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ПЕРЕДМОВА 

Робочий зошит кейс-менеджера є додатком до Методичних рекомендацій щодо 

впровадження кейс-менеджменту в роботі з внутрішньо переміщеними особами у 

громаді, розроблено в рамках Програми налагодження та відновлення миру 

ПРООН в Україні.

Ці методичні рекомендації та робочий зошит розроблено для практичного 

використання в роботі органів влади, організацій, установ, закладів – надавачів 

послуг та окремих фахівців, які працюють в громаді з ВПО і застосовують у своїй 

діяльності методику кейс-менеджменту.

У робочому зошиті містяться зокрема, такі документи, необхідні для ведення 

випадку: форми оцінювання потреб, індивідуального плану, договору з клієнтом, 

оцінювання та звітності, а також рекомендації та поради для кейс-менеджера.  

Запропонований інструментарій апробовано в межах реалізації проекту та 

схвалено експертами і серед фахівців, які працюють з ВПО. 
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РОЗДІЛ 1.  ІНСТРУМЕНТАРІЙ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ РОБОТИ З 
ВПО 

1. ФОРМА ПЕРВИННОГО 
ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ 

 № картки _______ 

 

 

 

 

Потреба в невідкладних (кризових) послугах 

□ Так □ Ні 

Організація (надавач соціальних 
послуг)___________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові  особи, яка проводила 
оцінювання_______________________________________
_________________________________________________
_____ 

Посада 

_________________________________________________ 

Місце проведення 
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________ 

Тривалість оцінювання  з_______             по__________ 

Дата проведення 

 

 

1. Загальна інформація про ВПО 
Прізвище, ім’я, по батькові  

 

Дата народження  

Стать             Чол.                          Жін. 

Громадянство  

Наявні документи 

 

 

               

             Паспорт громадянина України 

               

              Закордонний паспорт 

               

               Інші документи (які саме) 

__________________________________________ 
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    (довідка переселенця, свідоцтво про 
народження дитини,  довідка МСЕК, інше) 
 

Дата виїзду з постійного місця проживання  

Адреса тимчасового місця проживання*  

Номер телефону  

 *При заповненні цієї форми потрібно вказати фактичну адресу тимчасового проживання.  

2. Інформація про членів сім’ї ВПО 

№  Прізвище, ім’я, по батькові Ким доводиться ВПО 
(чоловіком / дружиною, сином 
/ донькою, батьком / матір’ю, 
братом / сестрою, бабусею / 
дідусем, інше)* 

Дата 
народження 

Місце перебування* 

     

     

     

*Необхідно уточнювати склад сім’ї та місце перебування кожного члена сім’ї, адже не завжди 
вони всі мешкають разом. 

3. Базові потреби ВПО та членів сім’ї 

 

Потреби 

Задоволеність потреб 

ВПО членів сім’ї 

так ні частково так ні частково 

Безпечне місцезнаходження       

Оперативні дані про місце 
перебування членів сім’ї / близьких / 
родичів 

      

Оперативні дані про стан здоров’я 
членів сім’ї / близьких / родичів 

      

Дитяче харчування (для осіб з дітьми)       

Влаштування дітей в дошкільні /  
навчальні заклади 

      

Отримання статусу       

Оформлення виплат       
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Сезонний одяг       

Гігієнічний набір, туалет       

Необхідні медичні препарати       

Психологічна допомога       

Юридична допомога       

Грошове забезпечення       

Інші       

 

4. Найближче оточення ВПО 

Наявність родичів        ☐ Так    ☐ Ні 

Підтримання стосунків з родичами                  ☐ Так    ☐ Ні 

Наявність членів громади, що можуть надати підтримку                 ☐ Так    ☐ Ні 

5. Потреби в соціальних послугах 

☐ За місцем проживання (вдома) 

☐ У стаціонарному закладі 

___ з постійним перебуванням 

___ з тимчасовим перебуванням 

☐ Із місцем для прийому або денного перебування  

☐ У громаді (в тому числі на вулиці) 

☐ Консультації спеціалістів (окремі послуги, які не передбачають постійної підтримки та 
супроводу працівниками соціальної сфери): 

          ☐ соціального працівника / фахівця із соціальної роботи 

          ☐ юриста 

          ☐ психолога 

          ☐ посередника (медіатора)  

          ☐ медичного та парамедичного персоналу 

          ☐ реабілітолога 

          ☐ дефектолога 

          ☐ інших фахівців______________________________________________ 
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☐ Комплексні послуги (постійна підтримка та регулярний супровід працівниками 
соціальної сфери згідно з договором про надання соціальних послуг)  
 

                        ☐ Соціальний супровід / патронаж 

                        ☐ Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці 

                        ☐ Охоплення дітей сімейними формами виховання  

                        ☐ Кризове та екстрене втручання 

                        ☐ Підтримане проживання 

                        ☐ Соціальна адаптація 

                        ☐ Соціальна інтеграція та реінтеграція 

                        ☐ Абілітація 

                        ☐ Соціальна та соціально-психологічна реабілітація 

                        ☐ Інше_______________________________________ 

☐ Технічні послуги (технічна / натуральна допомога) із забезпечення: 

                       ☐ грошовоою допомогою 

                       ☐ продуктами харчування 

                       ☐ одягом, взуттям, іншими предметамии першої необхідності 

                       ☐ паливом 

                       ☐ технічними засобами реабілітації 

                       ☐ засобами санітарії  та особистої гігієни 

                       ☐ засобами догляду за дітьми 

                       ☐ іншим  ______________________________________________ 

 

6. Висновок особи, яка проводила оцінювання 

Ризик для життя / здоров’я ВПО (членів сім’ї) ________наявний 

 _______  відсутній 

Подальші дії 

Кризове втручання ______ необхідне 

______ не потрібне 
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Залучення до кейс-менеджменту / ведення випадку ______ необхідне 

______ не потрібне 

Перенаправлення для отримання послуг ______ необхідне 

______ не потрібне 

Відмова у наданні / від надання послуг ______ клієнту відмовлено 

______ клієнт відмовився сам  

 

5. Коментарі особи, яка проводила первинне оцінювання 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

□ Я згоден (згодна) на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» (зі змінами) від 01.06.2010 № 2297-IV (зі змінами) 

____________________________________ 

(Прізвище, ініціали та підпис клієнта) 

 

Підпис особи, яка проводила первинне оцінювання 
_______________________________________________ 

(Цим підписом я засвідчую, що ВПО поінформована про те, що її (членів її сім’ї) персональні дані 
оброблятимуться, використовуватимуться та зберігатимуться відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 № 2297- IV (зі змінами) 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

1.2. ФОРМА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ  

№ картки _______ 

 

 

 

 

Потреба в невідкладних (кризових) послугах: 

□ Так □ Ні 

Організація (надавач соціальних послуг) 
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводила 
оцінювання_______________________________________
_________________________________________________
_____ 

Посада 

_________________________________________________ 

Місце проведення 
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________ 

Тривалість оцінювання: з_______по__________ 

Дата проведення 

 

 

1. Загальна інформація* 

*Інформацію про ВПО та членів сім’ї  потрібно брати із заповненої форми первинного оцінювання потреб, але з 

урахуванням змін у їхньому житті на час проведення комплексного  оцінювання. 

 

Особливості стану ВПО (членів сім’ї) на оцінки час оцінювання (захворювання, інвалідність, гострі 
стресові реакції, зовнішній вигляд, поведінка, наявність шкідливих звичок тощо)  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Події, які могли вплинути на стан ВПО (втрата близьких, перебування під обстрілом,  участь членів 
сім’ї у бойових діях, перебування у стаціонарному закладі, учинення насильства щодо ВПО або членів 
сім’ї тощо) 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Інша важлива інформація _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Опис основної проблеми, з якою звернулась ВПО (звернулись члени сім’ї) 

2. Потреби ВПО та членів сім’ї і можливості їх задоволення 

Безпека та захист 

(Аспекти, на які обов’язково потрібно звертати увагу:  забезпечення конфіденційності статусу ВПО 
(через їхні переживання за безпеку родичів, близьких, втрату особистого майна, що залишились у зоні 
конфлікту), захисту ВПО та членів їхніх сімей від переслідування, безпечного пересування територією, 
на якій ведуться бойові ді, захищеного від обстрілів місцезнаходження, захисту від насильства, проявів 
дискримінації тощо) 

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для задоволення 
потреб 

 

 

 

Коментарі кейс-менеджера _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Житлові потреби 

(Аспекти, на які обов’язково потрібно звернути увагу: наявність приміщення для тимчасового 
проживання;придатність приміщення для проживання в холодну / спекотну погоду; розміщення 
тимчасового житла недалеко від зони збройного конфлікту, оскільки багато ВПО прагнуть 
повернутись якомога швидше до своїх домівок)  

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для задоволення 
потреб 

 

 

 

 

Коментарі кейс-менеджера ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Освіта і зайнятість 

(Аспекти, на які обов’язково потрібно звернути увагу: освітній рівень, кваліфікація, професія, досвід 
роботи, зайнятість, необхідність працевлаштування, перекваліфікації; продовження навчання у ВНЗ; 
влаштування дітей у дошкільні / загальноосвітні навчальні/ позашкільні заклади) 

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для задоволення 
потреб 

 

 

 

 

Коментарі кейс-менеджера ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Матеріальне становище 

(Аспекти, на які обов’язково потрібно звернути увагу: джерела та обсяг доходу; соціальні виплати та 
пенсії; відшкодування вартості квитків; базовий набір особистих речей:одяг, предмети гігієни, взуття, 
постільна білизна тощо; відстрочення кредитних платежів тощо) 

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для їх задоволення 
потреб 

 

 

 

 

Коментарі кейс-менеджера _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Стосунки в сім’ї та громаді 

(Аспекти, на які обов’язково потрібно звернути увагу на такі питання:контакти з членами сім’ї; 
налагодження нових контактів у громаді; групи самодопомоги; запобігання конфліктам) 

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для задоволення 
потреб 
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Коментарі кейс-менеджера 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Інше 

Потреби Ресурси ВПО (членів сім’ї) для задоволення 
потреб 

 

 

 

 

Коментарі кейс-менеджера _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Узагальнення  

Потреби 

 

 

 

Проблеми 

 

 

 

 

Ресурси 

наявні у ВПО необхідні для ВПО наявні в соціальних 
партнерів 

 

 

 

  

 

Підсумковий коментар кейс-менеджера щодо випадку та подальших дій 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Відмітка про ознайомлення ВПО (членів сім’ї) з результатами оцінювання потреб 

Я, __________________________________                     Я, ____________________________________ 

ознайомлений (а) з результатами оцінювання та              ознайомлений (а) з результатами оцінювання та   

         погоджуюсь            не погоджуюсь                         погоджуюсь                не погоджуюсь з ними 

з ними 

 

Відповідно до Закону України «Про захист                   Відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних»  даю згоду на обробку                 персональних даних»  даю згоду на обробку                           

персональних даних.                                                         персональних даних. 

 

Підпис ____________________                                        Підпис ____________________ 

 

Кейс-менеджер  

________________________________      ___________________________________________________ 

        (Прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                           (Підпис) 

 

Інші фахівці, залучені до процесу оцінювання 

______________________________________________________________________________________ 

        (Прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                           (Підпис) 

______________________________________________________________________________________ 

        (Прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                           (Підпис) 

____________________________________________________________________________________ 

        (Прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                           (Підпис) 

_______ _____________________ 20___р. 
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Рекомендації щодо заповнення форми 

1. Для  заповнення цієї форми потрібно провести принаймні 2–3 зустрічі. 

2. Опитування найкраще проводити у формі  бесіди, спрямовуючи її запитаннями у необхідне русло 
(стан здоров’я, житлові потреби, які події пережила людина). 

3. Отриману інформацію доцільно фіксувати в окремому зошиті після завершення бесіди. Тільки після 
отримання повної  загальної інформації про життя ВПО можна переходити до збору інформації про 
потреби. 

 4. Одна і та сама проблема може зазначатись як стрижнева  у декількох пунктах, тому буде потрібно 
дублювати одну і ту саму інформацію у всіх цих пунктах. У коментарях доцільно зазначати, які 
стратегії варто застосовувати в подальшій роботі над конкретними проблемами, які додаткові 
ресурси використовувати і кого залучати (громадські організації, держустанови,волонтерів, інших 
суб’єктів). 

5. Відомості в розділ «Інше» потрібно вносити при виясненні додаткових проблем у процесі ведення 
випадкуПри цьому обов’язково треба зазначати дату виявлення та час виникнення додаткової 
проблеми. При виявленні додаткових проблем доіндивідуального плану вносяться зміни. 
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1.3. ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ  

 

Прізвище, імя та по батькові ВПО____________________________________________________________________ 

Категорія і статус ВПО ______________________________________________________ 

Основні цілі ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Основні заходи Відповідальні  

за виконання 

Ресурси Періодичність 

 і термін 
виконання 

 Очікувані 
результати 

Дані щодо 
моніторингу 

результатів  

і відмітки щодо 
перегляду плану 

Примітка 
щодо 

виконання Наявні Необхідні  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Особи, залучені до реалізації плану та ознайомлені з ним 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва організації, посада Підпис Контактний телефон 

    

    

    

Індивідуальний план складено      _____ _____________ 20_______р. 

Кейс-менеджер _____________________                    ____________________ 

                            (Прізвище, ініціали)                                        (Підпис) 

Клієнт _____________________                    ____________________ 

                       (Прізвище, ініціали)                                              (Підпис)  

 (Засвідчую своїм підписом те, що я отримав (ла) індивідуальний план, ознайомився(лась) з ним, погоджуюсь із його змістом і сприятиму його виконанню.) 

Індивідуальний план переглянуто  _____ _________________ 20 ____ р. 

Кейс-менеджер  _____________________                    ____________________ 

                                 (Прізвище, ініціали)                                        (Підпис) 

Клієнт  _____________________                    ____________________ 

                            (Прізвище, ініціали)                                        (Підпис) 

Коментарі  та висновки (за результатами кінцевого оцінювання виконання плану) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Кейс-менеджер       ___________________ 

                                                     (Підпис)                      _________________20____р.                             
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1.4. ФОРМА ДОГОВОРУ  

ДОГОВІР №_____ 

 

м.__________________                                                         ___________________ 20___ року 

 

 

Організація ______________________________________________________________(далі –Організація)в 
особі __________________________________________________________________________, що діє на 
підставі Положення або Статуту  організації (далі – Виконавець), з однієї сторони, та 
__________________________________________________________________________________ 

(далі – Клієнт), з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей Договір (далі – Договір) про таке: 

 1. Предмет Договору 

Предметом Договору є послуги для внутрішньо переміщених осіб, визначені кейс-менеджером і 
Клієнтом і зазначені в індивідуальному плані заходів. 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Виконавець зобов’язується: 

2.1.1. Надавати зазначені в індивідуальному плані заходів послуги в межах своїх повноважень. 

2.1.2. Дотримуватись основних принципів кейс-менеджменту, гарантувати Клієнту безпеку, 
зокрема, збереження конфіденційності його статусу ВПО. 

