
Інформація 

про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх 

на території  Вороновицької ОТГ 
  

 

      

           Умови, що  на   сьогодні   склалися,   призвели   до   такого 

соціального  явища,  як безпритульність  і  бездоглядність дітей. Діти,  що 

покинуті батьками або самі покинули сім'ю,  в  якій  не 

створено  нормальних  умов  для  життя  та  повноцінного розвитку, 

займаються бродяжництвом,  жебракуванням, крадіжками, систематично 

вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають 

жертвами сексуальних злочинів,  залучаються  дорослими  до 

протиправної  діяльності.  

 Життя  і  здоров'я таких дітей 

постійноперебуває  під  загрозою,  а  збільшення  їх   чисельності   також 

становить певну загрозу для суспільства. 

      До основних  причин,  що  зумовлюють дитячу безпритульність і 

бездоглядність, слід віднести такі: 

    - жорстокі форми виховання дітей в сім'ях; 

     - психологічна криза стосунків батьків та  дітей;                 

     - неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції; 

    -  перебування дітей під опікою матеріально неспроможних 

родичів(бабусь, дідусів); 

    -  експлуатація батьками   праці   дітей, що призводить допослаблення 

будь-якої мотивації до продовження навчання; 

   -   нездатність державної інтернатної системи 

забезпечитисоціалізацію  вихованців  з урахуванням їх потреб та умов 

розвиткусуспільства; 

     - низька результативність роботи органів опіки та піклування. 

      Одним з напрямів подолання сирітства є створення та поширення 

форм  сімейного виховання 

-   дітей-сиріт  та   дітей,   позбавленихбатьківського піклування. 

    Головним завданням  у подоланні    дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного 

розвитку та виховання дітей є 

-  розроблення та запровадження ефективних форм  роботи з профілактики 

дитячої безпритульності і  бездоглядності, 

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають 

виконувати виховні функції  та  забезпечення   захисту прав дітей, які 

виховуються в таких сім'ях; 

  -   застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей,  які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

     -  запровадження ефективних форм і методів роботи з сім’ями  ,які 

опинились в складних життєвих обставинах; 



     

        

 

     Саме тому з метою мінімізації негативних проявів у дитячому та 

підлітковому середовищі   розроблені дані  заходи, що мають на меті 

попередження бездоглядності, правопорушень, поширення негативних явищ 

в підлітковому та молодіжному середовищі.  

 Щорічно дане питання розглядати  на засіданні виконавчого комітету.   

Звичайно знаковим показником  нашої  роботи    буде  відсутність злочинів 

вчинених неповнолітніми . 

            Потрібно відмітити, що у навчальних  закладаз  працює система 

контролю за відвідуваннями учнями уроків, але вважаю, що дана система 

може бути вдосконалена шляхом більш тісного залучення до неї соціальних 

педагогів, психологів, класних керівників і звичайно більш тісній співпраці з 

батьками. 

         

  

  

  

  
 


