Завдання додатку до договору: 
допомагати в: 
– орієнтуванні у розкладі занять та його змінах,  
– просторовому орієнтуванні (де що розташоване),  
– орієнтуванні у домашніх завданнях; 
формувати навички: 
– чути, читати інформацію та фіксувати її; 
– аналізувати інформацію та передавати іншим; 
– орієнтуватися у просторі, розуміти розмітку на карті, звертатися до 

інших по допомогу; 
– користуватися годинником; 
– поводитися з грошима (готівка та безготівка), планувати бюджет; 
– працювати з комп’ютером; 
– сплачувати комунальні послуги; 
– вміти донести інформацію про потребу; 
– передавати та сприймати інформацію усно та письмово; 
– готувати їжу; 
– прибирати у шафі; 
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– знайомитися; 
– формувати довірливі відносини з оточенням; 
– самостійно купувати продукти та одяг; 
– самостійно користуватися громадським транспортом; 
– орієнтуватися та працювати у програмі «Мудл»; 
– розв’язувати конфлікти; 
– оформлювати документи; 
– розв’язувати проблеми; 
– брати участь у громадських організаціях та виборах. 
 

Випадок № 2 
(студент 1-го курсу, 18 років, який має розлади спектру аутизму) 

 

Мотиваційний лист 
На канікулах я ходив на тренування у тренажерний зал. До цього я кілька 

років займався плаванням. На вихідні я їжджу на дачу. В мене там бабуся 
і собака. 

Я люблю читати і слухати музику. Мені важко вчитися чогось нового, бою-
ся, що я не впораюся. Я боюсь ходити сам в магазин, бо думаю, що не порахую 
гроші. Або що мене можуть обдурити. Мені важко спілкуватися з новими або 
чужими людьми. Я хочу стати реабілітологом, щоб допомагати людям. Ще ко-
лись хочу одружитися і купити собі квартиру і машину. Я добрий, чуйний. Люб-
лю допомагати батькам. Люблю прибирати свою кімнату, щоб в мене було чисто. 
Я люблю своїми руками щось лагодити. Недавно навчився працювати дреллю, 
тепер я можу щось повісити на стіну. Мені не вистачає спілкування. 

Хочу, щоб у нас з асистентом були стосунки як у друзів, щоб ми могли 
поговорити. Щоб він мені допомагав у навчанні. Щоб з ним можна було разом 
піти до їдальні, разом випити кави, над чимось посміятися. 

 

Завдання додатку до договору: 
допомагати у: 
– зосередженні; 
– формуванні позитивного ставлення до себе,  
– тайм-менеджменті; 
– розв’язанні конфліктів; 
– оформленні документів; 
– адаптації до навчання в університеті; 
– поєднанні навчання і тренувань; 
навчання навичок: 
– аналізувати інформацію та передавати її іншим; 
– чути, читати та фіксувати інформацію; 
– поводитися з грошима, планувати бюджет; 
– сплачувати комунальні послуги; 
– розуміти свої емоції у відповідь на чиїсь дії (я злюся, я ображений, я ра-

дію, я щасливий тощо); 
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– доносити інформацію про потребу; 
– мити посуд; 
– користуватися електронними приладами; 
– розвішувати білизну; 
– прибирати у шафі; 
– розпочинати знайомства, дружні відносини; 
– брати участь у спортивних змаганнях; 
– готувати їжу; 
– самостійно купувати продукти та одяг; 
– додатково візуалізувати навчальні матеріали, лекційний матеріал у відео-

форматі; 
– знати методи саморегуляції та вміти їх застосовувати. 
 

Випадок № 3  
(студентка 2-го курсу, 19 років, з порушенням слуху) 

 
Мотиваційний лист 

Живу у гуртожитку з сусідкою. Ранок — 7:00 підйом. 8:00 — вихід в інс-
титут. 15:00 — обід у гуртожитку. 16:00 — роблю уроки. 22:00 — лягаю спати. 
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — учбові  дні. Середа, субота, неділя — 
вихідні. 

Мені потрібна допомога впродовж дня в інституті. Мені приносить задово-
лення говорити з подругою. У мене викликає труднощі робити домашні зав-
дання. У вільний час я гуляю з подругами. Моє хобі — плести з нитки поробки. 
Моя мрія — купити будинок у Покровську. 

Я люблю тварин, я добра, я старанна. Я можу допомагати людям і тваринам. 
Я думаю, що через 5–10 років у мене буде диплом. Я завжди допомагаю 

мамі чи подругам. Я старанна. Мені потрібна допомога у спілкуванні, навчанні. 
 