2.1.3. Реагувати на звернення та скарги Клієнта в установленому порядку. 

2.1.4. Проводити перенаправлення Клієнта для отримання послуг до надавачів послуг з питань, що 
не входять до компетенції Виконавця. 

2.2. Клієнт  зобов’язується: 

2.2.1. Дотримуватись установлених в організації правил і процедур надання / отримання послуг. 

2.2.2. Повідомляти кейс-менеджеру та іншим фахівцям, залученим до процесу кейс-менеджменту, 
достовірну інформацію щодо себе та ситуації, яка в нього склалася. 

2.2.3. Виконувати визначені разом із з кейс-менеджером завдання та докладати активних зусиль до 
якнайшвидшого розв’язання своїх проблем.   

3. Відповідальність Сторін  

3.1. За порушення зобов’язань, визначених Договором, Сторони відповідають у передбаченому 
Договором порядку.  

3.2. Порушенням зобов’язань є невиконання або неналежне виконання умов Договору. 

3.3. Сторона не відповідає за порушення зобов’язань за Договором, якщо порушення сталося не з її 
вини.  
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3.4. Сторона не відповідатиме за порушення, якщо вона доведе, що вжила всіх відповідних заходів 
для запобігання цьому порушенню. 

3.3. Жодна зі Сторін не відповідає за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань згідно з 
Договором через виникнення форс-мажорних обставин згідно чинного законодавства  Сторона, на 
яку вплинули форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше ныж через 5 (п’ять) календарних 
днів з дати їх настання повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону. 

3.4. Пункти договору можуть бути змінені відповідно до моделей кейс-менеджменту, які 
використовує організація, та послуг, які вона надає.  

4. Умови припинення Договору 

4.1. Договір може бути припинений на вимогу однієї зі Сторін у таких випадках: 

4.1.1. Дострокове розв’язання проблемної ситуації. 

4.1.2. Невиконання Клієнтом узятих на себе зобов’язань. 

4.1.3. Подання Клієнтом письмової заяви про припинення Договору. 

5. Термін Договору та інші умови 

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання. 

5.2. Термін дії Договору становить ________________________ з моменту його підписання 
Сторонами. 

5.3. За згодою Сторін та з урахуванням висновків про виконання умов Договору Клієнтом, Договір 
може бути подовжений на строк ______________ на підставі рішення голови Організації. 

5.4. Договір складено у двох примірникам, які мають однакову юридичну силу. 

5.5. Додатки до Договору (Форма оцінювання потреб, Індивідуальний план заходів) є його 
невід’ємними частинами. 

6. Реквізити Сторін 

Виконавець:                                                                                               Клієнт: 

Погоджено: 

Кейс-менеджер _____________________________                         _____________________________ 

Інші фахівці, залучені до процесу кейс-менеджменту 

___________________________________________ _______________________________ 

________________________________________________ _______________________________ 

________________________________________________ ___________________________ 
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1.5. ФОРМА ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗУСТРІЧІ  

 

Прізвище, ім’я, по батькові ВПО / сім’ї_______________________________________________ 

Контактний телефон_____________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові кейс-менеджера_____________________________________________ 

Дата зустрічі     __________________________________________________ 

Тривалість зустрічі _________ початок  ___________ завершення __________ 

Мета зустрічі 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Питання для обговорення 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Виконано із запланованого на попередній зустрічі 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Заплановано виконати до наступної зустрічі 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Дата наступної запланованої зустрічі_____________ 

 

Клієнт     Кейс-менеджер  

_____________                                                       _____________                                                

 (підпис)                                                                   (підпис) 
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1.6. ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ 

1.6.1. Форма для опитування Клієнта 

Прізвище, ім’я, по батькові ВПО / сім’ї _______________________________________ 

1. Чому Вас / Вашу сім’ю було залучено до  кейс-менеджменту? 
 
 
 

2. Чи роз’язано Вашу проблему? Чи вважаєте ви мету застосування кейс-менеджменту у Вашому 
випадку досягнутою? 
 
 
 

3. Наскільки Ви задоволені результатами роботи? 
 
 
 

4. Що Ви вважає своїм найбільшим успіхом? 
 
 
 

5. Що змінилось у Вашому житті (житті Вашої сім’ї) із часу залучення Вас  до кейс-менеджменту? 
 
 

6. Які форми допомоги були для Вас найбільш корисними? 
 
 
 
7. Які Ви бачити перспективи застосування досвіду, набутого при спілкуванні з кейс-менеджером ? 

 
 
 

8. Чи готові Ви завершити стосунки з кейс-менеджером? Мотивуйте свою готовність чи неготовність. 
 
 

9. Чи потрібна Вам тимчасова підтримка після завершення випадку? Якщо так, то в якій формі та на 
який час? 
 
 

 

_____________                                                                                                    _____________   

         ( Дата)                                                                                                                      (Підпис ВПО) 
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1.6.2. Форма для опитування кейс-менеджера 

Прізвище, ім’я, по батькові кейс-менеджера ___________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові ВПО / сім’ї  __________________________________________ 

1.  У чому полягала проблема ВПО? 

 

2. Чи розв’язано проблему? Чи досягнуто мету кейс-менеджменту? 

 

3. Що було зроблено для досягнення мети?  

Дії кейс-менеджера: 

 

Дії клієнта: 

 

4. Які послуги надано Клієнту (сім’ї)? 

 

5. Наскільки отримані результати відповідають плану?  

Які труднощі виникали в ході роботи з Клієнтом (сім’єю)?  

 

Які заходи вживались для подолання труднощів і наскільки вдалося їх подолати?  

 

Що допомагало і що заважало процесу розвязання поточних проблем? 

 

6. Чи потрібна Клієнту / сім’ї підтримка після завершення кейс-менеджменту? 

Якщо так, то в яких формах і на який період? 

 

_____________                                                                                                        _____________ 

        (дата)                                                                                                                       (підпис кейс-менеджера)
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РОЗДІЛ 2. ФУНЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ КЕЙС-МЕНЕДЖЕРА У РОБОТІ З ВПО 

2.1. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  
(ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВИМОГИ)  

Кейс-менеджера призначає на посаду та звільняє з неї керівник (директор) організації 
/ установи. 
 
Основною метою кейс-менеджера в роботі з ВПО поляга в допомозі їм самим, їхнім 
сім’ям і родичам оцінити негативну ситуацію, що склалася у  їхньому житі, визначи 
пріоритетні проблеми, доступні способи їх розв’язання та . Кейс-менеджер підтримує 
ВПО в їхніх спробах повернутись у свою громаду або налагодити гідний рівень життя 
у новій громаді. 
 
Основними принципами роботи кейс-менеджера з ВПО є: 

• дотримання прав людини; 
• застосування індивідуального підходу;  
• урахування умови «людина в оточенні»;  
• спрямування послуг на потреби;  
• урахування культурних і мовних особливостей;  
• орієнтація на сильні сторони особистості;  
• налагодження партнерських стосунків;  
• застосування прийомів командного підходу. 
 

       Завдання та обов’язки  
       В роботі з ВПО кейс-менеджер: 

• дотримується норм чинного законодавства України та керується ними; 
• дотримується трудового розпорядку, встановленого в організації / установі; 
• визначає базові потреби ВПО, використовуючи форму первинного оцінювання 
потреб, та організовує  надання необхідних послуг для їх задоволення; 
• проводить прийом ВПО в організації / установі, відвідує ВПО в місцях їх 
тимчасового перебування (вокзали, табори, санаторії, пункти роздавання гуманітарної 
допомоги, лікарні тощо); 
• інформує ВПО про наявні соціальні послуги та можливості кейс-менеджменту; 
• проводить комплексне оцінювання потреб, наявних ресурсів та обмежень ВПО; 
визначає медичні, житлові, юридичні, економічні, освітні, психологічні, соціальні та 
інформаційні потреби ВПО; для визначення  потреб проводить інтерв’ю (у формі 
безпосередньої або телефонної бесіди) з ВПО, членами сім’ї та родичами; 
• разом з ВПО визначає цілі роботи, розробляє індивідуальний план, у якому 
зазначаються необхідні заходи, особи, відповідальні за їх виконання, і терміни 
виконання;  
• сприяє забезпеченню ВПО гуманітарною допомогою (продуктами харчування, 
одягом, медикаментами), тимчасовим житлом, оформленню тимчасової реєстрації, 
відновленню документів, працевлаштуванню, проходженню необхідних медичних 
обстежень і лікування, отриманню психологічної допомоги, юридичних консультацій, 
оформленню державних виплат, влаштуванню дітей в заклади системи освіти та 
отриманю інших необхідних послуг згідно з індивідуальним планом; 
• сприяє реалізації законодавчо закріплених прав ВПО; 
• представляє (за необхідності) інтереси ВПО в державних і недержавних 
організаціях, закладах, установах, роз’яснює правила, процедури та інструкції, 
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допомагає в заповненні відповідних форм і зборі документів, необхідних для 
отримання пільг, допомоги та послуг; 
• залучає ресурси громади для виконання індивідуального плану, мобілізує з цією 
метою персональні ресурси ВПО, ресурси членів сім’ї, родичів; 
• взаємодіє з іншими організаціями та фахівцями, які надають послуги, за 
необхідності перенаправляє до них ВПО, координує зв’язки між установами та 
організаціями, які надають допомогу ВПО; 
• проводить моніторинг у процесі кейс-менеджменту, оцінює результативність 
виконання індивідуального плану; 
• веде професійні записи та готує відповідні звіти; 
• дотримується місії, цінностей, етичних принципів соціальної роботи; 
• працює у межах своєї компетентності, вдосконалюючи в процесі самоосвіти, на 
тренінгах, курсах підвищення кваліфікації навички застосування кейс-менеджменту в 
роботі з ВПО; 
• бере участь в інтервізійних нарадах, отримує супервізію згідно з вимогами до її 
проведення; 
• надає послуги з кейс-менеджменту з урахуванням, що максимальне навантаження 
становить не більше ніж 15 випадків; 
• вживає заходів щодо збереження майна та інших цінностей, що передані йому чи 
використовуються ним у процесі професійної діяльності. 
 

Кейс менеджер повинен знати 
• становище, основні соціально-психологічні характеристики, проблеми та потреби 
ВПО в Україні; 
• нормативно-правові акти, методичні документи, що регламентують соціальний 
захист і надання соціальних послуг ВПО; 
• етичні принципи, теоретико-методологічні основи соціальної роботи; 
• технологію роботи з ВПО; 
• мережу організацій, які надають послуги в громаді. 

 
Кейс менеджер повинен вміти 

• проводити інтерв’ювання та консультування різних соціально-економічних і 
культурно-етнічних груп ВПО; 
• визначати базові потреби ВПО, надавати їм першу психологічну допомогу; 
• оцінювати потреби ВПО, розробляти індивідуальний план роботи з ВПО, 
виконувати зазначені в ньому завдання та сприяти їх виконанню, проводити 
моніторинг та оцінювання результатів роботи; 
• знаходити та залучати ресурси для розвязання проблем і задоволення потреб ВПО; 
• розвивати спроможність ВПО самостійно долати складні життєві обставини; 
• аести професійні записи та готувати необхідні звіти; 
• користуватися необхідними для роботи комп’ютерними програмами. 

 
Права 

Кейс-менеджер користується правами, передбаченими чинним законодавством 
України про працю. 

 
Відповідальність 

Кейс-менеджер відповідає за безпеку ВПО, мінімізацію можливих ризиків, своєчасне 
інформування відповідних посадових осіб чи організацій про їх наявність, реалізацію 
індивідуального плану заходів, дотримання чинного законодавства України та цієї 
посадової інструкції. 
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Кваліфікаційні вимоги 
• Вища освіта відповідного напряму підготовки («менеджмент», «управління, 
адміністрування», «соціальна робота», «соціальна психологія», «соціальна 
педагогіка», інші суміжні напрями підготовки).  
• Не менше ніж 3 (три) роки досвіду роботи в соціальній сфері.  
• Не менше ніж 1 (один) ріку досвіду з менеджменту соціальної роботи.  

 
Взаємовідносини (зв’язки) 

Кейс-менеджер узгоджує свою роботу з іншими фахівцями, залученими до кейс-
менеджменту та підтримує робочі стосунки з надавачами послуг. 

 
1.8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ,  

НОРМ ЧАСУ ТА НОРМАТИВІВ НАВАНТАЖЕННЯ  

№   

Види робіт 

 

Одиниці 
виміру 

 

Час на 
одиницю  

виміру, 
годин 

 

Загальна 

 кількість 

 одиниць 

 виміру 

 

Час на загальну 
кількість 

 одиниць виміру, 
людино-годин 

(графа 4 × графу 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Інформування населення та 
надання роз’яснень з усіх питань, 
пов’язаних з наданням послуг 
ВПО 

Одне 
повідомлення 

 

0,5 5 2,5 

2  Перша зустріч з ВПО Бесіда 1 1 1 

3 Прийом та реєстрація заяви  Одна заява 0,25 1 0,25 

4 Первинне оцінювання потреб 
ВПО 

Заповнення 
форми 

1 1 1 

5 Обстеження матеріально-
побутових умов сім’ї (за 
потребою та згодою ВПО) 

Одне 
обстеження 

1 1 1 

6 Складання акта обстеження 
матеріально-побутових умов сім’ї 
та ознайомлення з ним ВПО (за 
потребою та згодою ВПО) 

Один  

акт 

0,5 1 0,5 

7 Прийняття рішення про 
необхідність або відсутність 
необхідності проведення 
подальшої роботи із ВПО 

Одне рішення 0,2 1 0,2 
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8 Надання роз’яснень стосовно 
того, які документи, куди та в 
який термін повинні бути подані 
ВПО для отримання соціальної 
допомоги, субсидії  

Одне 
роз’яснення 

0,2 1 0,2 

9 Пошук інформації про 
можливості та ресурси для 
розв’язання проблем ВПО 

Один пошук 0,5 5 

 

2,5 

 

10 Формування особової справи 
ВПО 

Одна справа 0,5 1 0,5 

11 Направлення ВПО до закладів 
соціального спрямування, 
соціального обслуговування, 
соціального захисту 

Підготовка 

одного 
звернення 

0,2 5 1 

12 Роз’яснення положень договору, 
укладання договору з ВПО 

Один договір 0,5 1 ,0.5 

13 Перевірка відомостей щодо ВПО 
або членів сім’ї безпосередньо на 
місці їхньої роботи / навчання 
шляхом вивчення відповідної 
документації (за потребою та 
згодою ВПО) 

Одна 

перевірка 

1 2 2 

14 Друга зустріч з ВПО Бесіда 05, 1 0,5 

15 Проведення комплексного 
оцінювання потреб ВПО та 
заповнення форми 

Одна форма 0,5 1 0.5 

16 Складання індивідуального плану  Один план 0,5 1 1 

17 Ознайомлення ВПО з планом і 
його підписання 

Один план 0,2 1 0,2 

18 Виконання індивідуального плану Один план 5 1 5 

19 Оформлення запитів до установ / 
організацій 

Один запит 0,2 7 1,4 

20 Листування з партнерами Один лист 0,25 5 1,25 

21 Зустрічі з партнерами Одна зустріч 0,25 5 1,25 

22 Представництво інтересів ВПО Один захід 0,5 5 2,5 

23 Залучення до роботи з ВПО 
об’єднань громадян, підприємств, 
установ, окремих громадян (за 

