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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ ДОЛАННЯ ЖИТТЄВИХ 

ТРУДНОЩІВ І ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 

 

 

У статті визначені основні напрямки соціальної допомоги і 

відновлення соціалізаційного потенціалу дітей трудових мігрантів. 

Розкрито сфери соціальної допомоги дітям транскордонних 

трудових мігрантів – сімейна соціалізація, шкільна соціалізація й 

соціалізація за місцем проживання або знаходження. Надано низку 

рекомендацій для забезпечення ефективної соціальної допомоги 

дітям транскордонних трудових мігрантів в українських умовах. 
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Виникнення специфічних життєвих труднощів у процесі 

соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів вимагають 

здійснення корекції цього процесу, яке можна забезпечити шляхом 

надання соціальної допомоги дітям, які її потребують. Факт надання 

такої допомоги на сьогодні уможливлюється завдяки тому, що 



          м. Чернігів, 8-9 листопада 2013 р.   │  39 

 

соціальні служби й різні соціально-педагогічні інститути поступово 

займають у такому складному процесі, як соціалізація особистості, 

своя нішу [4]. 

Безпосереднім негативним демографічним наслідком 

транскордонної трудової міграції для України є руйнація звичних 

сімейних стосунків, внаслідок чого в дітей із таких сімей виникають 

специфічні життєві труднощі – як один із загальних негативних 

наслідків суспільного феномену трудової міграції. 

Метою статті є визначення напрямків соціальної допомоги і 

відновлення соціалізаційного потенціалу дітей трудових мігрантів. 

Соціальну допомогу дітям транскордонних трудових мігрантів 

ми відокремили від соціальної підтримки, яку надають близькі, 

родичі, друзі тощо і яка полягає переважно у відновленні віри у 

власні сили, в можливість зайняти гідне місце в соціумі через 

реалізацію зовнішніх копінг-ресурсів. Соціальна допомога в 

широкому смислі передбачає надання найрізноманітніших 

соціальних послуг інформативного, консультативного, 

тренувального, реабілітаційного тощо характеру; її види 

відповідають напрямам соціальної роботи. Така допомога має 

здійснюватися в рамках підходу «допомога для самодопомоги» 

(термін І. Трубавіної) [7], щоб покращити соціальну безпеку дітей 

транскордонних трудових мігрантів, зберегти або відновити їхній 

соціалізаційний потенціал, підтримати соціальну реінтеграцію, 

застосовуючи при цьому широкий діапазон взаємодоповнюючих та 

альтернативних методів. 

У широкому розумінні соціальна робота з дітьми 

транскордонних трудових мігрантів повинна бути спрямована на 

комплексне розв’язання соціальних проблем сімей трудових 

мігрантів, а її складовою має бути соціальний супровід кожної 

дитини, без якого вона не здатна подолати особисті життєві 

труднощі. Основу її змісту мають складати успішна соціалізація та 

особистісна самореалізація кожної дитини в суспільстві, а не 

декларативне позбавлення держави конкретної соціальної проблеми. 

Традиційно основний тягар соціальної роботи з дітьми із 
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проблемних сімей, у т. ч. дітьми трудових мігрантів, покладаються 

на центри соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, персонально – 

на соціальних працівників. 

Аналіз проблеми дозволив нам виокремити три сфери 

соціальної допомоги дітям транскордонних трудових мігрантів – 

сімейна соціалізація, шкільна соціалізація й соціалізація за місцем 

проживання або знаходження. 

Основними напрямами реалізації допомоги в цих сферах мають 

бути психолого-педагогічний, освітній та посередницький. Кожна з 

цих сфер і напрямів вимагає застосування певних видів соціально-

педагогічної діяльності (діагностика, профілактика сімейних 

відносин, реабілітаційна робота тощо). 

Соціальний супровід (патронаж) як один із напрямів соціальної 

роботи передбачає здійснення соціальними службами системного 

обліку дітей транскордонних трудових мігрантів, постійного 

догляду за умовами життєдіяльності, моральним, психічним і 

фізичним станом тих , хто опинився у складних життєвих ситуаціях, 

систематичних і комплексних заходів, спрямованих на долання 

труднощів і різних видів залежностей, які завдають шкоди 

психічному здоров’ю дітей і гальмують процеси соціалізації. 

Соціальний працівник у контексті допомоги дітям 

транскордонних трудових мігрантів – посередник між дитиною, її 

соціалізаційними потребами, сім’єю, малою групою, оточенням, 

суспільством у цілому. Він доносить до сімей трудових мігрантів 

або їхніх окремих членів сформовані соціальні запити й робить для 

них доступними необхідні форми соціальної допомоги, доводячи 

зацікавленість суспільства в нормалізації процесів соціалізації 

кожної дитини; з огляду на це важливим напрямом соціальної 

роботи є посередницька діяльність. Її конкретний зміст полягаю 

насамперед у пошуку суб’єктів, здатних надати дитині необхідну 

допомогу й підтримку. 

