
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ



СОЦІАЛЬНА НАУКА І ПРАКТИКА

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ – SOCIAL INCLUSION 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА – SOCIAL WORK 

 

Завдання:  

 Включення у соціум як окремих особистостей, так і соціальні 

групи, що втратили з ним зв’язок або – зв'язок є слабким та 

нестійким 

 

 Сприяння перетворенню зазначених осіб та груп із ОБ’ЄКТА 

соціальної допомоги на СУБ’ЄКТ діяльності у соціумі 

 

 Завданням соціальної інклюзії та соціальної роботи також є 

перетворення зазначеної категорії осіб з ОБ’ЄКТА соціальної 

допомоги на СУБ’ЄКТ життєтворчості  

 



СФЕРИ НАУКИ І ПРАКТИКИ ЩО ПОЄДНУЮТЬ 
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ЗЕЛЕНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА – GREEN SOCIAL WORK

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СИСТЕМІ 

«ЛЮДИНА – ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

Завдання:  

 Включення у соціум як окремих особистостей, так і соціальні 

групи, що втратили з ним зв’язок або – зв'язок є слабким та 

нестійким за допомогою залучення до екологічного навчання 

та екологічної діяльності 

 Сприяння перетворенню зазначених осіб та груп із ОБ’ЄКТА 

соціальної допомоги на СУБ’ЄКТ діяльності у соціумі та 

СУБ’ЄКТ створення та організації життєвого середовища 



Соціальні категорії жителів України, які потребують 
підтримки 

• Люди з інвалідністю

• Внутрішньо переселені особи ( ВПО )

• Люди літнього віку



Медична  та благодійна моделі соціальної 
допомоги

• Благодійна модель або модель «трагедії» розглядає людей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах як жертв обставин, що 
заслуговують на жалість та співчуття.  Застосовується для організації збору 
коштів. 

• Основною загрозою цієї моделі є те, що зібрані кошти та інші внески 
спрямовуються на разову допомогу, але не вирішують першочергових 
проблем, не створюючи можливостей для самореалізації та включення 
людей у суспільство.

• Медична модель допомоги застосовується до осіб, які мають 
інвалідність.  Розглядає «інвалідність» як ваду чи хворобу.  Відповідно, 
людина з інвалідністю лише об’єкт допомоги у цій моделі.  За таких умов 
людина з інвалідністю опиняється відстороненою від суспільного життя, її 
життєдіяльність обмежена оточенням близьких людей та медичних 
працівників. Саме вони приймають основні рішення в житті людини з 
інвалідністю, що перешкоджає рівноправній участі цієї людини в житті 
суспільства та вільній реалізації прав людини.

Обидві моделі стають чинником подальшої інвалідизації



Соціальна модель допомоги

• Соціальна модель  допомоги вбачає проблеми у 
перешкодах (соціальних та економічних, просторових, 
екологічних), які стають на заваді участі певної категорії 
людей у житті суспільства. Ці перешкоди має бути  
ліквідовано за допомогою соціальних інституцій, а суб’єкти 
допомоги мають навчитися ефективній життєтворчості та 
діяльності у соціумі.

• Сприяє  соціальній інклюзії 



СФЕРИ, ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА 
ІНКЛЮЗІЯ

• Екологічне середовище – дає можливість для діяльності та 
спілкування, що у свою чергу сприяють соціальній інклюзії 
(соціалізації та ресоціалізації)

• Громада – місце, де формується взаємодія з соціумом  

• Життєвий простір – поєднує природне та соціальне 
середовище

• Освітній простір – спеціально створені умови, де 
поєднуються теорія і практика



Соціальна інклюзія та життєтворчість
Суб’єкти 

соціальної 

інклюзії

Сфери соціальної  інклюзії

Навколишнє

середовище
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за інтересами та

Університетів

третього віку
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інклюзії людей літнього віку
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ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ В 
УКРАЇНІ

Робота на деокупованих територіях

• Ресоціалізація мешканців деокупованих територій

• Відновлення інфраструктури

• Відновлення навколишнього середовища

• Розвиток освітнього простору

• Організація дозвілля



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