Один суб’єкт 0,2 5 1 
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їхньою згодою) 

24 Надання консультацій, 
роз’яснень 

Одна 
консультація 

0,25 5 1,25 

25 Зустрічі з ВПО для  аналізу та 
корегування плану 

Одне 
коригування 
форми плану 

0,5 3 1,5 

26 Кінцеве оцінювання результатів Заповнення 
однієї форми 

0,5 1 0,5 

27 Підготовка висновку та 
обґрунтування рішення щодо 
завершення ведення випадку 

Один 
висновок 

0,5 1 0,5 

28 Складання звіту  про завершення 
випадку Один звіт 

0,5 1 0,.5 

29 Вивчення та аналіз чинного 
законодавства з питань роботи з 
ВПО 

Один 
документ 

0,25 5 0,25 

30 Участь у  моніторингу соціальних 
проблем ВПО та внесення 
пропозицій (на вимогу) щодо 
поліпшення роботи з ВПО 

Одна 
пропозиція 0,2 

 
 
3 

 
0,6 

 

31 Підготовка та проведення 
робочих супервізійних нарад 
фахівців, залучених до ведення  
випадку 

Одна нарада 1 
 

 
5 
 

 
5 
 
 

32 Підготовка оперативних 
(статистичних) звітних матеріалів 
на запити керівництва 

Один звіт  0,25 
 
5 

 
1,25 

33 Підвищення кваліфікації Одне на три 
роки 

72 год (1 
раз на 3 
роки) 

24 год  на 
рік 

1 24 

34 Оновлення бази даних 
організацій та установ, які 
можуть бути залучені до роботи 

Оновлення 
щодо одного 

об’єкта 
0,25 

5 1,5 

 Разом  43,7  64,1 

Робочий час кейс-менеджера за 5 місяців становить: 8 годин Х 21 день  Х 5місяців = 840 годин 

Норматив навантаження: 

 840 год : 64,1 (час на загальну кількість одиниць виміру, людино-годин) = 13 кейсів / випадків  
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РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ КЕЙС-МЕНЕДЖЕРУ 

3.1. ПАМ’ЯТКА: ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ КЕЙС-МЕНЕДЖЕР У СФЕРІ 
ЗАКОНОДАВСТВА 

Питання Нормативно-правові 
акти, якими потрібно 

керуватись 

Відповіді 

Як ВПО отримати 
грошову допомогу? 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
01 жовтня 2014 р. № 505 
«Про надання щомісячної 
адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам для покриття 
витрат на проживання, в 
тому числі на оплату 
житлово-комунальних 
послуг» 

Відповідно до цієї постанови грошова 
допомога призначається на сім’ю та 
виплачується одному з її членів за умови 
подання ними письмової згоди довільної 
форми про надання грошової допомоги.  

Передбачено грошову допомогу ВПО в таких 
розмірах: 

• для непрацездатних осіб (пенсіонери, особи 
з інвалідністю, діти)  884 гривні на одну 
особу (члена сім’ї); 

• для працездатних осіб  442 гривні на одну 
особу (члена сім’ї). 

Загальна сума допомоги на сім’ю 
розраховується як сума розмірів допомоги на 
кожного члена сім’ї та не може 
перевищувати 2 400 гривень. 

Оформити грошову допомогу можна у 
відділах / управліннях соціального захисту 
населення при райдержадміністраціях чи 
виконкомах міських / районних у містах рад 

Як отримати 
довідку про взяття 
на облік внутрішньо 
переміщеної особи? 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
01 жовтня 2014 р. № 509  
«Про облік внутрішньо 
переміщених осіб» 

 

Згідно з цією постановою для отримання 
довідки повнолітня або неповнолітня ВПО 
звертається особисто, а малолітня дитина, 
недієздатна особа або особа, дієздатність якої 
обмежена, – через законного представника 
із заявою про взяття на облік, форму якої 
затверджує Мінсоцполітики. 

У заяві про взяття на облік потрібно 
зазначити: 

прізвище, ім’я та по батькові ВПО; 

громадянство; 

дата і місце народження; 

стать; 

відомості про малолітніх, неповнолітніх 
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внутрішньо переміщених осіб, які прибули 
разом з ВПО (у разі необхідності); 

відомості про законних представників, які 
супроводжують малолітню дитину, 
недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких 
обмежена; 

відомості про зареєстроване та фактичне 
місце проживання; 

адресу, за якою з ВПО може вестись офіційне 
листування або вручення офіційної 
кореспонденції; контактний номер телефону; 

обставини, що спричинили внутрішнє 
переміщення; 

 непричетність ВПО до скоєння злочинів або 
співучасті у злочинах; 

 житлові, соціальні, медичні, освітні та інші 
потреби; 

 наявність інвалідності; потреба в технічних 
та інших засобах реабілітації; 

 місце навчання / виховання дитини 
(найменування закладу); 

відомості про працевлаштування, освіту, 
спеціалізацію за професійною освітою, 
посаду, професію. 

Як фактичне місце проживання / перебування 
не можуть зазначатися адреси 
(місцезнаходження) органів державної влади, 
місцевого самоврядування, юридичних осіб 
публічного права, їхніх підрозділів, будь-
яких інших приміщень, де ВПО фактично не 
проживають. 

Заява про взяття на облік підписується 
заявником або  уповноваженою особою,  які 
дають згоду на обробку, використання, 
зберігання та надання Адміністрації 
Держприкордонслужби і Мінфіну для 
верифікації персональних даних заявника та 
особи, від імені якої подається заява, 
відповідно до  Закону України «Про захист 
персональних даних». 

При поданні заяви про взяття на облік 
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заявник пред’являє документ, що посвідчує 
особу та підтверджує громадянство України, 
або документ, що посвідчує особу та 
підтверджує її спеціальний статус, або 
свідоцтво про народження дитини. 

Отримати довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи можна у 
відділах / управліннях соціального захисту 
населення при райдержадміністраціях чи 
виконкомах міських / районних у містах рад 

Які права та 
гарантії 
передбачено 
законодавством для 
громадян зі 
статусос ВПО? 

 

 

Закони України «Про 
забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених 
осіб» від … № … та  «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
посилення соціального 
захисту внутрішньо 
переміщених осіб» від 
05.03.2015 № 245-VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначеними законами встановлено: 

• поняття «внутрішньо переміщена особа»; 
• захист від примусового внутрішнього 
переміщення та примусового повернення на 
попереднє місце проживання; 
• порядок обліку ВПО; 
• формування Єдиної інформаційної бази 
даних про ВПО з метою обліку внутрішньо 
переміщених осіб; 
• підстави для скасування дії довідки про 
взяття на облік ВПО та внесення відомостей 
• про це в Єдину інформаційну базу даних 
про ВПО; 
• порядок реєстрації місця проживання ВПО; 
• забезпечення прав ВПО на отримання 
документів, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус; 
• гарантії реалізації прав зареєстрованих 
ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, соціальні послуги, освіту; 
• права та обов’язки ВПО; 
• повноваження Кабінету Міністрів України, 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування з 
питань забезпечення прав і свобод ВПО; 
• взаємодію органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з 
громадськими об’єднаннями щодо надання 
допомоги ВПО; 
• сприяння в наданні ВПО кредитів на 
придбання земельних ділянок, купівлю та 
будівництво житла 

У чому полягає 
програма соціальної 
адаптації ВПО 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
16.12.2015 № 1094 «Про 
затвердження 
Комплексної державної 
програми щодо підтримки, 

Спрямування програми, затвердженої цією 
постановою: 
•  розв’язання основних проблем громадян 
України, які переселилися з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції в 
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соціальної адаптації та 
реінтеграції громадян 
України, які переселилися з 
тимчасово окупованої 
території України та 
районів проведення 
антитерористичної 
операції в інші регіони 
України, на період до 
2017 року» 

 

інші регіони України; 
•  сприяння інтеграції та соціальній адаптації 
ВПО за новим місцем проживання; 
• надання ВПО соціальної, медичної, 
психологічної та матеріальної підтримки. 
Програмою передбачено:  
• створення Єдиної інформаційної бази даних 
про ВПО; 
•  формування соціального житлового фонду; 
•  надання ВПО безоплатної правової 
допомоги; 
• запровадження механізмів виділення 
земельних ділянок ВПО, фінансової 
підтримки сім’ям ВПО з проблемами 
інвалідності 

Як забезпечується  
право ВПО на 
соціальне 
страхування  

 

Постанова Правління 
Фонду соціального 
страхування з тимчасової 
втрати працездатності 
від 11.12.2014 № 20 «Про 
затвердження Порядку 
надання страхових виплат, 
фінансування витрат на 
медичну та соціальну 
допомогу, передбачених 
загальнообов’язковим 
державним соціальним 
страхуванням від 
нещасного випадку на 
виробництві та 
професійного захворювання 
для осіб, які 
переміщуються з 
тимчасово окупованої 
території і районів 
проведення 
антитерористичної 
операції» 

Відповідно до вказаної постанови ВПО, 
які постійно проживають в Україні, яких 
змусили або які самостійно покинули своє 
місце проживання внаслідок (або з метою 
уникнення) негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, масових порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру,  
мають право на страхові виплати та страхові 
витрати на медичну і соціальну допомогу 
відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності» за 
фактичним місцем проживання 
(перебування) 

 

  

Як зареєструватися 
юридичній особі та 
фізичній особі – 
підприємцю із числа 
ВПО? 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців» 

Цим Законом передбачено процедуру 
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – 
підприємців, що може проводитися 
визначеними Міністерством юстиції України 
державними реєстраторами поза 
місцезнаходженням юридичної особи або 
місцем проживання у разі збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, масових порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру 

Які види 
матеріальної 

Постанова Правління 
Фонду соціального 

Цією постановою передбачено механізм 
матеріального забезпечення за 
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допомоги, можуть 
отримувати ВПО 
через Фонд 
соціального 
страхування 

 

страхування з тимчасової 
втрати працездатності 
від26.12.2014  № 37 «Про 
затвердження Порядку 
надання матеріального 
забезпечення за рахунок 
коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової 
втрати працездатності 
особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої 
території України та 
районів проведення 
антитерористичної 
операції» 

загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням, за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення 
антитерористичної операції, за такими 
видами матеріального забезпечення: 

• допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю (включаючи догляд за 
хворою дитиною); 

• допомога у зв’язку з вагітністю та 
пологами; 
• допомога на поховання (крім поховання 
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли 
від нещасного випадку на виробництві) 

Як забезпечується 
діяльність 
прийомних сімей і 
дитячих будинків 
сімейного типу, які 
перемістились із 
районів проведення 
антитерористичної 
операції 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
04.06. 2015 № 356 «Про 
затвердження Порядку 
забезпечення діяльності 
прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, 
які перемістилися з 
тимчасово окупованої 
території або району 
проведення 
антитерористичної 
операції» 

 

Цією постановою визначено механізм 
забезпечення діяльності прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу, які 
перемістилися з тимчасово окупованої 
території або району проведення 
антитерористичної операції, а також виплат 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» 

Як забезпечується 

працевлаштування  

та  професійне 

навчання ВПО 

• Закон України «Про 
зайнятість населення» • 
Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.072015  № 505 «Про 
затвердження Основних 
напрямів розв’язання 
проблем зайнятості 
внутрішньо переміщених 
осіб на 2015–2016 роки» 

У цьому законі визначено заходи сприяння 
зайнятості ВПО  

Цією постановою: 

• визначено основні напрями забезпечення 
зайнятості та підвищення 
конкурентоспроможності ВПО; 

• затверджено План заходів щодо організації 
професійного навчання на замовлення 
роботодавців для самозайнятості, 
провадження підприємницької діяльності, 
підвищення конкурентоспроможності на 
ринку праці зареєстрованих безробітних із 
числа переселених громадян; 

• передбачено джерела фінансування заходів 
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та очікувані результати 

Як регулюється 
переміщення ВПО і 
транспортних 
засобів через лінію 
зіткнення на 
території 
проведення 
антитерористичної 
операції 

 

• Постанова Верховної 
Ради України від 
17.03.2015      № 254-
III «Про визнання окремих 
районів, міст, селищ і сіл 
Донецької та Луганської 
областей тимчасово 
окупованими 
територіями»   

 

• Наказ Першого 
заступника керівника 
Антитерористичного 
центру при Службі безпеки 
України (керівника 
антитерористичної 
операції на тариторії 
Донецької та Луганської 
областей) від 12.06.2015  
№ 415 «Про затвердження 
Тимчасового порядку 
контролю за переміщенням 
осіб, транспортних засобів 
та вантажів через лінію 
зіткнення у межах 
Донецької та Луганської 
областей» 

 

Цією постановою визначено перелік 
тимчасово окупованих територій 

 

 

 

 

Цим наказом затверджено порядок контролю 
за переміщенням осіб, транспортних засобів і 
вантажів через лінію зіткнення у межаж 
Луганської та Донецької областей  

 

Як отримати 
одноразову грошову 
допомогу? 

Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 01. 
10.2014 № 535 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, що 
надійшли від фізичних та 
юридичних осіб для 
надання одноразової 
грошової допомоги 
постраждалим особам та 
особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої 
території України або 
району проведення 
антитерористичної 
операції» 

 

Згідно з цією постановою для отримання 
одноразової  грошової допомоги постраждала 
особа чи особа, яка переміщується, 
звертається до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення 
районної, районної в м. Києві 
держадміністрації, структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення 
виконавчого органу міської, районної у місті 
(у разі створення) ради за місцем реєстрації 
проживання або фактичним місцем 
перебування з відповідною заявою, в якій 
зазначає причини необхідності надання їй 
грошової допомоги та реквізити рахунка, 
відкритого у банківській установі. 

До заяви додаються: 

• копія документа, що посвідчує особу; 

• копія довідки про присвоєння 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, 
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повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають про це 
відмітку в паспорті); 

• копії документів, що підтверджують 
родинні стосунки (свідоцтво про одруження, 
свідоцтва про народження дітей); 

• копія довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи (для 
зазначеної категорії осіб); 

• медична довідка про стан здоров’я особи 
або висновок медико-соціальної експертизи 
про встановлення інвалідності (у разі 
необхідності) 
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3.1. ПАМ’ЯТКА З ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДВІДУВАННІ ВПО  

 Для запобігання виникненню небезпечних для життя і здоров’я ситуацій під час 
відвідування ВПО за місцем проживання кейс-менеджер повинен дотримувтись 
принципів і вимог «Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України», 
затвердженого наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 
1965, і, зокрема, таких правил безпеки: 
 

• До відвідування ВПО вдома потрібно провести не менше ніж 2 зустрічі з нею і 
зібрати основну інформацію про її життя, сімейні стосунки та суспільні зв’язки. Якщо 
ВПО або хтось із її родичів чи близького оточення проявляє агресивність, негативне 
ставлення до відвідувачів або має психічний розлад, то до відвідування такої особи кейс-
менеджеру необхідно постійно залучати когось із колег.  

