
Соціальне життя міста
"Хочу познайомитися з вагітною дівчиною без 
житла, роботи, підтримки, з проблемами” . З 
жовтня такі оголошення мають змогу прочитати 
мешканці Славутича на зупинках, в громадських 
місцях, на дошках об'яв. У такий спосіб міський 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді у співробітництві з представництвом 
благодійної організації “Кожній дитині” в Україні 
та Київським обласним центром соціальних 
служб для сім 'ї, дітей та молоді проводять 
комплексну інформаційну кампанію із 
запобігання відмовам від немовлят. На 
оголошеннях вказано діючі телефони, за якими 
можна звернутися по допомогу до спеціалістів 
місцевого центру соціальних служб.

Молоді "випадкові" матері, 
як правило, приймають 
рішення відмовитись від ди
тини. Вони юні, недосвідчені, 
налякані та розгублені. Зазви
чай їх рішенням керує 
відсутність підтримки з боку 
сім'ї та психологічна криза. У 
2007 році в Київській області 
73 породіллі відмовилось від 
немовлят. Це цілий дитбуди
нок.

Мета кампанії —
запобігти відмовам. Реаль
ним вирішенням цієї пробле
ми є створені в кожному місті 
та районі Київщини соціальні 
служби раннього втручання, а 
також Київський обласний 
центр матері та дитини, де 
молода мати живе зі своєю 
дитиною, виховує її та здобу

ває освіту чи професію. За 
два останні роки в такий 
спосіб запобігли 142 відмо
вам. Більшість жінок, які опи
нилися в скрутному стано
вищі, не знають про існування 
соціальних послуг, які є безко
штовними та доступними. З 
метою привернення уваги ма
терів, які мають намір відмо
витись від дитини, до наявних 
можливостей підтримки у 
громаді, що дозволяють збе
регти малюка з мамою, і про
водиться комплексна інфор
маційна кампанія.

Звернутися до центру 
соціальних служб Славу
тича ви можете за тел. 3- 
01-80 або за адресою: 
Московський квартал, 12, 
години роботи — з 9:00 до

18:00.
У центрі ви можете отри

мати консультацію або не
обхідну допомогу з наступних 
питань:

надання інформації, не
обхідної для вирішення 
складної життєвої ситуації;

консультації з питань чин
ного законодавства щодо 
здійснення захисту прав та 
інтересів осіб;

консультації з питань 
поліпшення взаємин з оточу
ючим середовищем;

надання за потребою гу
манітарної та матеріальної 
допомоги.
Інформаційна довідка

Україна займає одне з перших місць в 
Європі за кількістю дітей, які перебува
ють в інтернатних закладах. Заданими 
офіційних джерел, щороку тільки в по
логових будинках понад 600 новона
роджених поповнюють ряди "соціаль
них сиріт" в перші години життя. На 
ранніх стадіях розлучення з мамою є 
особливо руйнівним — діти, які в ре
зультаті відмови стали "нічиїми", до то
го ж змушені провести перші декілька 
місяців свого життя в лікарняній палаті, 
не просто різко відстають в розвитку 
від своїх "сімейних" однолітків, вони 
знаходяться в стані глибокої депресії із 
зниженням всіх життєвих функцій і 
рівня фізичного здоров'я.

Однак останнім часом ситуація 
змінюється: ефективна робота центрів 
соціальних служб Київщини, консуль
тативних пунктів при пологових будин
ках, служб раннього втручання дозво
лили за 2 роки роботи запобігти 142 
відмовам від немовлят (а це два бу
динки дитини).


