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Кожній дитині необхідна сім’я. Особливо малюкам, які гостро потребують любові, 
турботи та догляду. 

Щороку в Україні майже 1900 дітей віком до 4 років залишаються без батьківського 
піклування і потрапляють до будинків дитини. Без адекватного догляду та спілкування 
70% цих дітей починають відставати в розвитку. 

 Порятунком може стати патронатний вихователь. Він тимчасово замінить дитині сім’ю, 
оточить любов’ю і турботою, дасть шанс на щасливе майбутнє: з біологічними батьками 
чи усиновителями. Покращити чиєсь життя реально навіть за короткий час. Бо турбота 
змінює.

Турбота змінює

Що таке сімейний патронат?

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ – це тимчасовий догляд і виховання дитини в 
період подолання нею та її батьками складних життєвих обставин. 

Патронатний вихователь покликаний прихистити дитину, яка з різних причин не 
може мешкати зі своєю родиною. Соціальні служби тим часом проводять 
комплексну роботу з генетичними батьками, щоб повернути дитину до рідних, або 
шукають дитині усиновителів чи опікунів.

Патронат вирішує одне з найскладніших завдань держави – надати дитині 
можливість зростати в безпеці та любові. 
 



новонародженим, яких залишили в пологовому будинку 
чи іншому закладі охорони здоров`я;
підкинутим, знайденим;
безпритульним;
чиї батьки чи особи, які їх заміняють, померли або зникли;
переселеним із тимчасово окупованої території чи зони бойових дій, ООС;
які зазнали насилля, жорстокого поводження; 

Патронатний вихователь 
необхідний дітям:

тимчасовість: термін перебування дитини в 
патронатній сім’ї – від трьох до шести місяців;

екстреність: патронатні вихователі допомагають тій 
дитині, яка на різних підставах потребує їхньої 
невідкладної участі;

оплачуваність: оскільки патронатний вихователь – це 
така ж робота, як і вчитель чи вихователь у дитячому 
садочку, то він також отримує грошове забезпечення;

сімейність: зазвичай у патронатній сім’ї знаходиться 
тільки одна дитина. Кілька дітей, – якщо в них спільні 
біологічні батьки. 

Особливості патронату:



забезпечити дитину житлом, одягом і харчуванням;

створити дитині придатні умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

гарантувати дитині доброзичливу атмосферу, допомогти їй 
пережити травму чи стрес;

забезпечити послуги чи надати доступ до тих, що визначені договором про 
патронат над дитиною.

Задачі патронатного вихователя:

особа, яка досягла повноліття;
має громадянство України;
має досвід виховання дитини;
має відповідні умови для перебування дитини/дітей (власне 
житло з окремою кімнатою для дитини);
має згоду від усіх членів своєї родини, які проживають у 
помешканні, доглядати тимчасово влаштовану дитину; 
має бути працевлаштованим лише як патронатний 
вихователь і не мати підробітку, щоб знаходитися поруч із 
дитиною постійно.

Вимоги до патронатного вихователя:



Звернутися до місцевого відділу/управління соціального захисту населення або 
центру соціальних служб.
Принести пакет документів.
Пройти співбесіду (відбір проводиться на основі аналізу документів та обстеження 
умов проживання).
Пройти обов’язкове навчання спільно з добровільним помічником – 
дружиною/чоловіком/іншим родичем.
Взяти довідку про успішне навчання та відповідну рекомендацію.
Отримати дозвіл на надання послуги з патронату над дитиною.
Укласти письмовий договір з органом опіки та піклування.

Щоб стати патронатним 
вихователем, треба:

заява;
копія паспорта громадянина України;
копія трудової книжки (в разі наявності);
висновки про стан здоров’я кандидата в 
патронатні вихователі та осіб, які
проживають разом із ним;
довідка про відсутність судимості, в тому 
числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцяти 
років іпроживають разом із кандидатом;

копія документа, що підтверджує 
право власності або користування 
житловим приміщенням;
письмова згода на влаштування 
дитини в сім’ю кандидата в патронатні 
вихователі всіх членів його сім’ї, які 
проживають разом із ним, враховуючи 
дітей, які досягли такого віку та рівня 
розвитку, що можуть її висловити.

Пакет документів кандидата в 
патронатні вихователі:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.



щомісячна оплата праці;

офіційне працевлаштування та страхові внески;

виплати на утримання дитини, яка перебуває під патронатом;

психологічна підтримка.

 Патронатному вихователю  
надається:

Бути патронатним вихователем – це неоціненна 

допомога дитині в її кризовий період. 
Ми впевнені, що турбота змінює! 

За детальною інформацією звертайтеся до місцевого центру 

соціальних послуг



Через 3 місяці він почав 
малювати яскравими кольорами. А не чорним.

Через 4 місяці діти почали спокійно сидіти 
на уроках.

Через 5 місяців шестикласник почав 
читати і писати.

Щоденник патронатної мами