• Відвідувати ВПО вдома (у тому числі в присутності членів сім’ї) та на роботі 
кейс-менеджер може сам, якщо він неодноразово бував у її квартирі (будинку), добре знає 
членів її сім’ї і впевнений, що та спілкування з цими людьми та перебування в їхньому 
помешканні не загрожує його життю та здоров’ю. 

• Для запобігання захворюванням, які передаються повітряно-крапельним шляхом 
(туберкульоз, грип, ОРВІ тощо) не рекомендується відправлятись на зустріч із ВПО вдома 
на порожній шлунок, оскільки в стані голоду знижується імунітет і виникає додатковий 
ризик зараження. Також кейс-менеджеру не рекомендується відвідування сімей, якщо у 
нього є ознаки простудних захворювань. 

• Під час масових вірусних та інфекційних захворювань перед відвідуванням ВПО 
фахівці рекомендують використовувати профілактичні засоби гігієни (спреї, мазі, маски 
тощо). 

• Не потрібно заходити до помешкання клієнта і спілкуватись з ним, якщо у його 
поведінці є ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння (в такому стані здатна 
людина може чинити протиправні дії та аморальні вчинки). У такому разі випадку клієнту 
залишається запрошення звернутися до кейс-менеджера за вказаною адресою або 
зателефонувати  за вказаним номером, щоб домовитись про зустріч. 

• Не потрібно заходити до помешкання клієнта, якщо там відбувається сварка або 
бійка. Якщо така ситуація загрожує життю чи здоров’ю дітей, інших членів родини кейс-
менеджер повинен повинен викликати поліцію. 

• Перш ніж увійти до помешкання, можна поцікавитись, чи є в ньому собака, і в 
разі наявності попросити закрити її в окремому приміщенні. Якщо господар на це не 
погоджується, кейс-менеджер може поспілкуватись з ним біля дверей або запропонувати 
йому прийти до організації. 

• Якщо в знаходиться помешканні є психічно хвора людина і її поведінка загрожує 
життю або здоров’ю дітей, кейс-менеджер повинен  повідомити про це службу у справах 
дітей. 

• Якщо в в помешканні, де проживає чи перебуває ВПО, проживає дитина, стан 
якої викликає занепокоєння кейс-менеджера (хвороба, голод, побої, занедбаність тощо), а 
батьки не звертають на це уваги, кейс-менеджер повинен викликати лікаря та 
поінформувати про ситуацію службу у справах дітей. 
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• Якщо в призначений для зустрічі час ВПО немає вдома, але в помешканні 
перебуває тільки неповнолітня дитина, кейс-менеджер залишає для дорослих членів сім’ї 
запрошення звернутися до  нього за вказаною адресою або номером телефону.  

• Кейс-менеджер не має права заходити до помешкання, якщо власники житла не 
дають на це згоди. Якщо роз’ясненнями не вдається таке небажання клієнта , можна 
спробувати біля поспілкуватися з ним на подвірї та домовитись про наступну зустріч. 

• Кейс-менеджер не входить до помешкання, якщо у ньому зібрались гості, 
відбувається святкування, розпивання алкогольних напоїв. 

• Кейс-менеджер ніколи не приймає пропозицію випити з клієнтом з якогось 
приводу. 

• Ніякі інші відносини кейс-менеджера з клієнтом, крім ділових і партнерських, не 
допускаються. 

• На зустріч із ВПО за місцем проживання кейс-менеджер повинен одягатись 
просто та демократично, щоб не не створювати додаткових перепон у спілкуванні. 

• Задля власної безпеки не потрібно одягати на зустріч з клієнтом коштовні 
прикраси, дорогі речі, провокуючий одяг. 

• Сумку з документами та власними речами потрібно тримати завжди при собі. 
• Входити до помешкання потрібно після господарів. Місце для бесіди найкраще 

вибрати таке, щоб при виникненні загроз для життя чи здоров’я можна було без перешкод 
квартиру вийти на вулицю. 

• Під час першого спілкування не варто нічого записувати (клієнт може сприйняти 
ведення записів як складання протоколу, що викликатиме в нього настороженість, 
недовіру, скритність і перервати не протидіятиме встановленню контакту). 

• При встановлені контакту необхідно розповісти клієнту про сутність кейс-
менеджменту, у тому числі про послуги, які можна отримувати з допомогою кейс-
менеджера. 

• При спілкуванні з клієнтом необхідно враховувати рівень його інтелектуального 
розвитку, проявляти розуміння і толерантність, не вживати не зрозумілих для нього 
термінів, щоб не викликати відчуття меншовартості. 

• Після встановлення контакту з клієнтом потрібно підтримувати розмову з опорою 
на питання, що є для нього важливими. 

• У випадках будь-якій ситуації кейс-менеджер, який відвідує ВПО вдома, повинен 
бути привітним, уникати конфліктів. Якщо конфлікт виник, не можна погрожувати, 
ображатись, сваритись. Потрібно зберігати спокій, намагатись проаналізувати ситуацію 
разом із клієнтом. Якщо клієнт налаштований агресивно, краще піти попрощатися з ним, 
залишившии контактний телефон та адресу. Фізичний вплив, погрози та приниження 
клієнта є неприпустимими.  
:• Обов’язково проінформувати співробітника (координатора) соціального закладу про 
намір відвідування ВПО вдома, повідомивши адресу, за якою відбуватиметься зустріч та 
свій номер телефону. Зателефонувати йому, прибувши на місце зустрічі та після 
їїзакінчення.  

• Під час радимо відвідування ВПО вдома не варто обговорювати політичну 
ситуацію та події в Україні. Потрібно проявляти толерантне ставлення та повагу до 
клієнта і ситуації в якій він опинився. 
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3.3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО КОМУНІКАЦІЇ З ВПО 
 

Потрібно Не варто 
• Поважати конфіденційність і право особи 
на добровільність отримання послуг 
• Демонструвати навички активного 
слухання 
• Виявляти повагу, терпіння і довіру до 
людини 
• Говорити без осуду 
• Надавати тільки достовірну фактичну 
інформацію. Чесно знаєте говорити про 
свою необізнаність чи непоінформованість 
(«Я не знаю цього, але постараюсь 
дізнатися і повідомити вам») 
• Використовувати у спілкуванні 
загальнодоступну лексику, уникаючи 
термінології 
• Пояснювати мету збору  інформації 
(«Щоб вияснити ваші найбільш нагальні 
потреби та найактуальніші проблеми, 
дозвольте мені задати вам декілька 
запитань») 
• Давати особі можливість осмислити 
почуту інформацію, подумати над 
відповіддю, не ставити  по декілька 
запитань підряд 
• Не намагатися відповідати на запитання на 
запитання на кшталт «Чому це сталося зі 
мною?», «Навіщо….», «Якби…» не шукати 
відповідей 
• Виражати співчуття, коли клієнти 
говорять про свої почуття, втрати (втрата 
будинку, смерть близької людини тощо) 

• Говорити про політику, релігію 
• Висувати судження та гіпотези щодо 
подій, які відбулися 
• Торкатися людини 
• Давати оцінку тому, що людина 
зробила або не зробила, чи її емоціям 
(«Ви не повинні себе так почувати», «Ви 
повинні радіти, що вижили») 
• Робити узагальнення («Багато людей це 
переживають») 
• Використовувати в спілкуванні 
професійні терміни 
• Давати нереальні обіцянки 
• Переказувати почуті від когось історії,  
• Робити припущення про переживання 
клієнта («Ваші почуття мені так 
зрозумілі») 
• Демонструвати символіку політичних 
партій, рухів, об’єднань тощо 

 

 
 

3.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ 

В РОБОТІ З ВПО 

У веденні випадку кейс-менеджеру потрібно дотримуватись таких стратегічних 
пріоритетів:  

 • Не намагатись розв’язати виявлені проблеми відразу  

 Потрібно проаналізувати життя ВПО до початку бойових дій, вияснити. не тільки те, 
що втрачено або чого їй не вистачає зараз, але й фактори, які заважають змінити її 
становище на краще. Треба визначити ті проблеми, які найбільш негативно впливають на 
життя клієнта. 

 • Дотримуватись принципу «Не нашкодь!» 
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Не потрібно вдаватись до дій та заходів, у користі яких ви не впевнені. Якщо ви не 
розумієте, що відбувається з клієнтом і не в змозі надати кваліфіковану допомогу -  
обмежтеся лише співчуттям і якнайшвидше зверніться за допомогою до фахівця 
(психотерапевта, психіатра чи психолога) 

  • Не втрачати витримку та врівноваженість 

Поведінка постраждалого не повинна лякати, дратувати або дивувати. Стан, вчинки 
та емоції людей, які потрапили в складні життєві обставини, – це цілком нормальна 
реакція на ненормальні обставини.  

 • Слухати, спостерігати, оцінювати ситуацію, спрямовувати  

Потібно максимально залучити людину до розв’язання  своїх питань проблем і 
задоволення потреб. Пам’ятайте: ви не зможете жити замість вашого підопічного. Ваше 
завдання – допомогти людині адаптуватися до сьогодення життя у нових обставинах. 

Для роботи з ВПО кейс-менеджеру потрібні навички розпізнавання проблем, 
пов’язаних із психологічно-емоційним станом, найбільш поширеними проявами якого  є 
страх, тривога, паніка, апатія, переживання втрати і супутні відчуття. 

Тривога 

Як розпізнати? 
• Це стан невизначеності, схожий зі страхом, але при відчутті тривожності людина 

не може конкретизувати, чого саме боїться.  
• Почуття тривоги більш болісне та нестерпне, порівняно зі страхом.  
• У такому стані через відсутність психологічного відпочинку великим є ризик 

виникнення депресії. Наслідками тривоги є також емоційне виснаження та фізичні 
недомагання. 

• Джерелом тривоги може бути відсутність або недостатність інформації.  
 

Що робити? 
• Не переконуйте особу в несуттєвості причин для тривоги.   
• Спробуйте зрозуміти, що саме людину турбує. Проаналізуйте, якої інформації та 

стосовно чого у неї недостатньо і яким чином таку інформацію можна отримати.  
• Ні в якому разі не приховуйте правдиву інформацію та погані новини, навіть якщо ви 

припускаєте, що повідомлення засмутить людину та погіршить її емоційний і фізичний 
стан.  

• Можна розробити послідовний план із залучення особи до діяльності, пов’язаної з 
поточними подіями. Важливо сформувати в неї  відчуття причетності, перебування «тут і 
зараз». 

• Стан тривоги може супроводжуватись м’язовим напруженням, яке призводить до 
погіршення перебігу психологічної реакції. Послабити ці симптоми допоможуть фізичні 
навантаження а також техніка фокусованого дихання. 

• Сприяти створенню для клієнта таких умов, щоб він якомога менше часу залишався 
на самоті, працювати над відновленням його соціальних зв'язків.  
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• Пам’ятайте: невизначеність і відсутність інформації є найбільш небезпечними для 
потерпілого у стані тривоги. Усвідомлення тривоги дає змогу трансформувати її в страх, а 
зі страхом легше впоратися. 
 

Паніка 

Як розпізнати? 

• Паніка може бути наслідком довготривалого перебування в стані тривоги, яка 
призводить до фокусування уваги на визначенні її предмета і як результат – до нервового 
виснаження  

• Основні ознаки: спалахи відчаю, злість, депресія, збої в процесі осмислення подій, які 
відбуваються, використання інстинктивних захисних дій, які не відповідають ситуації, 
втрата свідомого контролю, спустошення, посилення тривожності, безпорадність перед 
реальною чи уявною небезпекою, прагнення уникнути її, замість того, щоб з нею 
боротися. 

• Людина кидається із крайності в крайність, ціпеніє, втрачає орієнтацію.   
 

Можливі прояви: 

• Занепокоєння, яке проявляється у прагненні виїхати з населеного пункту, 
розміщеному не на території бойових дій; 

• Загострена увага до теми війни в розмовах, підозрілість стосовно достовірності 
інформації 

• Надмірне переймання самопочуттям (своїм і близьких людей), як правило, 
завищення негативних ознак поганого самопочуття 

• Відстороненість від роботи та іншої діяльності, метушливість або 
загальмованість; 

• Роздратування, агресія, конфліктність як наслідки фізичного впливу на організм 
чи впливу психічних стресів 

• Прагнення відволіктися від хвилюючих думок, почуттів за допомогою алкоголю, 
наркотиків тощо 

• Людина не слідкує за собою, втрачає акуратність та інтерес до життя. 
 

Що робити? 

 Поясніть людині: те, що з нею відбувається – це нормальна реакція на ненормальну 
ситуацію. 

 Постарайтесь виявити внутрішні ресурси людини, з’ясуйте, що саме допомагало їй 
справлятися зі складними ситуаціями .  

 Спробуйте пояснити людині, що будь-яка спрямована на позитив зайнятість 
сприятиме її адаптації до реалій, які перед нею посталиона. Йдеться про те, чим 
можна займатися вдома (читати, малювати, вишивати, прибирати тощо), на вулиці 
(спорт, прогулянки тощо), про соціальні зв’язки та соціальну діяльність (зустрічі з 
друзями, нові знайомства, допомога іншим, волонтерство тощо) 

 Важливо сформувати в людини активну позицію щодо себе самої та свого життя. 
Для цього насамперед чітко визначте проблеми, з якими людина зможе справитись, 
щоб відчути, що вона не безпорадна.    
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Агресія 

Як розпізнати? 

• Це енерговитратний, активний поведінковий тип психологічної реакції на стресор, 
який вплинув на звичний перебіг життя людини.  

• Людина має право на те, щоб відчувати злість, гнів, роздратованість. Агресія може 
виражатися вербально (висловлювання загроз, ненормативна лексика) та 
невербально (агресивні дії, спрямовані на незнайомих людей та своє оточення або, 
у азі «зміщеної» агресії – на предмети) 
 

Що робити? 

 Допоможіть людині подолати негативні емоції, щоб гідно перенести випробування, 
які випали на їїдолю.  

 Залишайтеся спокійним, не підвищуйте голос, говоріть тихіше та повільніше, ніж 
постраждалий, який проявляє агресію. 

 Поставте, наприклад, таке запитання постраждалому: «Як ви вважаєте, які дії 
будуть найбільш ефективними у цій ситуації?». Формулюйте запитання так, щоб 
допомогти людині висловити свою конструктивнудумку.  

 Не намагайтеся переконати у чомусь потерпілого. Пам’ятайте, що людину в стані 
агресії переконати у чомусь неможливо.  

 Розумійте, що агресія в цьому випадку є реакцією на обставини, а не на оточення. 
Тобто агресія потерпілого, спрямована на вас, саме вас не стосується.  

 
Апатія 

Як розпізнати? 