Завдання додатку до договору: 
допомагати у: 
– спілкуванні та комунікації (сприйняття і передача інформації); 
– допомагати у домашніх завданнях;  
формувати навички: 
– планувати бюджет; 
– вивчати українську та англійську письмову мови; 
– читати інформацію та зафіксувати; 
– запам’ятовувати інформацію; 
– позитивного ставлення до себе та впевненості; 
– позитивних стосунків з батьками,  
– роботи з програмою «Мудл»; 
– працевлаштування; 
– просторової орієнтації та здатності користуватися допомогою інших що-

до пересування у місті Києві; 
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– користування інтернетом; 
– здорового способу життя, дотримання регулярних спортивних занять; 
– щодо участі у виборах. 
 

Випадок № 4  
(студент 1-го курсу, 18 років, пересувається на кріслі колісному, 

порушення опорно-рухового апарату, знерухомлений) 
 

Мотиваційний лист 
Проживаю у Києві з мамою, бабусею та дідусем. Мій звичайний режим скла-

дається із занять з фізичним терапевтом та саморозвитку. Оскільки маю висо-
кий рівень шийної травми спинного мозку, допомога потрібна майже у всьому. 

Займаюсь саморозвитком, намагаюсь розвивати навички WebUI розробки. 
Хочу добре вивчитися і знайти роботу до душі. Я допитливий та наполегливий, 
це дозволяє отримувати результати майже у всьому за що беруся. Думаю, що 
люди теж помічають у мені це. Через 5–10 років бачу себе успішним та перс-
пективним спеціалістом. 

Очікую здобути знання та кваліфікацію для подальшого працевлаштування 
та фінансової незалежності. 

 
Завдання додатку до договору: 
допомагати у: 
– громадському транспорті, вдома, в університеті, у місті,  
– одягатися-роздягатися; 
– догляді за собою (розчісуватися, чистити зуби); 
– вживанні їжі; 
– відвідуванні санвузлу; 
розвивати навички: 
– догляду за зовнішнім виглядом,  
– користування гаджетами,  
– самостійних покупок; 
– роботи з програмою «Мудл»,  
– пошуку дистанційного працевлаштування; 
– відвідування громадських організацій; 
– щодо участі у виборах. 
 

Випадок № 5  
(студентка 1-го курсу, 18 років, має складні порушення розвитку) 

 

Мотиваційний лист 
Живу з мамою, татом та сестрою. Зранку ходжу до університету, а коли по-

вертаюся додому, переписую лекції з диктофону. Мені потрібна допомога в пе-
реході з аудиторії в аудиторію і робити конспект. 

Радість мені приносить спілкування, а труднощі — приготування їжі та 
пересування.  
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Я люблю спілкуватися, співати, грати в бочче. Моя мрія — зустріти Тіну 
Кароль. Я хочу працювати за покликанням.  

Я добра, щира та відкрита, оптимістична. Я себе бачу корекційним педа-
гогом або психологом. Думаю, що інші мене сприймають як чуйну, відкриту, 
вірну, таку, що вміє тримати язик за зубами, веселу. Хочу знайти собі нових 
друзів і поміч. 

 
Завдання додатку до договору: 
допомагати у: 
– проїзді громадським транспортом; 
– переміщенні університетом; 
формування навичок: 
– ухвалення рішень у власному житті; 
– ведення господарства; 
– планування бюджету; 
– приготування їжі; 
– купівлі продуктів та одягу; 
– самостійного проїзду транспортом; 
– користування програмою «Мудл»; 
– пошуку роботи; 
– впевненості у собі; 
– оформлення документів, розв’язання конфліктів, проблем. 
 

Випадок № 6 
(студентка 4-го курсу, 30 років, пересувається на кріслі колісному) 

 

Мотиваційний лист 
Я заміжня. Ми з чоловіком обидва з інвалідністю, маємо 6-місячну донечку. 

Мій режим цілком залежить від дитини. Допомога потрібна різна, від приготу-
вання їжі до прогулянок з малою, тому що інколи це просто неможливо. 

Люблю працювати, господарювати, готувати їжу, прати, прибирати, диви-
тися за дитиною, а труднощі викликає поїздка до дитячої поліклініки. Люблю 
прогулянки, спілкування з друзями, люблю займатися рукоділлям, але зараз це 
не виходить робити. Мрію бути хорошою мамою, притому знайти гарну роботу 
і бути незалежною, мрію стати благодійником. Я сором`язлива, справедлива 
і не люблю нав’язливих людей. 

 Я бачу себе впевненою жінкою, яка знайшла свою улюблену справу і су-
міщає її зі своєю родиною. Треба спитати в людей, які позитивні якості вони 
в мені бачать! 

