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АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З
СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ЯК УМОВА
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ
Карина Вазуля
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, доцент В.В. Костіна
У наш час особливої актуальності набуває питання пошуку шляхів
соціального захисту та підтримки соціально незахищених категорій населення,
до яких належать багатодітні сім’ї. В Україні трансформація форм і функцій
батьківства в останні десятиліття відбувається на фоні невирішеності багатьох
соціально-економічних проблем та відсутності сталої ієрархії моральноетичних цінностей, що зумовили розповсюдження негативних тенденцій та
явищ, які спричинили поширення таких соціально-небезпечних явищ як
невідповідальне батьківство та соціальне сирітство. Недостатня кількість
напрацьованих вітчизняних практик надання соціальної допомоги сім’ям, що
опинилися у складних життєвих обставинах зумовила необхідність аналізу
закордонного досвіду відповідної соціальної роботи з метою пошуку та відбору
ефективних засобів соціального супроводу багатодітних сімей, що визначило
тему нашого дослідження.
Закордонний досвід країн Європейського співтовариства щодо
соціального захисту та соціальної допомоги сім’ї вивчали Ж. Анселен [5],
І. Боде [5],
А. Добрянський [1],
К. Іващенко [2],
Л. Крамаренко [3],
М. Кашуба [4] та ін. Аналіз та узагальнення наукової літератури з проблеми
соціальної роботи з сім’єю у країнах Європейського співтовариства показали,
що: 1) у Німеччині стимулюванню сім’ї у напрямі розвитку багатодітності
приділяється велика увага (допомога багатодітним сім’ям надається у формі
додаткової податкової знижки в межах соціальної допомоги; надається
допомога на засоби існування; за народження кожної дитини матір отримує
додатково податковий бонус); 2) у Франції держава підтримує перш за все
багатодітні сім'ї (так звані «дитячі гроші» виплачують тільки після народження
другого малюка, а після третього - батьки претендують на ще один вид
додаткової допомоги; діти віком від 3 до 6 років можуть навчатися в
«материнських» школах, завданням яких є соціалізація дітей та підготовка їх
до початкової школи); 3) у Польщі нещодавно відбулися зміни у сфері
соціального захисту багатодітних родин (раніше право на спеціальну допомогу
мали всі багатодітні сім’ї, в яких було троє чи більше дітей; зараз допомогу з
багатодітності можна отримати лише у тому випадку, якщо дохід на кожного
члена сім’ї складає в перерахунку менше 125 доларів на місяць; якщо в сім’ї є
дитина з інвалідністю і один із батьків не працює, а зайнятий доглядом за цією
дитиною, то допомога збільшується удвічі; батьки можуть отримати фінансову
допомогу 500 злотих на місяць на утримання дитини; також програмою «Сім’я
500+» передбачена і підтримка сімей іноземців, що живуть у Польщі; також
Програма за програмою «Сім’я 500+» - виплачується щомісячно допомога в
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розмірі 500 злотих на другу й кожну наступну дитину в сім’ї, незалежно від
доходів).
Узагальнення досвіду країн європейського співтовариства з соціальної
допомоги та соціального супроводу багатодітних сімей показало, що вони є
достатньо різноманітними, але спільним для всіх країн є спрямованість на
забезпечення максимально сприятливих умов для підтримки багатодітності, що
є перспективним завданням для сфери соціальної допомоги багатодітним
сім’ям в Україні.
Перспективним напрямом подальших досліджень розглядаємо розробку
методичного забезпечення щодо використання ефективного досвіду країн
європейського співтовариства щодо соціальної підтримки та соціального
супроводу багатодітних сімей в Україні.
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