• Може виникати після тривалої напруженої, але безуспішної роботи (діяльності), в 
ситуаціях, коли людина переживає серйозну невдачу, перестає бачити сенс своєї 
діяльності, коли їй не вдалося когось урятувати і виникає почуття провини за свою 
неспроможність допомогти 

• Людина не може усвідомити, що з нею трапилось.  
• Пригнічена поведінкова, фізична та розумова активність (апатія в такому разі 

виконує роль «психологічної анестезії»).  
• Навалюється відчуття втоми: відсутність бажання рухатись, спілкуватись, душевна 

порожнеча, нездатність проявляти почуття.  
• Байдуже ставлення до оточення, млявість, загальмованість, мовлення повільне, з 

великими паузами 
Що робити? 

 Не завадять такі фізичні навантаження, як прогулянка в помірному темпі, нескладні 
фізичні вправи.  

 Можна вести спілкування на відсторонені теми, що не стосуються стресових подій. 
Наприклад, з’ясувати, як людина проводила свій вільний час раніше, що їй 
подобалося робити тощо. 

 Можна пояснити людині, що апатія, так само, як інші прояви небажаного 
психологічного стану, – це нормальна реакція на ненормальні обставини. 

 Старатись якомога більше розмовляти з людиною, залучати до якоїсь спільної 
діяльність.  

 Не закликати «зібратися», «взяти себе в руки», не казати «так не можна» чи «ти 
зараз повинен», спираючись на моральні норми. 
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 Без нагальноъ необхідності не намагатись насильно вивести людину зі стану апатії. 
Якщо такий стан серйозно загрожуэ людині, а вам не вдається їй допомогти, 
спрямувати порадьте їй звернутисядо фахівця-психолога. 
 

Страх 

Як розпізнати? 

• Може бути викликаний як фізичною (реальною), так і психологічною (уявною) 
загрозою.  

• Страх – це емоція, яка сама собою викликає страх, а реальне переживання страху 
ще більше його посилює і може перерости у стадію жаху (максимальна ступінь 
прояву страху за рахунок повторення цього переживання в психіці).  

• Інтенсивний страх призводить до ефекту «тунельного сприйняття», при якому 
сильно обмежується сприйняття сприймання навколишнього світу, мислення та 
свобода вибору.  

 

Страх буває:  

•  біологічним (пов’язаним із загрозою життю чи здоров’ю);  
• соціальним (людина не може повноцінно жити без взаємодії з іншими людьми, 

«соціальна смерть» прирівнюється до біологічної смерті; 
• моральним (його може викликати загострене відчуття необхідності дотримання 

певних норм поведінки та оцінкювання себе відповідно до реакції людей зі свого 
оточення). 
  

Що робити? 

• У того того, хто переживає наслідки болісної ситуації, страх має вагоме підґрунтя. 
Поясніть людині, що страх – це нормальна захисна реакція на загрозу .  

• Постарайтесь з’ясувати, чого саме боїться людина, щоб скласти план дій на випадок 
проявів страху. Наприклад: поінформуйте, до кого можна звернутися за допомогою; 
ознайомте з  технікою конструктивного мислення («мені страшно, як було тоді, коли 
поруч нікого не було, але зараз я знаю до кого звернутися і це мені допоможе») 
фокусованого дихання, порадьте зайнятися релаксацію тощо.   

• Навіть якщо вам здається, що страх людини є необґрунтованим і безглуздий, не 
уникайте у розмові фраз на кшталт: «не думайте про це», «це дурниці», «не 
переймайтеся».  

 

Переживання втрати  

Це психологічний стан, пов’язаний зі смертю близької людини. Втрачаючи близьких, 
людина проходить 4 фази: шок, страждання, прийняття і відновлення.  

Шок: 

• триває від декількох секунд до кількох тижнів;  
• відбуваєтсья тотальне емоційне заперечення того, що сталося; 
• в організмі людини ніби включає «автопілот», і якийсь час їй здається, що вона живе так 
само, як жила до трагічної події. 
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Що робити? 

 Не залишайте постраждалого одного на самоті. 
 Частіше доторкайтеся до постраждалого (обіймайте, кладіть руку на плече, беріть 

його руку у свою). Говоріть про померлого в минулому часі. 
 Подбайте про забезпечння людині, яка переживає втрату, умов для відпочинку. 

Стежте,щоб їжу вона не була голодною.  
 Допомагайте потерпілому приймати необхідні рішення. Залучайте до організації 

похорону. 
 Не вживайте у розмові фраз на кшталт: «від такої втрати неможливи оправитись», 

«тільки час лікує», «на все воля Божа». 
 Переконайте потерпілого, що краще відмовитись від вживання психотропних 

засобів. 
 

Страждання, злість, відчуття несправедливості: 

• триває 6–7 тижнів;  
• людину мучить питання, чому це сталося саме з нею, вона хоче когось звинуватити, 
з’являється агресія і ворожість стосовно оточуючих, гнів на того, хто не зміг врятувати 
дорогу їй людину, образа на померлого; 
•  у цей період можуть виникати проблеми з травленням, сном, концентрацією уваги; 
• може здаватися, що померла людина перебуває поруч. Це цілком природний стан, хоч 
він і лякає людей з близького оточення. У людини, яка переживає горе, виникає захисна 
реакція: вона відмовляється приймати реальність і визнавати сталося трагічні факти. 
 
Що робити? 

 Дайте потерпілому можливість побути наодинці, відпочити. Не намагайтеся 
припинити плач, не заважайте йому проявляти злість. 

 Розмову про померлого переведіть у сферу почуттів. Давайте пити багато води (до 
2 літрів на день). 

 Забезпечте потерпілому фізичні навантаження (прогулянки до 45 хвилин). 
 Кажіть людині, що її страждання минуться, що все можна пережити, що втрати – це 

не покарання, а складові життя, що у втратах немає рації, мети, плану. Ставтесь до 
почуттів потерпілого з повагою, співчувайте, але без зайвих жалощів. 

 Поясніть, що поховати близьку людину – це не те саме, що забути кохану людину. 
 

Прийняття: печаль і сум: 

• зазвичай прийняття смерті відбувається через рік після неї; 
• характерними для цієї фази є відчуття самотності та депресія; 
• людина занурюється у спогади; 
• ця складна стадія переживання горя може бути дуже особистою. 
Важливо звернути увагу на те, що при довгій тривалості стадії горя необхідна потрібне 
звертання за кваліфікованою психологічною допомогою. Хворобливі реакції на горе 
можуть проявлятися не відразу після трагічних подій. При їх затримці виникають інші 
реакції:  підвищується активність без відчуття втрати, людина веде себе так, ніби нічого не 
відбулося; у неї з’являються симптоми захворювань померлої людини, розвиваються 
хвороби «на нервовому ґрунті»; спостерігається апатія, знижується самооцінка, виникає 
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почуття власної неповноцінності, можуть з’являтися думки про самопокарання 
(самогубство). 
 

Що робити? 

 Допомагайте людині згадувати про померлого. Можна відібрати фотографії в 
окремий альбом, можна посадити дерево, зробити якусь благодійну справу в 
пам’ять про померлого тощо. 

 Говоріть про майбутнє: як людина житиме далі; хто в сім’ї буде виконувати ті 
функції, які виконував померлий. 

 При хворобливих реакціях на горе та «застряганні» на тривалий час у фазі 
страждання необхідна кваліфікована психологічна допомога. 

 
Відновлення  
Життя починає поступово входити в своє русло, і до закенчкння першого року життя 

без дорогої людини можна сподіватися на сприйняття вирати та емоційне відновлення. 
Декому на це потрібно більше часу – 2-3 роки. Горе змінюється сумом, втрата 
сприймається як щось неминуче. Людина продовжує жити. 
 

3.5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ВИГОРАННЯ  
ВПО, з якими приходиться працювати кейс-менеджерам, переживають сум, жаль, 

розгубленість, гнів, провину, страх та інші складні й тяжкі емоції. Допомога ВПО, які 
зазнали випробувань, може стати корисним особистісним досвідом. Але цей досвід також 
може бути дуже складним. У таких умовах рівень стресу зростатиме і може виникнути 
ризик вигорання. Запобігти цьому здатен лише той спеціаліст, який стежить за своїм 
психологічним і фізичним станом і вміє надати допомогу насамеред собі. 

  
Що таке синдром вигорання? 
• Це стан емоційного, психічного та фізичного виснаження, викликаний надмірним 

і тривалим напруженням.  
• Він може загрожувати працездатності, стосункам з рідними, близькими, іншими 

людьми, а також здоров’ю особи.  
• Іноді такий стан називають «депресією на роботі».  

 
З чим це пов’язано? 
Спочатку відчувається потужний функціональний потенціал (запас фізичних сил, 

емоційних та інших ресурсів). Із наростанням кількості та складності завдань, які 
вимагають постійного напруження, з’являється відчуття, що ти залишився сам на сам зі 
своїми проблемами. Виникає враження, що ніхто, крім тебе, не зацікавлений у розв’язанні 
проблем, з якими ти працюєш, наростає роздратованість. Це є першими ознаками 
професійного вигорання.  
 

Що свідчить про розвиток синдрому вигорання? 
• З’являється тривога, незадоволеність собою і тими, хто нібито мав нам 

допомагати. 
• Посилюється відчуття втоми, порушується сон, апетит, міняється режим дня. 
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• Нерозвязані проблеми, пов’язані з роботою, «приносяться» додому, злість 
спрямовується на сім’ю. 

• Вдома розповідаються історії про людей, розв’язання проблем яких є 
професійними завданнями. 

Після закінчення робочого дня складно відволіктись від переживав думок про 
роботу і пов’язаних з нею переживань.  
 

Емоційне вигорання. Як розпізнати? 
Попереджувальна фаза: 
• надмірна активність; 
• відмова від власних потреб, не пов’язаних з роботою; 
• непризнання невдач, відхилення розчарувань; 
• обмеження соціальних контактів; 
• почуття втоми, безсоння; 
• зниження уваги. 
Зниження рівня власної участі: 
• несприйняття колег; 
• в роботі відбувається перехід від допомоги клієнтам до їх тотального 

контролювання;  
• приписування вини за власні невдачі іншим людям;  
• відсутність емпатії, байдужість, цинічні оцінки;  
• небажання виконувати свої обов’язки, запізнення, бажання піти з роботи раніше; 
• концентрація на власних потребах, відчуття того, що інші люди тебе 

використовують, заздрість.   
Емоційні реакції: 
• депресія: постійне почуття вини, занижена самооцінка, безпідставні страхи, 

перепади настрою, апатія; 
• агресія: звинувачення когось, а не себе, ігнорування своєї відповідальності за 

невдачі, відсутність толерантності та здатності до компромісу, підозрілість і конфлікти з 
оточенням. 

Деструктивна поведінка: 
• зниження концентрації уваги, проблеми з пам’яттю, думати логічним мисленням, 

відсутність уяви; 
• відсутність власної ініціативи, зниження ефективності діяльності, виконання 

завдань строго за інструкцією; 
• байдужість, уникнення неформальних контактів, уникнення обговорення тем, 

пов’язаних з роботою, самотність, відмова від улюблених занять, сум. 
Психосоматичні реакції та зниження імунітету:  
• нездатність до релаксації у вільний час, безсоння, сексуальні розлади;  
• підвищений тиск, тахікардія, головні болі, болі в хребті, розлади травлення;  
• залежність від нікотину, кофеїну, алкоголю.   
Розчарування і втрата сенсу в своїй роботі: почуття безпорадності і безглуздості 

життя та непотрібності своєї діяльності. 
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Вторинна травматизація. Що може призводити до вигорання? 
Вторинна травматизація – це стан виснаження і дисфункції  (біологічної, 

психологічної та соціальної), що є в результатом тривалої роботи кейс-менеджера з 
травмованими людьми та впливу на нього їхнього емоційного стану і може призводити до 
реактивації особистих травматичних історій фахівця.  

Симптоми вторинної травматизації: 
• Змінений погляд на життя. Умови роботи, в яких часто доводиться бути свідком 

наслідків травмування дітей, їхніх батьків і піклувальників, можуть привести кейс-
менеджера до втрати довіри до інших людей та до зміни його уявлення про життя.  

• Проблеми у близьких стосунках. Робота в неспокійному середовищі з людьми у 
стресовому стані (зазвичай – тривалий тривалий час без перерви) може впливати на 
відносини кейс-менеджера із сім’єю та друзями. Розуміння, що свої професійні проблеми 
не можна переносити у своє оточення поза роботою, може створювати дистанцію між ним 
та його близькими.  

• Проблеми з концентруванням та запам’ятовуванням. Всі вищезазначені симптоми, а 
також проблеми зі сном, можуть призвести до порушення концентрацією уваги та процесу 
запам’ятовування. 

• Синдром почуття вини як людини, що не страждала. Постійна робота з людьми, які  
пережили травмування і втрати може призвести до появи почуття вини за те, що люди, 
яким ви допомагаєте, так багато страждали, а ви ні.  

• Зростання негативного збудження. Робота в стресовій ситуації з людьми в 
стресовому стані – це не той досвід, що дає змогу розслабитися. Така робота вимагає 
цілеспрямованих дій і комунікацій з різними людьми, які не завжди налаштовані 
позитивно. 

• Труднощі в розмежуванні роботи й особистого життя. Постійне відчуття того, що 
люди, яким ви надаєте допомогу, залежать від вас, може призвести до стирання межі між 
роботою та особистим життям. В таких усовах робота і особисте життя можуть повністю 
абсолютно не розмежовуватись. Особливо, коли ви працюєте зі своїми колегами в одному 
середовищі цілодобово під час надзвичайних ситуацій. Це негативно впливає на стосунки 
з родиною і друзями.  

• Зниження рівня толерантності. Залученість кейс-менеджера до роботи зі 
складними травматичними ситуаціями клієнтів протягом тривалого періоду може 
призвести до зниження його терпимості до проблем інших людей, дратівливості, 
емоційної віддаленості від родини та друзів, а також звикання до травм і втрати здатності 
співчувати іншим людським труднощам.  

• Страх перед роботою з певними категоріями осіб. У фахівців з надмірним обсягом 
роботи, які ведуть велику кількість випадків жорстокого поводження, а також випадків, 
які викликають тривожність у них самих, може боятися виникати страх перед роботою з 
випадками такими ситуаціями, самих здатних травмувати їх мамих. Це нормальні одна із 
типових реакцій на професійне навантаження, яке значно перевищує норми, протягом 
тривалого часу. У таких ситуаціях роботу з новим випадком доцільніше поручити іншому 
фахівцю, у якого немає подібних відчуттів. 
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Ризик вигорання на роботі і типові моделі поведінки: 
• «Я рятівник». Амбіції спеціаліста можуть полягати необхідності негайного 

порятунку своїх клієнтів. Незадоволення таких амбіцій призводить до серйозних 
розчарувань і втрати впевненості у своїх силах і можливостях.  

• «Все роблю сам». Фахівець вважає, що ніхто не може виконати певну роботу 
краще вас від нього і думає, що клієнти довіряють лише йому.  

