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Недержавний сектор в соціальній сфері
Мальцева Ольга Володимирівна
Загальна інформація про дисципліну «Недержавний сектор в соціальній сфері»
Мета: познайомити студентів, з основами діяльності недержавних
організацій в соціальній сфері, принципами та порядком їх заснування,
умовами партнерства з державними органами влади щодо соціального
захисту населення.
Завдання
- сформувати уявлення про специфіку діяльності третього сектору в
соціальній роботі з населенням;
- дати теоретичні знання з основ взаємодії державних та
недержавних структур в роботі з соціального захисту населення;
- розвити практичні навички з організації співпраці з неурядовими,
громадськими організаціями, благодійними фондами та службами.
Знати:
 понятійний апарат дисципліни;
 види недержавних організацій;
 основні напрямки діяльності третього сектору в соціальній роботі;
 проблеми і складності, що виникають в процесі діяльності
недержавних організацій;
 шляхи подолання проблем, що існують в недержавному секторі;
 позитивний закордонний досвід залучення організацій
недержавного сектору до вирішення соціальних питань;

уміти:
 чітко володіти і оперувати понятійно-категоріальним
апаратом;
 застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 аналізувати позитивні та негативні явища, пов’язані з
діяльністю недержавних організацій в соціальній сфері;
 самостійно висловлювати ідеї щодо покращення стану
третього сектору в Україні;
 працювати з навчальними посібниками, словниками,
енциклопедіями, нормативними документами, навчальними
планами і програмами;
 Писати доповіді, реферати, наукові статті для участі в науковопрактичних конференціях.
Загальні компетентності:
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність працювати в команді;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Перелік тем

Тема 1.Поняття, структура, значення недержавних організацій щодо
вирішення соціальних проблем.
Тема 2. Розширення участі недержавних неприбуткових організацій у
виконанні функцій соціальної держави у гуманітарній сфері
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Тема 3 Нормативно-правові аспекти діяльності та надання соціальних
послуг недержавними організаціями
Тема 4. Напрямки діяльності недержавних організацій як суб’єктів
соціальної політики.
Тема 5. Недержавні організації як індикатор розвитку громадянського
суспільства
Тема 6. Недержавні організації як індикатор розвитку громадянського
суспільства
Тема 7. Механізми впливу недержавних організацій на державні структури
Тема 8. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання
соціальних послуг.
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