ПАТРОНАТНЕ
ВИХОВАННЯ - нова форма
сімейного влаштування
дітей

Порядок створення
патронатної сім’ї

Патронатний вихователь
– це

1етап.
Проходження
кандидатами у патронатні вихователі
первинного відбору.
2етап.
Проходження
навчання.

ними

особа, яка за участю членів
своєї сім’ї надає послуги з
догляду, виховання й
реабілітації дитини у своїй
родині

3 етап. Укладення договору про
надання послуг з патронату над
дитиною.

Кожна дитина має право на
щасливе
дитинство,
адже
в
подальшому, дорослому житті це є
основною запорукою відповідального
ставлення до власного життя та
інших. Але не всім щастить
виховуватися в повноцінній родині.
Деякі діти позбавлені цього права , їх
потреби не задовольняються у
повній мірі, а отже вони не можуть
гармонійно розвиватися.

4 етап. Влаштування дитини в
сім'ю і укладення договору про
патронат над цією дитиною
Патронат над дитиною – це
тимчасовий догляд, виховання та
реабілітація
дитини
в
сім’ї
патронатного вихователя на період
подолання дитиною, її батьками
або
іншими
законними
представниками
складних
життєвих обставин.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Патронатним вихователем
не може бути особа,
зазначена у статті 212
Сімейного кодексу України.

Обов’язки патронатного
вихователя:
• забезпечувати надання послуг із
догляду, виховання й реабілітації
дитини
в
сім’ї
патронатного
вихователя, піклуватися про її
моральний і фізичний стан, нести
відповідальність за її життя і
здоров’я;

Метою патронату над дитиною є
забезпечення захисту прав дитини,
яка
через
складні
життєві
обставини тимчасово не може
проживати
разом
з
батьками/законнимипредставниками,
надання їй та її сім’ї послуг,
спрямованих на повернення у сім’ю
відповідно до найкращих інтересів
дитини.
На дітей влаштованих в патронатну
сім’ю
виплачується
соціальна
допомога на утримання
кожної
дитини та грошове забезпечення
патронатним вихователям.

• створювати належні умови для
проживання, навчання, фізичного та
духовного розвитку дитини відповідно
до
її
віку,
потребам
та
індивідуальним особливостям;
• представляти в рамках своїх
повноважень інтереси дитини у
відповідних
установах
та
організаціях;
• взаємодіяти з працівниками служби
у справах дітей, соціальної установи,
здійснювати
заходи,
передбачені
індивідуальним планом соціального
захисту дитини;
• співпрацювати з батьками або
законними представниками дитини з
метою подолання складних життєвих
обставин в межах та у спосіб,
визначений
органом
опіки
та
піклування.

Якщо Ви небайдужі до долі дітей,
які опинились в складних життєвих
обставинах і маєте бажання стати
патронатним вихователем за більш
детальною інформацією
можете
звернутися до
Новотроїцького районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за адресою:
смт. Новотроїцьке, вул. Соборна,
буд. 96. Тел.: 51782