• «Все буде вирішено». Фахівець доводить свою відповідальність за клієнта до 
крайності, не залишаючи для неї можливостей відповідати за свої дії самій. Він днями і 
ночами працює над проблемами клієнта, фактично – живе життям іншої людини, 
забуваючи про особисте життя.  

• Перебільшена відповідальність за почуття клієнта. Фахівець відчуває вину за 
негативні почуття клієнта, вважає, що вони спричинені його рішеннями та діями чи 
недостатньою компетентністю. Межа між власними почуттями і почуттями підопічного 
розмивається: клієнт сердиться – фахівець теж надмірно сердиться, роздратованість 
наростає і негативно впливає на його емоційний стан.  

• Надмірне переймання проблемами людей. Люди, які пережили тяжкі ситуації, 
сприймаються як жертви, а не як ті, кому пощастило залишитися в живих. Увага фахівця 
зосереджується на проблемах, а не на ресурсах для їх розв’язання. 

 
Профілактика вигорання 
• Важливо визнати необхідність регулювання стресів при наданні допомоги ВПО, 

щоб запобігти виникненню почуттів і реакцій, які можуть негативно вплинути на 
подальшу роботу, призвести до нехтування власною безпекою, соціальними та фізичними 
потребами. 

• Потрібно постійно дбати про свою фізичну та емоційну безпеку. Спеціаліст, який 
допомагає людям усувати їхні проблеми, є відповідальним  і за власну безпеку.   

• Треба пам’ятати, що стрес у надзвичайних ситуаціях є нормальним явищем, але 
стресовий стан, який наростає або не припиняється тривалий час і залишається без уваги, 
може негативно впливати на благополуччя різні сфери життєдіяльності людини, у тому 
числі на якість допомоги, яку вона надає іншим. 

• Важливою є підтримка з боку керівництва. Керіівника також відповідають за 
забезпечення допомоги персоналу, перебуває який працює у стресових ситуаціях. 

• Одним із дієвих способів зменшення стресу та посилення потенціалу для його 
подолання є підтримка колег, які працюють  у стресових умовах (наприклад, спеціаліст 
може поділитися своїм досвідом подолання стресу, розв’язання складних проблем клієнтів 
із колегами, яким він довіряє, а також звернутись до них за порадою).  
 

Правила професійної безпеки  
Фахівцю, який надає дорогу клієнтам, потрібно: 
• не забувати, що чергу він насамперед є людиною і ніщо людське йому не чуже; 
• вміти визначати рівень своїх можливостей, відмежовувати особисті переживання 

від переживань людей, яким надається допомога, знати свої слабкі місця та фактори 
ризику вашої для своєї психіки (все це допомагає фахівцю усвідомлено робити вибір, з 
якими клієнтами він можете працювати, а з якими – ні);  

• економно використовувати свій особистий ресурс, бережливо ставитися до самого 
себе. Важливо, щоби не створити плутанини стосовно кордонів з людиною, якій ви 
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допомагаєте, – занадто зблизитися чи дистанціюватися. Допомогти комусь знайти шлях 
уперед не означає розв’язати його проблеми, це радше значить підтримати людину в 
пошуку власних рішень.  

• Оптимально ставитися та збалансовано залучатися до виконання роботи.  
• розділяти особисте життя та роботу;  
• Для збереження емоційної рівноваги працювати краще в парі з колегою, 

особливо, коли це стосується роботи з горем та втратами. Колега зможе вас підтримати у 
випадку стресогенної ситуації. У вас буде кілька хвилин, щоб передихнути і скористатися 
швидкими способами самодопомоги.  

• Потрібно використовувати різні способи для зменшення стресу. 
• Необхідно відслідковувати зміни в емоціях, поведінці та своєму психологічному 

стані, а також звертати увагу на можливі зміни у ваших  колег.  
• Звертатися за допомогою до керівництва у разі потреби.  
• Пам’ятати про професійну гігієну: брати участь в інтервізійних групах чи 

супервізіях. 
 
Що потрібно визнати, щоб захистити себе від вигорання: 

• Ви не в змозі робити все. 
• Ви не є незамінним. 
• Ви не відповідальні за все. 

 
Що необхідно робити 
 

• Розділяти або змінювати свої навантаження; 
• Планувати час для відпочинку і релаксації: відвідувати концерти, театр, читати 

книги, займатися улюбленою справою тощо. 
• Довіритися кому-небудь, знайти з ким поговорити; 
• Дозволити собі насолоджуватися буденними подіями (гуляти з дітьми чи 

внуками, готувати їжу тощо); 
• Планувати час з родиною, друзями та дотримуватися цього плану; 
• Добре харчуватися; 
• Виконувати фізичні вправи (спорт, прибирання, домашня фізкультура, біг зранку 

чи ходьба ввечері тощо) 
 
Способи допомоги спеціалістам при вигоранні 

Стратегії для зменшення стресу: 
1. Психологічні, емоційні й особисті: 
• Контролюйте себе. Спостерігайте за собою, відмічайте зміни в емоційному, 
поведінковому чи фізіологічному стані. 
• Зосереджуйтеся на конкретних питаннях, на тому, що можна змінити. Не зупиняйтеся на 
серйозніших проблемах, які перебувають поза межами вашого контролю. 
• Плануйте реалістичні очікування від себе. 
• Придумайте свій спосіб завершення робочого дня (закрити двері і уявно повісити замок, 
переодягнутися вдома, помитися в душі, сказати дітям/чоловіку «привіт» тощо). 
Пам’ятайте, що організація вашого робочого дня та особистого життя допоможуть вашим 
клієнтам організовувати та планувати їхнє життя.    
• Робіть те, що ви любите: читайте книги, слухайте музику, в’яжіть чи вишивайте, грайте в 
ігри, приділяйте час своєму хобі. 
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• Практикуйте методики релаксації, такі які вам подобаються (відпочинок, медитація, 
прогулянка чи зустріч з друзями тощо). 
• Не забудьте приділяти увагу своєму повсякденному життю і сім’ї. 
• Пам’ятайте про своє почуття гумору. 
• Підтримуйте здоровий баланс між серйозними і радісними справами. 
• Беріть участь у релігійних чи духовних практиках, що відповідають Вашим інтересам. 
2. Фізичні: 
• Тримайте своє тіло в гарній формі, пам’ятайте про тренування. 
• Виділяйте побільше часу для сну. 
• Їжте регулярно, споживайте здорову їжу. 
• Обмежте вживання алкоголю і тютюну. 
3. Соціальні: 
• Не обмежуйте свої соціальне спілкування з близькими (друзі, родичі, сусіди), 
обгрунтовуючи це великою зайнятістю на роботі. 
• Залишайтеся соціально активними: якісно проводьте час з друзями та родиною. 
• Діліться своїми почуттями з колегами, друзями або родиною. 
• Повідомляйте про свої потреби іншим людям. 
• Підтримуйте своїх близьких і показуйте, що Ви дбаєте про них. 
4. Пов’язані з роботою: 
• Зверніться до свого керівника, якщо Вам потрібна допомога. 
• Попросіть чітких посадових інструкцій, щоб знати, чого від Вас очікують. 
• Спробуйте урізноманітнити свою роботу, щоб не робити те саме весь час. 
• Будьте готові до важких періодів у роботі. 
• Зробіть перерву, коли це необхідно. 
• Створіть систему підтримки колег. 
• Не працюйте більше годин, ніж потрібно. 
• Проведіть час з колегами для якісного відпочинку. 
Адресні поради для спеціалістів, які допомагають постраждалим і знаходяться в зоні 
ризику вигорання в професії. 
Експрес-допомога. В моменти сильної напруги чи перебуваючи в стресі ми часто 
забуваємо про наші власні ресурси та резерви. Спеціаліст повинен бути до цього готовий і 
знати, що можна використати тут і зараз для своєї психічної стабілізації.  
1. Підготуйте список того (напишіть на папері та залиште для пам’яті), що ви любите і що 
вам дає задоволення: улюблена пісня, книжка, фільм, молитва, розмова з подругою тощо. 
Коли немає сил і навалюється втома – люди, як правило, забувають те, що вони люблять і 
що може їм допомогти. Та у вас напоготові список – він допоможе згадати, що вам 
допомагає. 
2. Намалюйте на папері місце чи знайдіть картинку, фото того місця, де вам було б добре і 
ви почували б себе в безпеці. При необхідності перенесіть себе в те уявне місце. 
У разі сильного емоційного перенапруження чи втоми використовуйте:  
1. Техніка «Фокусоване дихання» та робота з уявою.  

Пяснення: коли ми дихаємо – ми не тільки наповнюємо організм киснем, що допомагає 
розслабити тіло, ми також контролюємо себе. Саме неконтрольованість ситуації та 
безпорадність може призвести до стресу. Контролюючи своє дихання, ми принаймні 
можемо контролювати себе та звернути увагу на свій емоційний стан. Також це 
допомагає відволікти увагу – переключитися. 
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Застосування техніки: 
 Вдихаємо через ніс (так повільніше всмоктується повітря), рахуємо 1,2,3 - затримка на 

3 і видихаємо через рот дуже спокійно (повітря краще виходить з легенів). Також ви 
можете знайти свій ритм дихання для заспокоєння. Основне правило: вдихайте 
допустимо для вас, а видихайте якомога довше. 

 Коли ми дихаємо, ми думаємо:  
Вдихаємо: «Я вдихаю і даю собі енергію, спокій, життя» (чи знайдіть свої слова, які 
будуть вам необхідні в цей момент) 
Видихаємо: «Зараз з мене виходить біль, горе, розчарування, весь відпрацьований 
матеріал». Коли видихаємо, уявляємо маленьку повітряну кульку (колір вибирайте самі) і 
думаємо; «Я видихаю в кульку відпрацьоване повітря, і вся тривога з кулькою летить в 
небо, яке є захищеним». Слідкуйте за тим як кулька летить вгору і забирає з собою 
тривогу, суєту, біль. 
Робимо так 6 раз. 
2. Техніка «Розмова та час з колегами по роботі».  
1 чи 2 рази в тиждень збирайтеся – 30 хв можете говорити про те, що вам не вдалося. 
Наступна година – розповідайте тільки те, що вам вдалося. Можете посміятися, згадавши 
якісь кумедні ситуації, щось разом подивитися, послухати музику, щось обговорити. Ви 
повинні зрозуміти, що ви не одні і крім роботи є й інші справи. 
3. Техніка «Смітник» 
Ви не можете висловити свою злість, біль, образу, неспроможність, безпорадність чи якісь 
інші емоції, що відображають ваші переживання. Напишіть їх на папері, порвіть на дрібні 
шматочки та викиньте або спаліть. Можна робити це в вашій уяві: написати і викинути в 
уявний смітник.  
4. Техніка «Очищення помислів».  
Ви йдете спати, задайте собі три питання: які три речі сьогодні примусили мене 
посміхнутися, які засумувати і що я сьогодні для себе зрозуміла (-в).   
Професійна гігієна. 
Існують різні форми обговорення процесу допомоги ВПО: 
Збори: організаційний характер - питання стосовно організації умов роботи для команди 
та покращення якості роботи кейс-менеджера. 
Обговорення випадку: може включати всіх, хто включений в даний процес (соціальний 
працівник, психолог, учитель, медичний персонал, службовець), для розуміння процесів та 
досягнення згоди в подальшому процесі надання допомоги. 
Супервізія – це професійна допомога кейс-менеджеру з боку більш досвідченого 
спеціаліста з метою покращення якості його роботи, аналіз проведеної роботи: звернення 
зі складними випадками та профілактика помилок. У разі потреби кейс-менеджер має 
звернутися до  такого спеціаліста. 
Інтервізія – це взаємна консультація чи обмін досвідом з колегами, обговорення в групі 
спеціалістів, які надають допомогу ВПО, представлення роботи ‘кейсу’ в середовищі 
колег, рівних за досвідом та статусом 
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Загальні рекомендації щодо організації інтервізії 
Що дає участь в інтервізії? 
- вивчення альтернативних способів та моделей для допомоги; 
- більш ефективна робота з проблемними питаннями та ситуаціями і, як результат, 
зниження ризику виникання ефекту «вигорання»; 
- розуміння особистих «особливостей і схем», які впливають на роботу; 
- прояснення особистих потреб - своїх сильних та слабких сторін; 
- взаємна підтримка і визнання проробленої роботи. 
Ведучий інтервізії.  Для проведення інтервізії ведучого можна вибирати з членів команди 
або запросити експерта. 
Як відбувається інтервізія? 
1. Група працює в строго визначений час, 90 хвилин, 1 раз на місяць, при можливості 
частіше – один раз на два тижні. 
2. Форма проведення інтервізії:  
- представлення самого випадку (15-20 хв) та формулювання питання, з яким кейс-
менеджер звертається до групи за допомогою.  
- коло питань: учасники по черзі задають питання, якщо такі виникли стосовно самого 
випадку,  
- група ділиться своїми міркуваннями стосовно почутого та намагаються відповісти на той 
запит, який сформулював колега. Не намагайтеся дофантазовувати та здогадуватися. 
Постарайтеся бути уважними до того, з чим звернувся кейс-менеджер до групи, та чіткими 
у своїх формулюваннях без оцінювання роботи колеги. 
Правила участі в інтервізійній групі та загальні рекомендації:  
Прийняття «Правил інтервізійної групи» є обов'язковою умовою участі. 
1. Участь в групі є добровільною. 
2. Відсутність ієрархічних стосунків між самими учасниками та між учасниками і 
спеціалістом, який проводить інтервізію. Якщо керівна посада буде заважати проведенню 
інтервізії, краще проводити її без такої людини. 
3. Відкритість та щирість, готовність поділитися своїм відношенням до якогось підходу, 
особистими питаннями та емоціями в групі.  
4. Конфіденційність та довіра. Обговорення матеріалу інтервізії поза групою 
забороняється. 
5. Єдина форма звернення один до одного для всіх членів групи: на Ви чи на ти, по імені 
чи використовуючи ім’я та по-батькові. 
6. Ведучий інтервізії вибирається з групи та міняється при кожній зустрічі по черзі. Якщо 
ведучий –  залучений спеціаліст зі сторони, він може не змінюватись. 
7. Кожний учасник представляє свій випадок (‘кейс’) по черзі. 
8. Періодично проводиться інтервізія інтервізій як можливість рефлексії процесу. 
9. Нові учасники приймаються в групу за умови прийняття правил, після двох зустрічей, за 
згодою кожного члена групи.  
 
