
Катерина Панських  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Про досвід розроблення та виконання соціальних проектів, зініційованих в громаді 

м. Львова. 

Сучасний стан розвитку України супроводжується появою та розвитком гострих 

соціально-економічних проблем, які спричиняють серйозні зміни якості життя населення, 

що, своєю чергою, виявляється у скрутному економічному становищі населення країни, 

погіршенні фізичного здоров’я, скороченні середньої тривалості життя, збільшенні 

диференціації доходів різних груп населення, погіршенні соціальної захищеності, 

соціального забезпечення, зниженні реальної заробітної плати, середньої пенсії, розвитку 

небезпечної ситуації у галузях соціальної сфери тощо. У зв’язку з вищезазначеними 

негативними явищами, кількість клієнтів, які звертаються по допомогу до соціальних 

організацій, зростає. Проте державні агенції не завжди в силах впоратися з наявним 

попитом на соціальні послуги. Тому в наш час у сфері надання соціальних послуг 

населенню все більше зростає роль недержавних організацій. 

У зв’язку з тим, що інновації, які виходять зсередини громади, тобто від осіб, які 

безпосередньо працюють з клієнтами, мають стати рушійною силою соціального 

розвитку, з'явилася потреба дослідити досвід запровадження соціальних проектів 

представниками громадських організацій м. Львова. Запровадження нових ідей соціальної 

сфери у формі написання та виконання соціальних проектів має свої переваги, якими є: 

 Орієнтація послуг на конкретні нагальні потреби клієнтів; 

 Можливість використовувати нові знання стосовно інновацій в соціальному 

розвитку; 

 Бачення шляхів розвитку проекту і власного розвитку; 

 Можливість лобіювання власних ідей і потреб; 

 Розуміння свободи у розвитку соціальних послуг; 

  Робота в команді однодумців; 

  Здатність бути гнучкими; 

 Бачення щодо покращення послуг у сфері соціальної роботи; 

 Розбудова партнерських стосунків. 

Цього року минає 10 років з часу започаткування потужного канадсько-

українського проекту “Реформування соціальних служб” (1999-2003 рр.). У рамках цього 

проекту для представників соціальних організацій було прочитано модульний  курс  



“Інновації та супервізія в соціальному розвитку” (2002-2003рр.). Метою цього курсу було 

розробити та реалізувати  інноваційні соціальні ініціативи / проекти у роботі з особами, 

які опинилися у складних життєвих обставинах. Керівники цих проектів мали  унікальну 

можливість  додаткового  навчання  соціального менеджменту та супервізії силами 

канадських та українських фахівців  під час  реалізації проектів  (М. Флагерті, Б. 

Маккензі, С. Бєляєва, Н. Гайдук). Саме на продовження цього модульного курсу виникла 

ініціатива проведення дослідження. 

У рамках курсу “Інновації та супервізія в соціальному розвитку” було написано та 

впроваджено 14 інноваційних соціальних проектів, серед яких наступні: «Розвиток  

інформаційних послуг для неповносправних  та  іх родин», «Громадська порадня» , 

спільнота родинного типу «Допомогаємо самі собі» та інші. 

Більшість учасників навчального курсу “Інновації в соціальному розвитку”  і до 

сьогодні плідно працюють у соціальній сфері. Серед них керівники організацій, проектів 

та програм.  

У рамках нашого дослідження, представники громадських організацій виділили 

такі переваги модульного курсу «Інновації та супервізія в соціальному розвитку»: 

 Єдність  теорії і практичної діяльності; 

 Якісне змістове наповнення курсу; 

 Систематичність занять; 

 Застосування супервізії (підтримка, консультування, рекомендації під час 

написання та виконання проекту); 

 Сучасні знання; 

 Обмін досвідом між слухачами курсу (представниками організацій соціальної 

сфери м. Львова); 

 Підтримка та наснаження з боку фахівців; 

  Ознайомлення із закордонним досвідом; 

 Високий рівень професіоналізму викладачів. 

В результаті дослідження ми можемо зробити наступні висновки. Так, учасники 

опитування відзначили, що активізація написання соціальних проектів у м. Львові є вкрай 

важливою для розвитку соціальної роботи у нашому місті. А викладання подібного 

навчального курсу для представників соціальних організацій Львова на регулярній основі 

стало би хорошим поштовхом до покращення якості соціальних послуг, які надаються. 


