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Обсяг в
годинах

Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
заняття
Змістовий модуль 1. ВІДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ І ВЗАЄМОДОПОМОГИ
Заняття 1. Соціальна допомога: Оволодіти навичками знання
поняття, стисла історія розвитку, соціальна допомога і взаємодопомога.
загальна проблематика.
Розглянути особливості професійної
та непрофесійноїсоціальної допомоги.
Історія становлення сучасних підходів
до надання соціальної допомоги
особистості. Види спеціалізованої
соціальної допомоги.
Змістовий модуль 2. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В
ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ З КЛІЄНТОМ
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Заняття 2. Навички соціальної
допомоги як складова професійних
компетенцій соціального працівника.
Проведення круглого столу.

Опрацювати матеріал про навички
соціальної допомоги і
взаємодопомоги. Соціальна допомога
як складової професійної
компетентності фахівців різних
професій, що допомагають.
Впровадження цінностей соціальної
роботи у процесі надання допомоги.
Навички міжособистісної взаємодії в
роботі соціального працівника. Межі
компетенції соціального працівника у
наданні соціальної допомоги.
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Заняття 3. Основні концепції
соціальної допомоги і
взаємодопомоги.

Розглянути концепції.

2

Заняття 4. Особливості соціальної Співзалежність як чинник формування
допомоги особам з хімічною хімічної залежності. Види реакцій
співзалежного члена родини на
залежністю
залежну поведінку родича.
Особливості соціальної допомоги на
різних етапах реабілітації осіб з
хімічною залежністю. Проблема
наснаження особи з хімічною
залежністю на припинення вживання
наркотичних речовин та початок
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Заняття 5. Психологічна допомога
особам, що зазнали домашнього
насильства.

Змістовий модуль
ПРОГРАМАМИ
2

2

3.

ОРГАНІЗАЦІЯ

процесу реабілітації.
Поняття віктимності та чинники, що
визначають віктимну поведінку.
Проблема домашнього насильства в
Україні. Види домашнього насильства.
Сучасні законодавчі основи подолання
12 домашнього насильства. Соціальна
складова роботи з жертвами
домашнього насильства (форми та
види соціальної допомоги).
ТА КЕРУВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКИМИ

Заняття 6. Принципи соціальної Загальна характеристики проблем
допомоги
дітям,
позбавленим вихованців інтернатних закладів.
батьківського піклування.
Поняття депривації. Види депривації.
Материнська депривація та її наслідки.
Реформа системи інтернатних закладів
в Україні. Завдання соціальнопсихологічної реабілітації дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Заняття 7. Особливості роботи зі Соціальна допомога родинам, що
“складними” клієнтами.
мають проблеми внаслідок девіантної
та агресивної поведінки підлітків.
Стратегії психологічної допомоги
агресивним підліткам за Дж.
Коттлером.