Правила поведінки для учасників та рекомендації для ведучого інтервізійної групи: 
1. Не будьте категоричними. 
2. Не задавайте питання «Чому ти так не зробив?»: не осуджуйте. Ви повинні підтримати 
колегу, а не показати йому, що він не справляється з роботою. 
3. Не будьте надмірними: уникайте моралізаторства та повчань.  
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4. Не беріть відповідальності за чужі проблеми. 
5. Уважно слухайте.  
6. Ніхто нікого не перебиває та чекає своєї черговості – модератор слідкує за дотриманням 
такого формату. Пам’ятаєте, що інтервізійна група – це місце, де ви надаєте допомогу 
колезі, а не доводите комусь свою професійність. 
7. Зосереджуйтеся більше на «тут і зараз». Подумайте про те, чим ви зараз можете 
допомогти колезі. 
8. Приділяйте увагу своїм емоціям. Поділіться, що ви відчували, коли слухали випадок, 
який представляли (вам було байдуже, ви злилися, було образливо,  хотілося плакати чи 
сміятися тощо).  
9. Поважайте членів групи. 
10. Не виконуйте роль «терапевта» чи «психіатра». 
11. Ведучий інтервізії не є керівником групи, однак він слідкує за дотриманням «правил 
інтервізійної групи». У разі порушення – він може зупинити  і попросити учасника групи 
дотримуватися прийнятих правил.  
12. Ведучий інтервізії також може брати участь у роботі групи, якщо це не буде заважати 
йому виконувати його функції. 
Пам’ятайте! Інтервізія – це не ревізія чи контроль проведеної роботи, це можливість 
знайти відповіді на питання щодо ведення конкретного випадку. 
Будьте уважними! Сьогодні ви розглядали випадок, який веде ваш колега, завтра – на 
його місці будете ви. 
Пам`ятка для кейс-менеджерів: 
• Ваші реакції в стресовій ситуації є нормальними. 
• Не будьте до себе занадто вимогливими.  
• Поговоріть з ким-небудь, кому ви довіряєте.  
• Не намагайтеся приховувати почуття.  
• Не займайтеся самолікуванням.  
• Не забувайте про особисте життя.   
• Якщо стрес зростає і заважає вашому благополуччю та функціонуванню, зверніться до 
психолога. 
Синдром вигорання та сенс життя. 
Найскладніша фаза вигорання – це втрата смислу того, чим ти займаєшся і для чого ти це 
робиш.  
Спеціалісту важливо: 
- заново знайти ціннісні орієнтири,  
- знову побачити сенс в своїй роботі,  
- знову відкритися для болі та страждання.  
- навчиться піклуватися про себе самого,  
- приймати себе таким, яким він є і бути чесним з самим собою – таким, що не все може 
зробити і не всім зможе допомогти  
- з любов`ю відноситися до себе самого, до інших людей і всього, що його оточує. 
Психологічні дослідження показують, що наші переживання страждань, наша поведінка в 
граничних станах в травматичних ситуаціях сильно залежать від того як ми розуміємо, що 
з нами відбулося, яке значення і сенс ми надаємо тому, що відбувається. Досвід показує, 
що найнадійніше від вигорання людину захищають морально-релігійні переконання і 
усвідомлення того, що її праця – це частина чогось більшого, наповненого сенсу.   
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Пропонуємо спеціалістам, які працюють з людьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, знайти свою смислотворчу основу, яка допоможе вам і дасть надію вашим 
підопічним.   
Для прикладу наведемо кілька висловлювань відомих людей: 
В.Франкл: «Коли ви бачите сенс – ви можете пережити все»  
Х. Браун: «Життя – річ суперечлива. Іноді те, чого, як нам здається, ми зовсім не 
хочемо, виявляється саме тим, що нам найбільше потрібно» 
У.Моем: «Життя на десять відсотків складається з того, що ви в ньому робите, а на 
дев'яносто - з того, як ви його приймаєте». 
  
 

3.6. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СИТУАЦІЯХ 
ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ (З МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ) 

 
У наданні допомоги ВПО може використовуватись успішний міжнародний досвід роботи 
з такою цільовою групою. Перелік напрямів найпоширеніших загальних і спеціальних 
(для певної категорії, ситуації, проблеми) програм у цій сфері подано у таблиці 1. 

         Таблиця 1 
Програми роботи з ВПО 

Загальні  Спеціальні  

Стосуються ситуації, що склалася  
Програми: 
• адвокації;  
• надання гуманітарної допомоги;  
• охорони здоров’я;  
• покращення конкретних умов  

Стосуються сім’ї ВПО в цілому та її 
членів  
Програми:  
• дитячі освітні та психосоціальні;  
• для жінок-біженок;  
• надання сімейних послуг;  
• возз’єднання сім’ї;  
• міждержавні тематичні  

Стосуються минулого, досвіду людей  
Програми: 
• посттравматичного консультування;  
• реабілітації; 
• підтримки;  
• соціальні та рекреаційні  

Стосуються конкретних потреб 
 Програми:  
• репатріації та реінтеграції;  
• інтеграційн;і  
• з прав людини;  
• юридичні  

 
Стосуються ситуацій  
Програми:  
• самодопомоги  
• розвитку громади  
• розвитку суспільних відносин  

 

Стосуються майбутніх потреб 
Програми:   
• освітні;  
• розвитку навичок і посилення по-
тенціалу;  
• формування доходів  
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Програми з адвокації. Мотивація вимушених переселенців до зміни місця перебування 
часто тлумачиться неправильно: їхня присутність чи саме існування розглядається як за-
гроза; їхні культурні чи політичні погляди іноді сприймаються як щось чуже і небажане. 
Програмами передбачається, що представники державної влади та громади мають 
розібратися в ситуації, причинах її виникнення і сформувати позитивне ставлення до 
вимушених переселенців. Такі програми часто називають інформаційно-адвокаційними, 
тому що багатьох вимушених переселенців або нелегко знайти, або вони навмисно 
переховуються, боячись помсти.  
 
Програми з надання гуманітарної допомоги. Вимушені переселенці, як правило, 
переміщуються без особистих речей. Соціальні працівники, надаючи гуманітарну 
допомогу, можуть інформувати переселенців про такі програми та місця отримання 
гуманітарної допомоги.  
 
Програми з охорони здоров’я. Під час міграції люди можуть зіштовхуватись із проблема-
ми, що вимагають лікування. Крім того, скупченння великої кількості ВПО на невеликій 
площі і відсутність належних санітарно-гігієнічних умов можуть спричиняти різні 
захворювання. 
 
Програми, спрямовані на покращення умов. Табори для біженців та центри тимчасового 
перебування осіб, що шукають притулку, часто створюються поспіхом і мають мало 
ресурсів. Тому програми, спрямовані на покращення умов, є особливо актуальними при 
існуванні потреб подолати негативні наслідки тривалого перебування в таких центрах.  
 
Програми посттравматичного консультування допомагають пережити травматичний 
досвід, через який проходять вимушені переселенці: насильство, тортури, розлука з 
близькими, втрата близьких при евакуації тощо.  
 
Реабілітаційні програми сприяють розв’язанню конкретних проблем осіб з особливими 
потребами та розвитку їхніх можливості.  
 
Програми підтримки впроваджуються для населення, яке опинилось в умовах вимушеної 
міграції, оскільки в місцевості їхнього перебування часто не працюють організації з 
підтримки та надання допомоги.  
 
Соціальні та рекреаційні (відпочинкові) програми можуть бути не лише розважальними, 
але й терапевтичними. Такі програми сприяють уникненню ізоляції та впроваджуються 
для травмованих дітей, жертв зґвалтування, людей похилого віку та інших категрій осіб.  
 
Програми самодопомоги впроваджуються з метою об’єднання людей у схожих 
обставинах (щоб вони могли підтримувати одне одного, підвищувати особистісний 
потенціал для подолання негативних наслідків травмуючих подій).  
 
Програми розвитку в громади можуть суттєво відрізнятися, але будь-яке посилення 
потенційних зв’язків громади буде вигідним для людей у ситуаціях вимушеної міграції.  
 
Програми розвитку суспільних відносин є актуальними тоді, коли група вимушених 
переселенців відчуває складні міжгрупові відносини у взаємодії з населенням приймаючої 
території або з іншою групою вимушених переселенців.  
 
Освітні програми важливо впроваджувати для подальшого розвитку дітей, молоді, а 
також для формального та неформального навчання дорослих.  
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Програми розвитку навичок і посилення потенціалу охоплюють широкий спектр 
активності і фокусуються найчастіше на розвитку мовних, професійних і життєвих 
навичок, які полегшують адаптацію до нових умов.  
 
Програми з формування доходів можуть впроваджуватися в таборах для біженців або в 
громаді в цілому і передбачати перекваліфікацію, опанування нових навичок тощо. 
Навчання за такими програмами потрібно ретельно планувати. Для їх реалізації потрібні 
висококваліфіковані спеціалісти. 
  
Дитяча освіта і психосоціальні програми спрямовані на те, щоб компенсувати 
відсутність позитивного досвіду життя більшості дітей, які опинилися у вимушеній 
міграції. Вони можуть передбачати формальну та неформальну освіту, бути спрямовані на 
усунення негативного впливу попереднього досвіду дітей, процесу міграції, відділення від 
родини, тощо. До впровадження таких програм корисно залучати батьків.  
 
Послуги для жінок-біженок є важливими, оскільки вони становлять значну частку 
переміщених осіб і часто наражаються на небезпеку після переміщення, оскільки кількість 
випадків насильства і зґвалтувань серед жінок-біженок є дуже високою.  
 
Програми надання сімейних послуг важливі, оскільки на сімейні стосунки значною 
мірою впливає вимушена міграція, що може передбачати: тривалі періоди розлуки, сильні 
емоційні переживання, якими члени сім’ї не можуть поділитися зі своїми партнерами; 
емоційне відсторонення батьків від своїх дітей; ситуації, коли бабусі і дідусі вважають 
себе тягарем для сім’ї; ситуації, коли рішення про переїзд не було одностайним і су-
проводжується звинуваченнями інших членів сім’ї, якщо щось не вдається.  
 
Програми возз’єднання сім’ї призначені для надання допомоги у возз’єднанні сімей, 
розділених під час конфлікту чи втечі. Часто члени сім’ї навіть не знають, чи вижили їхні 
родичі і возз’єднання або інформація про близьких до фізичного возз’єднання є дуже 
важливою.  
 
Програми репатріації та реінтеграції не застосовуватимуться до всіх без виключення 
вимушених переселенців, а лише до тих, які в кінцевому підсумку повертаються додому.  
 
Інтеграційні програми охоплюють тих вимушених переселенців, котрі не повернулися 
додому і отримали дозвіл поселитися в іншій місцевості чи країні. Інтеграційні програми є 
складними і впроваджуються висококваліфікованими працівниками.  
 
Програми з захисту прав людини сфокусовані на тому, щоб вимушені переселенці були 
захищені від різного роду зловживань. Статус біженців, як правило, допускає 
експлуатацію і дискримінацію. Юридичні консультанти, залучені до впровадження 
програм, ведуть переговори і контролюють дотримання прав людини.  
 
Юридичні програми важливі, оскільки що юридичні потреби вимушених переселенців 
часто виходять за рамки галузі прав людини: невизначеність статусу, притягнення до 
відповідальності за нелегальний в’їзд в країну, переслідування місцевої адміністрації чи 
населення. 
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РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КЕЙС-
МЕНЕДЖЕРІВ  

4.1. ПРОГРАМА-ТРЕНІНУГ ДЛЯ КЕЙС-МЕНЕДЖЕРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ВПО  

Тривалість тренінгу: 3 дні 

Мета: сформувати у кейс-менеджерів відповідні знання та навички застосування інструментів 
кейс-менеджменту внутрішньо переміщених осіб.  

Зміст тренінгу: 

 Кейс-менеджмент як підхід до соціальної роботи. 
 Поняття, цілі та основні принципи.  
 Моделі.  
 Етапи застосування. 
 Особливості ВПО як цільової групи кейс-менеджменту. 
 Встановлення контакту і залучення клієнтів. Первинне оцінювання. 
 Збір інформації та оцінювання потреб. 
 Планування, виконання плану.  
 Моніторинг та оцінювання. 
 Оцінювання результатів і завершення стосунків. 
 Документальна база кейс-менеджменту. 
 Компетенції кейс-менеджера. 
 Особливості впровадження кейс-менеджменту на місцях. Наявні та необхідні 

ресурси. 
 

День 1-й 

10.00–10.40 
Заповнення вхідної анкети. Презентація мети і структури тренінгу.  
Знайомство (Обрана вправа). Визначення очікувань учасників. Актуалізація досвіду з 
кейс-менеджменту. Вправа «Метро». Прийняття правил роботи в групі 

10.40–11.20 Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами 
Презентація.  Запитання – відповіді 

11.20–11.40 Перерва на каву 

11.40–13.00 

Внутрішньо переміщені особи в Україні, їхні основні соціально-демографічні 
характеристики 
Робота в групах. Колаж «Портрет» + опис кейсів з практики.Презентація роботи. 
Обговорення 

13.00–14.00 Обід 

14.00–15.20 
Установлення контакту і залучення клієнтів 
Робота в трійках. Формування навичок установлення контакту. Аналіз ситуацій. 
Визначення стратегій поведінки при гострих реакціях на стрес  

15.20–15.40 Перерва на каву 

15.40–16.45 
Первинне оцінювання та оцінювання ризиків 
Розгляд алгоритму роботи в процесі первинного оцінювання. Аналіз кейсів. 
Обговорення базових потреб і стратегій їх задоволення 
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16.45–17.00 Підсумки дня. Зворотний зв’язок 

День 2-й 

10.00 – 11.20 
• Рефлексія першого дня роботи 
• Збір інформації та оцінювання потреб ВПО 
Аналіз можливих джерел інформації. Визначення потреб і формулювання проблем 

11.20–11.40 Перерва на каву 

11.40–13.00 Збір інформації та оцінювання потреб ВПО 
Робота з формами оцінки потреб ВПО на прикладі кейсів. Аналіз ресурсів ВПО. 

