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МОДЕЛІ КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ЯКИМИ ПРАЦЮЮТЬ КЕЙС МЕНЕДЖЕРИ  

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЖІНОК «БЕРЕГИНЯ» 

 

Клінічна модель кейс-менеджменту (Clinical Case Management) 

робить акцент на взаємовідносинах «клієнт–кейс-менеджер», 

адже соціальний працівник виступає в цій моделі в ролі 

терапевта.  

 

Ця модель є найбільш застосовуваною та ефективною з людьми 

людьми похилого віку, неповнолітніми, з бездомними людьми, 

які мають проблеми з психічним здоров’ям, з особами, що 

вийшли з місць позбавлення волі, з людьми, що мають проблеми 

з опорно-руховою системою та людьми які пережили фізичне, 

чексуальне, психологічне насильство. 

 

Кейс-менеджери працюють над розвитком навичок клієнта для 

його успішного функціонування в суспільстві та формування 

Модель інтенсивного втручання (Assertive Community Treatment 

Model and Intensive Case Management) фокусується на 

комплексному підході до надання допомоги.  

У цьому разі доцільною буде робота мультидисциплінарної 

команди та патерналістський підхід. Застосовуючи таку модель, 

соціальний працівник (кейс-менеджер) може бути надавачем 

соціальних послуг.  

Ця модель є актуальною для людей з проблемами психічного 

здоров’я, людей які пережили фізичне, сексуальне, психологічне 

насильство 
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його самостійності.  

 

Зважаючи на важливість терапевтичних стосунків між кейс-

менеджером та клієнтом, кількість випадків, які одночасно веде 

соціальний працівник, є найменшою серед усіх моделей і 

становить 10 випадків. 

 

Зосереджена на сильних сторонах модель кейс менеджменту 

(Strengths-Based Case Management) має на меті фокусування на 

сильних сторонах клієнта та їх розвиток .  

 

Ця модель ґрунтується на переконанні, що кожна особистість 

має достатній внутрішній ресурс для подолання складних 

життєвих обставин.  

 

Успішність результату залежить як від внутрішніх 

характеристик клієнта, так і від зовнішніх факторів. Кейс 

менеджер допомагає клієнтові визначитися з власними 

пріоритетами та бажаними результатами щодо змін свого життя. 

 

 Така модель може застосовуватися з клієнтами, які мають ВІЛ-

позитивний статус, та особливо успішна в роботі з ВІЛ-

позитивними жінками  

 

Також вона є поширеною в роботі з сім’ями, що опинились у 

складних життєвих обставинах, та з сім’ями, що мають 

проблеми з вихованням дітей та потребують підвищення 

батьківського потенціалу  

. 

У цій моделі фахівець може одночасно працювати з 15 кейсами. 

Універсальна брокерська модель кейс-менеджменту передусім 

передбачає координацію послуг та сервісів для клієнта. Вона 

зосереджується на задоволенні потреб клієнта та на пошуку 

додаткових ресурсів для життєдіяльності; має на меті стабілізацію 

стану клієнта, не передбачає інтенсивної співпраці та контакту 

«кейс-менеджер» і «клієнт».  

Кейс-менеджер у такій моделі може вести одночасно до 35 

випадків, адже ця модель не передбачає надання послуг клієнтові. 

 

 

  

  



Етапи роботи з беніфіциарами є однаковим в усіх моделях.  

Загальноприйнятими етапами кейс-менеджменту є такі: встановлення контакту, оцінка ситуації клієнта, планування, реалізація плану, моніторинг та 

оцінювання результатів. У роботі з ВПО можливим є застосування різних моделей, проте найактуальнішим буде застосування зосередженої на сильних 

сторонах моделі та універсальної брокерської моделі кейс-менеджменту.  

