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ТАБЛИЦІ
Таблиця 1
Форми допомоги у слов’ян
Культові
(пов’язані з
віруваннями)

Общинно-родові
(у межах роду)

Господарські

Сезонні
“Інститут старців”
“Братчина”
(форма вшанування (система заходів по
богів)
допомозі
престарілим)
“Культ героя”
(“князівські
бенкети” –
святкування на
честь військових
перемог)

Позасезонні

Різновиди:
Супряга (об’єднання
робочої худоби)

“Інститут
приймацтва”
Толоки (спільна обробка
(система заходів по
землі, перевезення сіна,
допомозі сиротам) хліба, гною; жіночі толоки
– спільне товчення льону
ногами)
“Інститут вдів”
(форми допомоги
“Культ смерті”
Складчина – спільна
(обряди вшанування
вдовам)
заготівля корму для худоби
померлих предків)
“Наряди миром” –
щоденна допомога по
Форми переносу
господарству
допомоги
(непрацездатним, хворим)
(ікони, обереги,
волхви)

Заснування шкіл,
училищ, лікарень

СУБ’ЄКТИ ТА ВИДИ
ДОПОМОГИ

Утримання нужденних

“КРАЩІ ЛЮДИ”
(члени князівських
родин, митрополити,
єпископи, ченці, лікарі)

Заснування лікарень, богоділень

1) жебракогодування
з рук в руки
2) подання милостині
3) допомога немічним, вдовам, сиротам
4) сприяння розвитку освіти, науки
5) видання документів, які регулювали
соціальні питання

Переважно у містах

КНЯЗЬ
(В. Великий, Я. Мудрий,
В. Мономах, Д. Галицький,
В. Волинський та інші)

ЦЕРКВА
(монастирі, парафії)

Таблиця 2
Суб’єкти та види соціальної допомоги у IX-XIII століттях
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Таблиця 3
Структура благодійних установ, що входили до міністерств
та відомств Російської імперії
(за станом на 1 січня 1898 року)
МІНІСТЕРСТВА І ВІДОМСТВА, У ВЕДЕННІ ЯКИХ
ЗНАХОДИЛИСЯ БЛАГОДІЙНІ УСТАНОВИ

Відомство
установ
Імператриці
Марії
Російське
Товариство
Червоного
Хреста
Піклування про
будинки
працьовитості і
робітні будинки
Імператорське
людинолюбне
товариство

Відомства,
що переслідували
винятково чи переважно
благодійні цілі

Відомства,
що не мали спеціального
благодійного призначення

Загальне
Благо Благоді число
дійні
йні
благодій
спілки заклади
них
установ

Загальне
Благо Благоді
число
дійні
йні
благодій
спілки заклади
них
установ

76

607

683

Відомство
православного
сповідання і
військового
духівництва

409

109

518

Міністерство
внутрішніх справ

2 814

4 021

6 835

89

185

274

Особиста
Канцелярія Його
Імператорської
Величності

1

2

3

41

171

212

Міністерство
народної освіти

9

59

68

56

69

125

644

93

737

7

16

23

–

1

1

4

15

19

4

19

23

391

734

1 125

–

1

1

Міністерство
військове
Міністерство
юстиції
Міністерство
шляхів
сполучення
Міністерство
морське
Міністерство
землеробства і
держ. майна
Міністерство
Імператорського
двору
Міністерство
фінансів
Головне
управління
державного
кіннозаводства

2 164

1 194

3 358

Загальні лікарні, санаторії,
медичні амбулаторії

45
(0,5%)
(8)

(4)

Школи та училища
загальноосвітнього рівня
(елементарні, початкові,
приходські недільні, народні, 933
підготовчі тощо), спеціальні (12,6%)
школи та училища
(ремісничі, професійні,
малювальні, лікарські тощо)

Дешевого та
безкоштовного
виховання

Медичної
допомоги

(2)

1339
(17,8%)

Виховні, сирітські будинки,
ясла та колискові, притулки
працелюбства, виправновиховні та притулки для
слаборозвинутих дітей і
паралітиків, дитячі садки,
землеробські колонії

Для призріння
та виховання
малолітніх та
неповнолітніх

Благодійні заклади для дітей

Медичної допомоги

Лікарні, санаторії,
амбулаторії та амбулаторні

Працелюбні та робітні
будинки, довідникові та
рекомендаційні бюро, комісії
та контори