 

Завдання додатку до договору: 
допомагати у: 
– формуванні впевненості у собі, позитивного ставлення до себе; 
– супроводі у соціальному транспорті; 
– переміщенні містом; 
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– прогулянках з дитиною; 
– приготуванні їжі; 
– супроводі до дитячої поліклініки; 
навчання навичок: 
– планування бюджету; 
– казати про власні потреби; 
– навчання через платформу «Мудл»; 
– розв’язання конфліктів, розв’язання особистих проблем; 
– оформлення документів; 
– працевлаштування, пошуку віддаленої роботи; 
– замовлення соціального транспорту; 
– саморегуляції; 
– спілкування і комунікації; 
– участі у виборах та творчих конкурсах. 
 

Мотиваційні листи учасників,  
які не стали учасниками проєкту з різних причин 

 

Випадок № 7  
(студент 1-го курсу, 18 років, має складні порушення, у тому числі 

порушення слуху, розлади спектру аутизму, загальне захворювання) 
 

Мотиваційний лист 
Спілкуючись, зчитую з губ мову співрозмовника. Живу в Бортничах з ма-

мою. Мій день починається о 6-ій ранку, прокидаюся, снідаю і о 6.40 виїжджаю 
до коледжу. Мама підвозить мене на машині до метро «Театральна», далі я їду 
сам у метро. Повертаючись додому після занять, я мию руки, перевдягаюсь у до-
машній одяг, обідаю і сідаю робити домашні завдання. У вільний час переглядаю 
новини і спортивні канали по телику та YOUtube. Cпати лягаю о 22.00–22.30.  

Я захоплююся більярдом, футболом і плаванням. По суботах у мене трену-
вання з більярду, я хочу стати професійним гравцем. Маю спортивні звання 
у цьому виді спорту, виїжджаю на змагання, чемпіонати. Двічі на тиждень 
(п’ятниця та неділя) я ходжу у басейн, щоб розробляти м’язи спини, ніг, рук. 
Щодо футболу, я цікавлюся ним з усіх доступних джерел. Люблю ходити на 
стадіон. Мені потрібна допомога при навчанні, тому що у мене порушений 
слух. На лекціях мені потрібно, щоб хтось підказував основні моменти або тези, 
на яких викладач акцентує увагу. Ще я б хотів, щоб мені допомогли навчитися 
заводити нові знайомства, бо я дуже сором’язливий і не знаю, як це робити. 
Я весь час один. Спілкуюся українською, вільно володію російською. 

Через 5–10 років я бачу себе фахівцем, який ремонтує комп’ютер, телефо-
ни, планшети тощо. Хочу повністю забезпечувати свої матеріальні потреби. 
Сподіваюся, що інші люди мене бачать — вихованим, розумним, допитливим. 
Хотів би, щоб бачили цікавим співрозмовником. Очікую від експерименту:  

– відчути себе повноцінним слухачем-студентом;  
– нові цікаві враження від знайомства з новою людиною. 
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Випадок № 8  
(студент 3-го курсу, 27 років, пересувається на кріслі колісному) 

 
Не ввійшов до проєкту, бо досить вправно керує власною самостійністю. 

Його потреба у спілкуванні та нових знайомствах може бути краще задоволена 
засобом включення у життя студентської спільноти, що й було запропоновано 
кандидатові). 

Мотиваційний лист 
Живу у гуртожитку. Мій день зазвичай розпочинається з — прокинутися 

і випити обов’язково каву, сходити до магазину, приготувати їжу на тиждень, 
поспілкуватися з друзями. Зараз допомога мені потрібна тільки в дечому, а са-
ме: знайти, де випрати одяг, оскільки живу я в гуртожитку, сходити в магазин 
за продуктами. Я сам не знаю, у чому мені потрібна допомога, не звик до до-
помоги. 

З самостійного життя я отримую задоволення від приготування їжі. Люблю 
експериментувати з їжею. У труднощах не бачу нічого поганого, труднощі — це 
досвід. Зараз тобі складно — а потім буде все просто і легко. Вільний час сильно 
давить морально і психологічно. Вільний час це те, що мені не подобається.  

Мрію прожити життя не так, як у нас живе більшість людей з інвалідністю, 
заявити про себе, досягти висот, побувати у багатьох країнах. Побувати на 
острові без цивілізації. І це, скоріше, не мої мрії, а мої цілі. Позитивні якості 
я свої сказати не можу, це можуть зробити лише люди, з якими я спілкуюся. 
Через 5–10 років я можу бачити багато чого, але не все складається, як ми хо-
чемо. Я багато чого хотів би. Працювати за своїм фахом, але для початку треба 
вивчитися і знайти роботу. Треба дуже багато зусиль, щоб бути кимось.  

