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Звіт психолога Летичівського
селищного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада вирішила:
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт психолога Летичівського селищного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Лескова Євгенія Анатолійовича взяти до уваги (звіт
додається).

Селищний голова

І.І. Тисячний

Звіт психолога Летичівського селищного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Лескова Євгенія Анатолійовича
На даний час на обліку знаходиться 116 учасників антитерористичної
операції, з них індивідуальною роботою охоплено 75 осіб
соціальні паспорти

та складені

та картки обліку індивідуальних послух, з метою

підтвердження даних цих осіб та проведення з ними психологічної роботи в
індивідуальному порядку. Цим особам була надана психологічна підтримка,
проведена психологічна діагностика з метою визначення психологічного
здоров’я учасників антитерористичної операції, та проведені індивідуальні
бесіди з метою покращення психологічного стану. В подальшому будуть
проводитися тренінги, семінари, корекційно відновлювальна

робота з

подоланням наслідків психотравмуючих подій з демобілізованими бійцями
АТО та їх сім’ями. Вся інформація про проведену роботу з даною категорією
осіб є конфіденційною.
Також на обліку перебувають умовно-засуджені, та засуджені які
повернулися з місць позбавлення волі, особи

з якими проводиться

психологічна робота, зокрема проводяться заходи спільно з Кримінально
виконавчою інспекцією, на даний час Летичівський районний сектор з питань
пробації, були проведені

бесіди, консультування, тестування, лекції,

діагностики, тренінги, семінари, відео лекторії, корекційна робота. За період
перебування на посаді психолога охоплено груповою роботою 230 осіб.
Створено 78 індивідуальних карток та надано 76 психологічних послуг.
Кожного місяця в районному секторі з питань пробації психологом
проводяться заходи

щодо запобігання та мінімізації повторних злочинів

умовно-засудженими, а також проводиться індивідуально-корекційна робота
з засудженими що повернулися з місць позбавлення волі.
За зверненнями громадян та

направленням ЦСССДМ проводиться

психологічна, індивідуальна і групова робота з сім’ями які знаходяться в

складних життєвих обставинах, психологічна корекція та реабілітація,
надаються індивідуальні консультації, бесіди, психологічна діагностика
спрямована

на

виявлення

психологічних

корекційно-відновлювальна робота з

характеристик

особистості,

метою покращення психологічного

стану осіб які потребують психологічної допомоги, та розв’язання певних
проблем які виникли у даних осіб, та надання порад з розв’язанням
психологічних проблем. Надаються психологічні послуги дітям та молоді, які
потребують допомоги у тому числі особам, які постраждали від насильства
та торгівлі людьми. Здійснюються виїзди в села громади для

проведення

відповідної роботи на місцях. Також проводиться психологічна робота з
учнями

шкіл

Летичівської

об’єднаної

територіальної

потребують індивідуальної допомоги проводиться

громади,

які

групова діагностика,

бесіди, корекційна робота, тренінги.
Ведеться тісна співпраця з національною поліцією з залученням
психолога, в випадках коли це необхідно задля подолання стресових станів,
та налагодження сприятливого клімату людей які мають проблеми з законом.
Проводяться профілактичні рейди разом з поліцією.
Також спільно з Управлінням Соціального Захисту Населення
проводиться

робота

щодо

психологічної

адаптації

учасників

антитерористичної операції.
Кабінет психолога розміщений за адресою вулиця Соборна 14 в
приміщені Публічної бібліотеки. Телефон 0973577824 Графік роботи з
понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.15 Обідня перерва з 12.00 до 13.00