761
(10,1%)

187
(2,4%)

(4)

(7)

(3)

387
(14,2%)
Будинки для ночівлі,
квартири, кімнати,

Дешевого та
безкоштовного
Трудової допомоги

(6)

1016
(5,1%)
Їдальні, чайні

Дешевого та
безкоштовного

Богодільні, будинки та
2792
притулки призріння,
милосердя, заклади призріння (37,2%)
для вдів, сиріт, інвалідів

(1)

Таблиця 4

Благодійні заклади для дорослих
Для призріння
престарілих, убогих,
невиліковних та
нездатних до праці

Благодійні заклади

Структура благодійних закладів Російської імперії на 1 січня 1898 року
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Англія
1084 р. – у Кентербері був
відкритий Будинок
милостині для бідних.
1349 р. – вийшов “Закон
про працю”, який
забороняв здоровим
людям злидарювати і
жебракувати.
1531 р. – вийшов закон
про допомогу бідним.
Почали видавати ліцензії
на право просити
милостиню.
1572 р. – введення
загальнонаціонального
податку на користь
бідних.
1601 р. – Закон
Єлизавети I про
благодійність, введений
податок на користь
бідних.
1697 р. – у Брістолі
відкритий перший
робітний будинок.
1903 р. – товариство
благодійних організацій
заснувало школу
соціальної роботи.
1908-1911 рр. –
Становлення соціального
страхування.

Франція
779 р. – Карл Великий видає
укази про допомогу дворянства
бідним єпископам і абатам.
1354 р. – заборонено
жебракувати.
1362 р. – у Парижі
організований притулок для
жебраків.
1445 р. – у Парижі
організований притулок для
дітей-сиріт.
1531 р. – у Ліоні відкрився
Центральний заклад по
збиранню милостині.
1536 р. – Франциск I видав Указ
про осіле життя: на користь
бідних, не здатних до праці
людей, впроваджуються
податки.
1545 р. – у Парижі відкритий
притулок для дітей-сиріт. До
кінця XVI ст. у Франції існувало
близько 2000 закладів допомоги.
1642 р. – засноване Благодійне
бюро для піклування, притулок
на 5000 місць, інвалідний
будинок для поранених на 4000
місць.
1699 р. – Людовік XIV видав
указ про обкладання
благодійним збором
розважальних заходів на користь
жебраків.
1662 р. – піклування про бідних
передано у відання парафіяльних
громад.

Німеччина
1529 р. – з’явився Гамбурзький
статут: надання роботи,
безпроцентна позичка,
милостиня.
1536 р. – Генріхівські закони про
бідність: жебраків розділяють на
“законних” і “незаконних”.
Наприкінці століття виходять
закони, що забороняють
подавати милостиню.
1843 р. – в Ельберфельді
рішенням міської думи
здійснена підтримка
нужденних з міських коштів.
1884 р. – введення державного
соціального страхування.
Організація “Німецької
асоціації допомоги бідним і
благодійності”.
1908 р. – А.Соломон засновує
школу соціальної роботи в
Берліні.
1919 р. – виникла Німецька
асоціація суспільного і
недержавного забезпечення.
1922 р. – Рейхстаг ухвалив
закон про благодійну допомогу
молоді.
1961 р. – Федеральний закон
про соціальну допомогу.
1988 р. – нові закони про
соціальне страхування.
1990 р. – прийняття закону про
правове регулювання
діяльності по наданню
допомоги дітям і молоді.

Італія
787 р. – у Мілані
відкритий перший
притулок для
знайдених дітей.
1338 р. – у Флоренції
існувало 30 лікарень і
богоділень більш ніж
на 1000 ліжок.
1862 р. – Закон про
упорядкованість
благодійної діяльності.
1888 р. – Закон про
обов’язкову медичну
допомогу для бідних.
1889 р. – Закон про
допомогу
непрацездатним
бідним.
1898 р. – Закон про
соціальне
забезпечення.
1917 р. – введення
обов’язкового
страхування від
нещасних випадків у
сільському
господарстві.
1919 р. – введення
страхування по
інвалідності, старості,
безробіттю.
1957 р. – розширення
кас взаємодопомоги.
1970-ті рр. – введення
пенсій глухонімим і
сліпим.