Можливо, я стану гарним інженером через п’ять років, можливо, поїду за 
кордон працювати, зустріну дівчину, яку покохаю. Хотів би я набратися знань 
і гарних якостей, розвинути свої навички красномовства і щоб не мені допома-
гали, а я допомагав. Від експерименту я очікую, що ті люди, які будуть допома-
гати, будуть цього самі хотіти, а не це буде нав’язано. 

 
Випадок № 9  

(студент 3-го курсу, порушення ОРА, пересувається на візку  
з допомогою, проте вправно володіє руками) 

 
Не став учасником проєкту через те, що його мама не прийняла концепцію 

незалежного життя і висловила протест щодо будь-яких втручань у життя їх-
ньої родини, у тому числі щодо навчання сина нових навичок, зокрема самос-
тійного життя. 

 
Мотиваційний лист 

Живу з мамою. Мій режим дня складається інколи дуже цікаво, оскільки, 
окрім університету, я займаюся видом інваспорту — спортивною грою бочче. 
Мої тренування проходять три рази на тиждень. Крім занять спортом і, за 
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можливості, надання соціального транспорту, декілька разів на тиждень відві-
дую університет. Вдома самостійно виконую деякі вправи для підтримки свого 
здоров’я, декілька разів на рік проходжу реабілітацію за межами Києва. Мені 
потрібна допомога, а саме — супровід у проходженні навчання та тренувань. 
А можливо, ця людина буде моїм товаришем. Дома я можу справитися самос-
тійно, а от виїзд або вихід на вулицю — трохи проблематично, оскільки свого 
транспорту немає, мамі вже важкувато.  

Я дуже життєрадісна, товариська людина. Люблю спілкуватися, захоплюю-
ся музикою, а саме — мені дуже подобається творчість Г. Лепса. Своєму 
захопленню, я приділяю теж чимало уваги, оскільки веду свою групу виконавця 
Лепса у Фейсбуці. Моя мрія на майбутнє — отримати високий титул, звання 
в інваспорті. Друга мрія — відвідати концерт Г. Лепса і поспілкуватися з ним, 
але прекрасно розумію, що це зараз не на часі, чекаємо кращих часів. Також хочу 
допомагати людям з інвалідністю психологічною допомогою та проходженням 
реабілітації, мрію надалі відкрити благодійний фонд, який допоможе збирати 
кошти на реабілітацію людям з інвалідністю. Я дуже позитивний, про це мені 
кажуть, де б я не був, як тільки поспілкуються зі мною. Хоча інколи я відчуваю 
негатив у людях і в мене нема бажання з ними спілкуватися. Намагаюся кожну 
ситуацію сприймати на позитиві, хоча інколи буває складно. Скажу відверто, 
я не дуже люблю шаблонно вчитися, якщо мені щось цікаво, то я сам буду 
знаходити якусь додаткову інформацію, і цікавитися нею. Через 5–10 років — 
я так далеко ще не зазирав. Але думаю, що в спорті за цей період часу в мене 
будуть вже певні здобутки. 

Всі знайомі і незнайомі люди, коли мене бачать і починають зі мною спіл-
куватися, кажуть, що я дуже позитивний, добрий, життєрадісний, маю неординар-
не почуття гумору. Принаймні, це з їх слів. Можу сказати про себе, що я справ-
ді люблю багато спілкуватися, а якщо знаходжу спільну тему зі співрозмовни-
ком, то не зупинити. 

Від експерименту очікую спілкування та допомоги, можливо, людина, яка 
буде мені допомагати, розділить зі мною мої захоплення і ми станемо друзями.  

 

Випадок № 10  
(студентка 1-го курсу, 18 років, пересувається на кріслі колісному) 
 

Надмірна вага обмежила можливості створити пару «ОІ — персональний 
асистент». Студентка ввійшла до групи стейкхолдерів з розвитку послуги у гро-
маді. 

Мотиваційний лист 
Живу з батьками. Допомога потрібна у тому, щоб перевести мене з однієї 

аудиторії в іншу, подати книгу, допомагати записувати, тому що немає умов, 
немає нормальних парт, щоб я могла це робити сама. 

Можу самостійно: їсти, писати, брати потрібні речі, якщо вони лежать 
недалеко. 

Люблю прогулюватися по вулиці, слухати музику і читати книги. Мрію 
навчитися самостійно ходити і вивчити іноземну мову. 
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