На базі навчальних закладів соціальні працівники можуть 

проводити тренінги, диспути, години спілкування, індивідуальні та 

групові консультації; важливо запроваджувати роботу правознавчих 
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клубів, активніше залучати дітей транскордонних трудових 

мігрантів до участі в загальношкільних заходах, проводити за 

необхідності психокорекційні заняття. З метою формування 

позитивного досвіду розв’язання проблем ми пропонуємо 

створювати ініціативні різновікові дитячі й підліткові об’єднання на 

кшталт клубів за інтересами, більшість яких складали б діти 

транскордонних трудових мігрантів; основою їхнього 

функціонування має стати, крім іншого, залучення до проектування 

й керівництва соціальними програмами й акціями на різних рівнях 

(сім’ї, навчального закладу, мікрорайону тощо). 

Новаторство таких об’єднань полягає у взаємній підтримці й 

допомозі дітей транскордонних трудових мігрантів, а також інших 

дітей один одному. Діяльність таких об’єднань може бути 

використано і для подолання перешкод на шляху успішного 

навчання через групову організацію роботи над окремими 

дисциплінами, підвищення пізнавальної мотивації завдяки тісному 

спілкування з дітьми, мотивація до навчання яких є високою.  

Для виховання почуття відповідальності в дитини, яке необхідне 

для підвищення здатності самостійно долати життєві труднощі, в 

рамках діяльності таких об’єднань на дітей трудових мігрантів 

можуть бути покладені організаторські функції, виконання яких 

вимагає певних навичок (планування роботи, розподілу обов’язків, 

надання доручень, контроль за їхнім виконанням), а також функції 

управління колективом однолітків. 

Іншою сферою соціальної допомоги дітям транскордонних 

трудових мігрантів виступає соціалізація за місцем проживання або 

знаходження. На ліквідацію соціалізаційних бар’єрів, пов’язаних із 

цією сферою, спрямована передусім робота в соціальному оточенні 

дитини. При такій роботі важливо виявити характер неформального 

мікросередовища, що здійсняє на дитину найбільший соціалізуючий 

вплив; якщо мікросередовище характеризується репродуктивними 

чи деструктивними способами самореалізації дітей і підлітків, перед 

соціальним працівником постає завдання винайти в ньому нові 

можливості для продуктивної самореалізації (наприклад, через 
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залучення до спільних заходів, акцій, пов’язаних з певною 

діяльністю чи дозвіллям). З огляду на це середовище виступає 

повноцінним об’єктом соціальної роботи, так само як і 

безпосередньо дитина, на яку воно впливає. Осередками такої 

роботи можуть стати центри соціально-психологічної допомоги, де 

діти транскордонних трудових мігрантів мали би змогу займатися в 

гуртках, проводити години дозвілля, отримувати необхідну 

інформація, психологічну підтримку. 

Для забезпечення ефективної соціальної допомоги дітям 

транскордонних трудових мігрантів в українських умовах ми 

пропонуємо низку рекомендацій. На наш погляд, доцільним є 

створення при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді на 

обласному, районному і міському рівнях структурних підрозділів, 

які відповідали б за надання соціальної допомоги сім’ям 

транскордонних трудових мігрантів, і забезпечення їх 

кваліфікованими фахівцями. Діяльність таких підрозділів повинна 

супроводжуватися професійною інформаційною та психологічною 

підтримкою. У соціальній роботі необхідно поєднувати 

особистісний, диференційований, статтєвіковий, індивідуальний 

підходи. Слід постійно забезпечувати наявність, з одного боку, 

установки на необхідність надання індивідуальної допомоги в 

соціальних працівників, з іншого – готовність отримувати таку 

допомогу в дітей. Для комплексного здійснення соціальної 

допомоги дітям транскордонних трудових мігрантів необхідно 

розширити висвітлення проблем сімей трудових мігрантів у ЗМІ, 

об’єднати зусилля налагодити дієві схеми тісної співпраці 

відповідних соціальних служб, закладів освіти, батьків та осіб, які їх 

тимчасово замінюють, служб у справах дітей, громадських і 

релігійних організацій та волонтерів, а також самих дітей, які 

потребують соціальної допомоги. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості / О. Ф. 

Бондаренко. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с. 



          м. Чернігів, 8-9 листопада 2013 р.   │  43 

 

2. Вачков И. В. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъективного подхода к групповой работе / И. В. Вачков, С. Д. Дерѐбо. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

3. Добреньков В. И. Фундаментальная социология / В. И. Добреньков, 

А. И. Кравченко. – В 15-и т. – Т. 8: Социализация и образование. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 1040 с. 

4. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації / За заг. 

ред. І. Д. Звєрєва. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с. 

5. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для 

підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді / За 

ред. А. Я. Ходорчук. – Ч. 4. – К.: ДЦССМ, 2003. – 272 с. 

6. Стан виконання державної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2010 р. в Україні: результати моніторингу за 2007-2008 рр. / 

Заг. ред. К. Б. Левченко / Міжнародний жіночий правозахисний центр 

«Ла Страда – Україна». – К.: Україна, 2009. – 72 с. 

7. Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної 

роботи з сім’єю: дисертація на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 

спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Ірина Миколаївна Трубавіна. – 

Луганськ: Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, 2009. 

 

 

  