Таблиця 5
США
1729 р. – відкриття в Новому Орлеані
притулку для дітей-сиріт.
1790 р. – відкриття першого
громадського притулку для сиріт.
1798 р. – створення національної
системи охорони здоров’я.
1824 р. – засновано бюро допомоги
індіанцям.
1843 р. – у Нью-Йорку організовано
товариство поліпшення становища
бідних.
1863 р. – створено державну
благодійну комісію, яка займалася
обстеженням в’язниць, нічліжок,
психіатричних лікарень.
1865 р. – створення федерального
агентства матеріальної допомоги.
1869 р. – створення громадських
благодійних організацій “Візити до
бідних”.
1870 р. – відбулася Національна
конференція благодійних сил.
1874 р. – відбувся перший
американський конгрес по
соціальному забезпеченню.
1881 р. – створення американського
Червоного Хреста.
1898 р. – відкрита перша школа
добровільних помічників.
1905 р. – відкриття перших шкіл
соціальної роботи.
1910 р. – початок становлення
соціального страхування.

Хронологічна таблиця розвитку соціальної роботи в світі
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Франція
1793 р. – указ про те, що вдови,
які не заробляють своєю працею
1946 р. – Закон про
національне страхування. достатньо грошей, старі повинні
підтримуватися пенсією з боку
1946 р. – Закон про
держави.
національну допомогу.
1871 р. – виникли Благодійні
1971 р. – Закон про
бюро – центри суспільної
соціальні служби.
допомоги в громаді.
1975 р. – Закон про
1893 р. – Закон про безкоштовну
соціальне страхування.
медичну допомогу для громад.
1988 р. – Реформа
1835 р. – організація товариства
системи соціального
по запобіганню жебракування.
забезпечення.
1869 р. – створення
благодійного товариства.
1878 р. – організація Армії
Порятунку.
1907 р. – М.Гахері відкриває
школу соціального навчання.

Англія

Німеччина

Італія

США
1911 р. – обґрунтування М.Річмонд
методу індивідуальної роботи.
1917 р. – створення дитячого бюро
соціального добробуту.
1935 р. – затвердження законів про
соціальне забезпечення. Створення
груп взаємодопомоги – “товариства
анонімних алкоголіків”.
1949 р. – вперше здійснюється
ліцензування соціальної роботи.
1955 р. – заснована перша галузева
система страхування по безробіттю.
1960 р. – розпочалося навчання
соціальних працівників по новій
програмі.
1962 р. – поширення методу
індивідуальної роботи в системі
соціальних служб.
1964-1967 рр. – активізація
діяльності в ком’юніті. Програми
соціального забезпечення.
1974 р. – Закон про приватне
пенсійне забезпечення.
1975 р. – введена система індексацій
пенсій і допомог.
1977 р. – програми соціального
добробуту.
1988 р. – реформа системи
соціального забезпечення.

Продовження таблиці 5
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Таблиця 6

Сучасні моделі соціальної роботи в світі
Назва
моделі
Соціально
орієнтована
або
соціальноекономічна

Країни,
де
впроваджується
модель

Характерні ознаки моделі

Стягнення податків з населення у залежності
Країни
від прибутку, соціального та сімейного стану,
Євросоюзу
використання їх на соціальний захист. Значну
(Швеція,
роль соціального захисту беруть на себе
Швейцарія та ін.)
профспілки.
Держава забезпечує в першу чергу права
Німеччина,
власних громадян, представників
СоціальноФранція, Англія
національної більшості, а потім вже інших
радикальна
та ін.
верств населення, емігрантів.
Зорієнтована на вирішення питань охорони
Португалія,
здоров’я на глобальному екологічному та
Іспанія,
особистісному рівні. Актуальними є
Екологічна
Фінляндія та ін.
проблеми екологічно чистих продуктів
Країни
харчування, оздоровлення, стресів, навчання,
Євросоюзу
виховання, самореалізації особистості.
Заснована на концепціях оптимізації власних
зусиль клієнтів у подоланні кризових
ситуацій. Соціальний працівник виконує роль
“лікаря-психотерапевта” чи “психолога”.
Модель базується на положенні, що людина
Психологічно
цінує лише те, чого досягає власними
США
орієнтована
зусиллями. Соціальні служби орієнтовані на
подолання проблем безробіття, роботу з
групами ризику у напрямку самоактивізації
особистості. Відносини між соціальним
працівником та клієнтом побудовані на
гуманізмі, емпатії.

