
Про створення в Одеській області соціального центру матері та дитини

Збереження сімейних форм виховання, з метою попередження соціального сирітства залишається одним із
пріоритетних завдань для центральних органів виконавчої влади, обласних та місцевих адміністрацій, виконавчих
органів міських рад та органів виконавчої влади. У даний час, в Україні функціонують 15 соціальних центрів матері та
дитини, які надають вагітним жінкам та жінкам з дітьми безоплатні психологічні, соціально-педагогічні, правові,
соціально-економічні, соціально-медичні, соціально-побутові та інформаційні послуги спрямовані на попередження
відмов матерів від новонароджених дітей та навчання навичкам догляду за дитиною.

            Соціальний  центр матері та дитини - заклад тимчасового проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяці
вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що
перешкоджають виконанню материнського обов'язку.

            Протягом останніх років створення соціального центру матері та дитини в Одеській області є нагальною
потребою, адже кількість вагітних жінок (в т.ч. неповнолітніх) та жінок, які народили дитину і опинилися в складних
життєвих обставинах та не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів і можливостей, збільшується щороку.

            Основними причинами, що спонукають матерів до відмов від новонароджених дітей є: фінансова
нестабільність, відсутність житла та доступу до медичних та соціальних послуг, відсутність підтримки з боку сім’ї. Як
правило, це молоді жінки, які походять з малозабезпечених сімей, жінки, що зазнавали в сім’ях емоційної депривації,
та вихованки інтернатних закладів.

Починаючи з 2008 року, Одеський обласний центр соціальних служб для сім ї, дітей та молоді ініціює питання щодо
створення обласного соціального центру матері та дитини.

            Протягом 2013-2014 років Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
активно здійснювалася робота щодо створення соціального центру матері та дитини, вирішувалося питання щодо
пошуку джерел фінансування на ремонт та облаштування. Також на основі Типового положення «Про
соціальний центр матері та дитини» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.09.2005 №
879 у 2013 році було розроблено положення про комунальну установу «Соціальний  центр матері та дитини».

            Рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 №3958-VI «Про створення комунальної установи «Соціальний
центр матері та дитини» в м. Одеса, було затверджено вищезазначене положення. Місцезнаходження установи:
65075,  м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 47. Призначено директора комунальної установи «Соціальний центр матері
та дитини» відповідно до розпорядження виконуючого обов’язки міського голови Одеської міської ради від 09.02.2015
№ 151 К «По особовому складу».

            Також, з міського бюджету м. Одеси було виділено 961,4 тис. грн. на здійснення капітального ремонту
приміщення комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини».

            Тому, найближчим часом, очікується відкриття вказаного закладу соціального обслуговування.


