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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ 
04086 Україна, Київ, вул. Бакинська 37-Г, офіс 306 

тел.: +38 044-453-73-43, e-mail: molodisvit@gmail.com 

 

Головам обласних та Київської 

міської державних адміністрацій 

 

Головам  обласних, районних, районних  

у місті, сільских, селищних  рад, ОТГ 

 

Міським головам (міст обласного та 

районного значення) 

 

[Щодо участі у семінарі] 

 

Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте засвідчити 

свою повагу державним адміністраціям та проінформувати про те, що з 05 по 10 квітня 

2020 року в рамках діяльності організації відбудеться українсько-угорський семінар 

«Соціальний супровід як інноваційна технологія соціальної роботи з прийомною 

сім’єю» й ознайомлення з культурною спадщиною Угорщини, Австрії, Словаччини 

(програма додається).  

Мета семінару: актуалізувати цінності і смисли соціальної роботи та супроводу 

прийомної сім’ї, ознайомитись з міжнародним досвідом реалізації сімейних форм 

виховання, ресурсами і бар’єрами у впровадженні комплексної моделі супроводу 

прийомних сімей; професійними стандартами у діяльності спеціалістів, системою 

міжвідомчого співробітництва у досягненні спільної мети збереження сім’ї для дитини. 

До участі у семінарі запрошуються керівники, спеціалісти департаментів 

(управлінь) соціальної політики, служб у справах дітей та спеціальних установ для 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді, фахівці ОТГ, департаментів (управлінь) 

освіти і науки, сім’ї та молоді, інтернатних закладів, інші зацікавлені спеціалісти. 

Просимо сприяти участі у вищезазначеному заході спеціалістів відомств та 

поінформувати підпорядковані обласні, районні, міські структурні підрозділи про 

організацію семінару,  а також розмістити інформацію про захід на підвідомчих сайтах. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок 

учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації звертатися 

до організаторів заходу за телефонами: 067-449-13-41, 097-718-17-67, 050-334-40-92, 

050-311-32-80. 

 

 

З повагою 

 

Координатор проекту, 

полковник міліції  

у відставці 

 

 

 

Уляна Котлярова 

mailto:molodisvit@gmail.com


 
Орієнтовна програма перебування  

в Угорщині, Австрії та Словаччині 

05.04.2020 – 10.04.2020 

 

05.04.2020 

08.30-09.00 Виїзд з м. Мукачево 

09.00-11.00 Перетин державного кордону 

11.00-14.00 Переїзд до м. Егер  (Угорщина) 

14.00-16.00 
Екскурсія «Егер — термальний курорт і місто яскравого бароко» 

Екскурсія «Егерсалок — угорський Памуккале» 

16.00-18.00 Переїзд до Балатону (Угорщина) 

18.00-20.00 Вечеря. Поселення в готелі м. Шіофок 

20.00-21.00 Знайомство учасників групи. Визначення очікувань 

06.04.2020 

07.00-09.00 Сніданок 

09.00-10.00 
Урочисте відкриття семінару «Соціальний супровід як інноваційна 

технологія соціальної роботи с прийомною сім’єю» 

10:00-13:00 Перша сесія «Прийомна сім’я в системі соціального захисту дитинства» 

13:00-16:00 Екскурсія «Заповідне узбережжя Балатону: мальовнича подорож»   

16.00-18.00 
Друга сесія «Мережа прийомних батьків в Угорщині: структура–система–

принципи роботи» 

18.00-19.00 Вечеря 

07.04.2020 

07.00-09.00 Сніданок 

09.00-11.00 Третя сесія «Технології психологічного супроводу прийомної сім’ї» 

11.00-16.00 Екскурсія «Печ: місто-перлина південної Угорщини» 

16.00-18.00 Четверта сесія «Модель комплексного супроводу прийомної сім’ї» 

18.00-19.00 Вечеря 

08.04.2020 

07.00-09.00 Сніданок 

09.00-11.00 П’ята сесія «Професійна ідентичність прийомних батьків» 

11.00-16.00 
Екскурсія «Естергом — колиска угорської державності» 

Екскурсія «Будапешт як на долоні» 

16.00-18.00 Шоста сесія «Розвиток компетентності прийомних батьків» 

18.00-19.00 Вечеря 

09.04.2020 

07.00-08.00 Сніданок. Виїзд з готелю 

08.00-11.00 Переїзд до Відня (Австрія) 

11.00-17.00 Екскурсія «Відень: побачення з імперським містом» 

17.00-19.00 Переїзд до м. Братислава (Словаччина). Поселення в готелі 

19.00-20.00 Завершення семінару. Вручення сертифікатів учасникам 

10.04.2020 

07:00–09:00 Сніданок. Виїзд з готелю 

09:00–12:00 Екскурсія «Братислава: темна перлина Дунаю» 

12:00–20:00 Переїзд в Україну. Перетин державного кордону 

20:00–21:00 Прибуття до м. Мукачево 

 