13.00–14.00 Обід 

14.00–15.20 
Визначення цілей та планування заходів  
Формулювання цілей. Огляд програм роботи з ВПО. Групове обговорення доступних 
програм / послуг на місцях 

15.20–15.40 Перерва на каву 

15.40–16.45 Реалізація індивідуального плану заходів. Договір про послуги 
Робота з формами індивідуального плану та оговору про послуги 

16.45–17.00 Підсумки дня. Зворотний зв’язок 

День 3-й 

10.00–11.20 
• Рефлексія другого дня роботи 
• Моніторинг та оцінювання. Оцінювання результатів та завершення стосунків 
 

11.20–11.40 Перерва на каву 

11.40–13.00 Вимоги до кейс-менеджера та його кваліфікації 
Робота в групах 

13.00–14.00 Обід 

14.00–15.20 Упровадження кейс-менеджменту на місцях. Наявні та необхідні ресурси 
Робота в групах. Презентація. Групове обговорення 

15.20–15.40 Перерва на каву 

15.40–17.00 Підсумки тренінгу. Заповнення анкети зворотного зв’язку 
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4.2. ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РОБОТИ З ВПО*  

№ Модулі і теми Лекції, 
годин 

Практичні 
Заняття, 

годин 
 Модуль 1. Загальна характеристика сімей ВПО. Потреби, 

особливості 
  

1 Становище внутрішньо переміщених осіб в Україні 1  

2 Сутність , характеристики, потреби ВПО 2  
3 Криза як деструктивний процес загального стану ВПО 1  

 РАЗОМ 4  
 Модуль 2. Етичні засади роботи із внутрішньо переміщеними 

особами 
  

1 Етичні норми роботи кейс-менеджерів при веденні випадків із 
життя ВПО 

1  

2 Переконання та компетентність кейс-менеджерів у роботі з ВПО  2 

 РАЗОМ 1 2 
 Модуль 3. Кейс-менеджмент у роботі з ВПО як підхід до 

надання соціальних послуг 
  

1 Особливості державної підтримки внутрішньо переміщених осіб в 
Україні 

2  

2 Зміст та нормативно-правові  основи діяльності фахівців, які 
працюють з ВПО 

2  

3 Організаційно-методичні основи роботи з ВПО 6 4 

4 Досвід роботи з ВПО. Історії успіху  2 

 РАЗОМ 10 6 
   Модуль 4. Оцінювання роботи з ВПО   

1 Оцінювання як процес, його складові. Загальні характеристики 
різних видів оцінювання 

2  

2 Оцінювання потреб ВПО як ключовий етап надання допомоги 
особам цієї категорії 

4 4 

3 Методи діагностики потрею і проблем ВПО 1 2 

 РАЗОМ 7 6 

  Модуль 5. Партнерство для надання допомоги ВПО   

1 Мультидисциплінарна команда фахівців, залучених для 
розв’язання потреб ВПО: значення, створення, координація роботи 

1  

2 Міжвідомча співпраця як умова ефективності надання допомоги 
ВПО 

2  

 РАЗОМ 25 14 

*На основі програми Єдиний центр допомоги ВПО м. Миргород 

 



 

58 

РОЗДІЛ 5. ІСТОРІЇ УСПІХУ 

 
Історія 1 

Опис ситуацї ВПО 
Жінка у віці 38 років, онкохвора, переїхала з Донецької області до м. Харкова з 9-річною донькою. 
Звернулася за допомогою в отриманні коштів на проведення хірургічної операції та послуг із 
психоемоційного реабілітації, небхідних і їй, і дитині.  
 
Діяльність кейс-менеджера за виявленими потребами:  

Фінасова допомога на оперативне лікування  
Кейс-менеджером було  підготовлено звернення до головного лікаря міської поліклініки з 
проханням щодо безкоштовного обстеження, в тому числі проведення необхідних аналізів 
лабораторних досліджень. Також було підготовлено звернення до депутата міської ради з 
проханням надати матеріальну допомогу для проведення хірургічної операції. Клієнтку було 
проінформовано про право звернутися до Управління праці та соціального захисту населення 
району з приводу отримання фінансової допомоги на лікування за наявності відповідних довідок з 
лікарні, що підтверджують необхідність проведення операції. У результаті клієнтка отримала суму 
грошей, яких вистачило на проведення операції та на проходження курсу реабілітації.  
 
Догляд за дитиною під час лікування матері  
Кейс-менеджером було підготовлено звернення до благодійного фонду з проханням про допомогу 
родині у нагляді за дитиною на час лікування матері,  що було задоволено.  
 
Придбання письмового столу для дитини та забезпечені сезонним одягом  
Кейс-менеджером було складено листи-клопотання до депутатів міської ради щодо забезпечення 
доньки онкохворої жінки письмовим столом. Оголошення про цю потребу було розміщено в 
інтернеті. Завдяки цьому оголошенню дитину було забезпечено майже новим письмовим столом 
(кейс менеджер безкоштовно доставив його до місця призначення). Разом із клієнткою та її 
дитиною кейс-менеджер відвідали кілька організацій міста, які надають гуманітарну допомогу, де 
отримали сезонний одяг. 
 
Покращення психоемоційного стану матері та дитини  
До роботи з родиною було залучено кваліфікованого психолога благодійного фонду Центру 
ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя Перемога». Проведений ним курс психологічного 
консультування членів сім’ї забезпечив позитивні зміни. 
 
Потреба у працевлаштуванні  
Оскільки клієнтка була прооперована та не могла тривалий час залишати дитину вдома саму, вона 
потребувала працевлаштування на неповний робочий день. Разом із нею кейс-менеджер відвідав  
ГО «Центр професійного розвитку Харкова», де жінці запропонували відповідний варіант роботи з 
гідною оплатою праці. Зараз вона працює на запропонованій посаді., задоволена тим, що встигає 
виконувати професійні завдання і вести домашні справи. 
 
Дозвілля для дитини  
Було налагоджено співпрацю з керівником вокального гуртка при дитячій школі в БК «Металіст» 
щодо безкоштовного відвідування дитиною цього гуртка протягом 2016/2017 навчального року.  
 

Тривалість роботи з кейсом: 3 місяці 

Залучені служби та організації 
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Історія 2 
 

Опис ситуації ВПО  

Жінка віком 35 років проживає у місті Кремінна (Луганська обл.). Виїхала із тимчасово 
окупованої території з двома дітьми (6 та 12 років), старшою сестрою, яка має трьох дітей, 
їмолодшою сестрою та мамою. Проблеми внутрішньо переміщеної сім’ї  були пов’язані з 
відсутністю житла, невлаштованістю дітей до школи та дитячого садка, призупиненням навчання 
двох сестер у ВНЗ, відсутністю продуктів харчування, побутових речей, одягу, коштів.  
 

Діяльність кейс-менеджера за виявленими потребами:  

Забезпечення  житлом  
За допомогою кейс-менеджера було знайдено житло, достатнє для розміщення великої родини з 
пятьма дітьми. 
 
Гуманітарна підтримка  
Кейс-менеджер установив контакти з благодійними організаціями, які працюють на території 
проживання клієнтки з родиною, що допомогдо забезпечити їх речами першої необхідності, 
продуктами харчування,  ліками, одягом.  
 
Працевлаштування  
За клопотанням  кейс-менеджера працездатних членів сім’ї було взято на облік у центрі 
зайнятості, також їм було надано допомогу щодо самозайнятості через грант Міжнародної 
організації з міграції. Клієнтка та її молодша сестра мають активну життєву позицію, обидві є 
волонтерами Кремінського ЦСССДМ, активними учасниками соціальних проектів, що 
реалізуються в районі. Клієнтка є членом громадської  ради при Кремінській 
райдержадміністрації. 
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БК «Металіст»
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міської ради

ВПО та кейс-
менеджер 



 

60 

Продовження навчання 
 Дітей шкільного віку було влаштовано до школи, молодшу дівчинку – до дитячого садка, двох 
сестер клієнтки – на навчання у відповідні ВНЗ. 
 
Медичниі послуги 
 Кейс-менеджер допоміг у взятті членів родини на  медичний облік в районній поліклініці. Було 
проведено обстеження дітей. Молодша дівчинка пройшла лікування в стаціонарі у зв’язку із 
захворюванням на  бронхіальну астму, яка загострилась в умовах довготривалого стресу. 
 
Ппсихологічна допомога 
 За сприяння кейс-менеджера членам сім’ї, у тому числі дітям, було надано послуги психологами 
ЦСССДМ. 
 

Тривалість роботи з кейсом: 3 місяці  
 

Залучені служби та організації 

 

 
Історія 3 
 

Опис ситуації ВПО 

Жінка-пенсіонерка у віці 65 років, одинока, проживає у м. Києві, орендує кімнату. На момент 
звернення у неї спостерігались  соматичні порушення та ознаки пригніченого емоційного стану, 
пов’язаного із похованням матері на тимчасово непідконтрольній Україні території.  
 

Діяльність кейс-менеджера за виявленими потребами  

Отримання свідоцтва про смерть матері 
Оскільки мати клієнтки померла на території, тимчасово не підконтрольній Україні, отримати 
своєчасно свідоцтво про смерть було складно. Клієнтка разом із кейс-менеджером звернулася до 
юриста за консультацією щодо процедури встановлення факту смерті людини, яка померла на 
непідконтрольній території та отримання свідоцтва про смерть. Після консультації клієнтка 
звернулась із заявою до суду під супроводом юристів громадської ініціативи та отримала 
позитивне рішення суду і свідоцтво про смерть. 
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Оотримання виплат на поховання померлої матері 

Клієнтка отримала від кейс-менеджера детальну інформацію щодо порядку отримання коштів на 
поховання, звернулася до районного відділення Пенсійного фонду України. У результаті кошти на 
поховання матері їй було виплачено.  
 
Реалізація права на успадкування пенсійних виплат померлої матері  

 Кейс-менеджером клієнтці було надано інформацію щодо процедури здійснення права на 
спадкування пенсійних виплат померлої матері. Клієнтка звернулась до нотаріуса з підготовленим 
пакетом документів. Право наслідування клієнткою майна померлої матері буде реалізовано. 
Наразі триває процедура оформлення пенсійних виплат померлої матері на правах наслідування.  
 
Психологічна підтримка в період  адаптації на новому місці проживання та після втрати 

близької людини  

За рекомендацією кейс-менеджера клієнтка отримала психологічну допомогу в Асоціації 
психіатрів України в межах проекту «Доступ переселенців із зон проведення АТО та АР Крим до 
якісної психосоціальної допомоги в м. Києві» та у психолога БФ «Карітас Київ». Найвагомішим 
досягненням в адаптації на новому місці проживання в історії клієнтки стала її участь в діяльності 
творчого проекту «Театр переселенця», контакти якого вона отримала від кейс-менеджера. 
Клієнтка з дитинства мріяла про театр. Війна змусила її залишити рідне місто, але вона здійснила 
свою мрію, зігравши саму себе у виставі «Тато розбереться» в унікальному проекті «Театр 
переселенця» в межах  фестивалю Гогольфест-2016. Разом із «Театром переселенця» вона взяла 
участь  у Фестивалі патріотичного театру в м. Дніпропетровську. Завдяки цій поїздці побачилась з 
рідним братом і його сім’єю. На сьогодні клієнтка  навчається в Університеті менеджменту освіти 
НАПН України (здобуває рівень магістра з педагогіки вищої школи). 
 
Гуманітарна підтримка та додаткові доходи для оплати житлово-комунальних послуг та 

лікування 

Клієнтка орендує кімнату в м. Києві. Коштів, які вона отримує від держави (пенсія та адресна 
грошова допомога ВПО), вистачає тільки на оплату цього житла. Тому вона постійно шукає 
можливість додаткового заробітку. Вона навчилась шукати роботу в інтернеті. Завдяки участі в 
проекті «Театр переселенця» отримувала гонорари. Систематично отримує гуманітарну допомогу 
у вигляді продуктових наборів від Київської спілки «Самаритян України».  Під час захворювання 
Завдяки посередництву кейс-менеджера клієнтка отримала в БФ «Карітас Київ» кошти на 
лікування. 
Тривалість роботи з кейсом: 8 місяців 

Залучені служби та організації 
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Історія 4 

Опис ситуації ВПО 

Жінка віком 36 років проживає у м. Слов’янську. Виїхала разом із чоловіком і трьома дітьми (2, 8 і 
13 років) із  тимчасово окупованої території Донецької області. Чоловік був полоненим у місці 
постійного проживання, до нього застосовувалися тортури. Жінка продала майже все майно, щоб 
зібрати необхідну суму для викупу його з полону. Після перенесених тортур чоловік став сильно 
пити. Сім’я проживає в старому будинку з пічним опаленням, та туалет і вода знаходяться у дворі. 
Більш підходяще житло родина не могла винайняти у зв’язку з браком коштів. Жінка перебуває у 
відпустці по догляду за дворічною дитиною. Чоловік числиться на обліку в центрі зайнятості, поки 
що не погодився на жодну запропоновану йому працівниками центру роботу. Сім’я має  статус 
ВПО, всі члени сім’ї отримували гарантовані державою відповідні соціальні виплати. Але на 
момент звернення жінки до кейс-менеджера сім’я (із незрозумілих причин) півроку не отримувала 
соціальні виплати. 
На етапі звернення жінка перебувала у пригніченому емоційному стані, який можна 
охарактеризувати як безвихідь, і мала намір розлучитися з чоловіком. 
 

Діяльність кейс-менеджера за виявленими потребами  

Відновлення соціальних виплат   
Кейс-менеджер допоміг сім’ї з’ясувати причини припинення виплати соціальної допомоги. Було 
повідомлено контакти організації, яка надає безоплатну правову допомогу та готує необхідні 
документи.  Соціальні  виплати поновлено.  

Психологічна допомога 
У зв’язку з дуже пригніченим психологічним станом  клієнтки кейс-менеджер перенаправив її до 
мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, де вона отримала послуги психолога. За 
результатами  роботи психолога (декілька сеансів) у жінки підвищився рівень самооцінки, 
з’явилося розуміння, що їй готові прийти на допомогу. 
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Оздоровлення дітей 
Старшим дітям було запропоновано оздоровлення в дитячому таборі. Жінка погодилась на цю 
пропозицію, і її діти 8 і 13 років були оздоровлені в таборі на території Блакитних озер. 

 
Пошук житла,  комфортного  для проживання дітей 
Кейс-менеджер допоміг родині підібрати більш комфортне житло  (неподалік від школи, у якій 
навчаються старші діти) за зверненням до ріелторської компанії. Чоловік сам зробив ремонт у 
будинку. Залученість чоловіка до кейс-менеджментусприяла налагодженню стосунків у сім’ї.  
 
 
Тривалість роботи з кейсом: 2 місяці 
Залучені служби та організації 

 

 
Історія 5 
 

Опис ситуації ВПО 

Юнак у віці 17 років виїхав із зони проведення антитерористичної операції без батьків, без 
документів. Проживає у м. Мирогороді, у службових приміщеннях кінно-спортивної школи. 
Допомагає доглядати да коньми за дах над головою та їжу.  
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64 

Діяльність кейс-менеджера за виявленими потребами:  

Отримання паспорта, відновлення документів для продовження навчання, оформлення 
довідки ВПО та адресної грошової допомоги 
Клієнт разом із кейс-менеджером звернувся за допомогою до юриста. Було зроблено необхідні 
запити для отримання довідки з учбового закладу, де навчався хлопець. Це дало йому змогу 
продовжити навчання, влаштуватися до гуртожитку, оформити отримання стипендії. Також було 
зроблено запит на відновлення паспорта. Після завершення періоду проведення всіх  цих процедур 
клієнту виповнилося 18 років і він отримав довідку ВПО. 
 
Потреба в забезпеченні речами першої необхідності (теплим одягом, взуттям, засобами 
особистої гігієни та побуту) 
Разом із кейс-менеджером клієнт звернувся до БО «Спілка самаритян» та мешканців м. 
Миргорода. Було подано заяву на імя міського голови про надання одноразової матеріальнї 
допомоги. Усе необхідне було надано клієнту або придбане за рахунок отриманої грошової 
допомоги. 
 
Потреба в оформленні перепустки для поїздок у Донецьку область 
Кейс-менеджером  було надано юнакові інформацію щодо процедури оформлення електронної 
перепустки. Клієнт за підтримки кейс-менеджера оформив заявку на отримання такої перепустки в 
електронному реєстрі дозволів для переміщення осіб в райони проведення антитерористичної 
операції. У результаті йому було оформлено електронну перепустку, що дало змогу зустрічатися з 
батьками, які вирішили не покидати свою домівку на тимчасово окупованій території. 
 

Тривалість роботи з кейсом: 3 місяці 

Залучені служби та організації 

 

 

 