Як уже зазначалося вище, при виборі моделі обов’язково слід враховувати особливості та потреби цільової групи. Внутрішньо переміщені особи як 

цільова група мають множинні потреби (матеріальні, соціальні, юридичні, житлові, освітні, медичні, інформаційні та ін.) і проблеми. Вразливість цієї 

групи клієнтів можуть посилювати також такі фактори: хронічні захворювання, мовний бар’єр, культурні відмінності, наявність статусу «внутрішньо 

переміщена особа», що посилює дискримінацію, ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, ризик алкогольної та наркотичної залежності через 

неможливість самореалізації, відсутність можливості забезпечити достатній рівень проживання.  

Окрім цього, внутрішньо переміщені особи мають багато джерел стресу, які можуть призвести до погіршення їхнього психологічного стану.  

Так, основними джерелами стресу для внутрішньо переміщених осіб є: –  тривале перебування в місцях, де існувала реальна загроза життю, віддаленість 

від постійного місця проживання; –  відсутність розуміння та (чи) підтримки державних чиновників та (чи) урядовців; –  упередження і ворожість за 

ознакою етнічної приналежності, релігії, політичних поглядів та мови спілкування; –  обмеженість доступу до культурних та (чи) релігійних установ; –

  безробіття чи неповна зайнятість; –  важкодоступність медичних послуг та освіти. Як наслідок, внутрішньо переміщені особи переживають страх та 

занепокоєння, а також  втрату довіри.  

У них часто виникають сімейні конфлікти та напруження в родині. В окремих випадках переміщені особи переживають горе, спричинене втратою 

близьких. Як зауважують дослідники, у внутрішньо переміщених осіб формується соціально-економічна залежність, а також змінюється здатність 

впливати на майбутнє. З огляду на множинні проблеми цієї групи, внутрішньо переміщені особи потребують фахової підтримки з використанням методу 

кейс-менеджменту. У роботі з внутрішньо переміщеними особами кейс-менеджер для досягнення мети втручання може використовувати такі стратегії: –

  посилення розвитку (strengthening the developmental); –  формування навичок із вирішення проблем (problem-solving, and coping capacities of clients); –

  підвищення спроможності клієнтів щодо взаємодії в громаді, зокрема формування толерантного ставлення до цінностей членів громади; –  встановлення 

зв’язку між клієнтом та тими системами, що надають ресурси, послуги та можливості.  

Так, положення Стандарту кейс-менеджменту Австралійської асоціації соціальних працівників містять норму про роль кейс-менеджера у врегулюванні 

конфліктів та веденні переговорів між сторонами, які мають різні інтереси чи бачення ситуації .  

Це означає, що кейс-менеджер може бути посередником чи медіатором між клієнтом та приймаючою громадою.  

Окрім цього, стратегіями роботи кейс-менеджера можуть бути: –  збільшення обсягу та можливостей надання послуг; –  створення і просування 

ефективного та гуманного функціонування систем обслуговування та сприяння розвитку і вдосконаленню соціальної політики. 

 Без допомоги фахівця інтеграція ВПО в громаду відбуватиметься значно повільніше, оскільки не буде вирішено проблем сім’ї чи особи. Важливим 

аспектом у роботі з ВПО є також важливість залучення громади до розв’язання проблем.  



Цей аспект також передбачає інформування ВПО щодо інституцій, ресурсів та закладів у громаді. У роботі з етнічними групами експерти радять за змоги 

надати інформацію про проживання членів цих груп та про місця зустрічі, якщо такі передбачені. Варто зазначити, що при застосуванні методу кейс-

менеджменту з внутрішньо переміщеними особами соціальний працівник має фокусуватися на роботі щодо розширення прав і можливостей клієнтів, 

формування їхньої самодостатності.  

Інтервенції кейс менеджерів  спрямовані на розв’язання проблем ВПО,  мешканців населених пунктів ,що постраждали під час військових дій, жінок з 

травмуючим досвідом гендернозумовленого насильства, мають стати поштовхом цим особам до активних дій: соціалізації, пошуку роботи, доступного 

житла, соціального та культурного розвитку, участі в житті громади тощо 


