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ІНФОРМАЦІЯ
1
 

про програму, в тому числі цільову, в галузі профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх 

від ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 

 

НАЗВА ПРОГРАМИ Студії Розвитку 

НАЙМЕНУВАННЯ 

ОРГАНУ  

(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) -

РОЗРОБНИКА/КІВ 

ПРОГРАМИ 

ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

КИМ ТА КОЛИ 

ПРОГРАМА 

ЗАТВЕРДЖЕНА
2
 

- 

ТЕРИТОРІЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОГРАМИ 

місто Київ 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

/БЕНЕФІЦІАРИ  

ПРОГРАМИ  

підлітки, які перебувають на обліку у відділах ювенальної 

превенції та пробації міста Києва, віком 14–18 років. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є підвищення лідерського потенціалу та 

активної життєвої позиції підлітків, які перебувають на обліку 

відділах ювенальної превенції та пробації міста Києва, через 

залучення їх до суспільно-корисної діяльності. 

Завдання: 

1. Розкриття особистісного потенціалу підлітків. 

2. Формування мотивації підлітків до участі у 

заходах на рівні громади у суспільно-

корисній діяльності. 

3. Розширення знань підлітків щодо різноманітних форм 

проведення дозвілля. 

4. Формування навичок створення та організації власних ініціатив, розробки заходів  та особливостей ї х реалізації. 

5. Реалізація ініціатив учасників  на рівні громади міста 

Києва 

ОСНОВНІ 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 

п/п 

Назва 

заходу 

Термін 

виконанн

я 

Виконавці Суб’єкти 

надання 

фінансування 

Очікувані 

результати 

1  Організаційн
а зустріч 

«Привіт! Ти 

жовтень Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

- Сформована група з 
15-ти підлітків, які 

перебувають на 

                                                           
1Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо однієї  програми. Використайте кількість таблиць відповідно 

кількості програм 
2Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення 



уже 
студієць!» 

 

«Волонтер» обліку у відділах 
ювенальної превенції 

м. Києва. 

Вмотивовано 
учасників до 

відвідування зустічей 

в межах програми 
Студії Розвитку 

 

2 Зустріч №1 у 
форматі 

тренінгового 

заняття  
«Team-

building day» 

  
 

Жовтень Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Сформовано 
вмотивовану групу з 

числа підлітків, які 

перебувають на 
обліку у відділах 

ювенальної превенції 

м. Києва, які вміють 
співпрацювати. 

3 Тренінгове 

заняття: 

«Mind Map:  

громадянськ

а активність» 

 

Жовтень  Соціальні 

працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 

знань підлітків щодо 

громадської 

активності, 

соціально-корисної 

діяльності, участі у 
житті громади. 

4 Зустріч у 

форматі 
«Діалог 

бокс»: 

Участь 
молоді у 

житті 

громади  
 

Жовтень Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 

знань та 
сформованість умінь 

у підлітків щодо 

використання 
різноманітних форм 

проведення дозвілля. 

5 «Вулична 

експедиція»: 
покращення 

міста. 

 

Листопад Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 

знань та 
сформованість умінь 

у підлітків щодо 

використання 

різноманітних форм 

проведення дозвілля. 

6 Зустріч у 

форматі 
«Опен 

Спейс» : 

напрацюванн
я існуючих 

потреб та 

проблем 
громади м. 

Києва та 

варіантів 
вирішення за 

допомогою 
організовани

х заходів. 

 

Листопад Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищено рівень 

готовності до  
створення  власних 

ініціатив та 

використання 
власного творчого 

потенціалу і 

можливостей. 

7 Майстерня 
«Технологія 

створення та 

розвитку 
власної 

ініціативи»  

Листопад Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищено рівень 
знань та готовності 

до  створення  

власних ініціатив та 
використання 

власного творчого 

потенціалу і 
можливостей. 

8 Зустріч у 

форматі 
«Усного 

журналу»:  

презентація 
розроблених 

заходів 

учасниками  

Листопад Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Розроблено та 

презентовано 
напрацювання 

учасників  

(ініціативи та  
заходи) 

9 Тренінгове 

заняття 

«СММ 

прийоми. 
Піар 

тарекламува

Грудень Соціальні 

працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищено рівень 

мотивації підлітків  

щодо популяризації 

власної діяльності у 
мережі Інтернет та 

продуктивного її 



нняя свого 
заходу». 

використання 

10 Круглий стіл 

: «Підсумки 
та 

презентація 

реалізованих 
ініціатив  

учасників» 

Грудень Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищено рівень 

лідерського 
потенціалу підлітків, 

які перебувають на 

обліку у відділах 
ювенальної превенції 

Підлітками 

впроваджено  власні 
ініціативи на рівні 

громади Києва. 

     

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 

Жовтень – грудень 2017 

ДОСЯГНУТІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 

ПРОГРАМОЮ
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- Залучено 15 лідерів з числа підлітків, які перебувають на 

обліку у відділах ювенальної превенції та пробації м. Києва, для 

навчання та реалізації програми «Студій розвитку» на базі ВГЦ 

«Волонтер». 

- Організовано у мережі Інтернет віртуальний простір для 

користування підлітками (сайти, групи у соц. мережах) під 

назвою «#СтудіїРозвитку». 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Реалізація програми у наступні періоди. 

ПОСИЛАННЯ НА 

ОПИСПРОГРАМИ В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
4
 

https://www.facebook.com/groups/srozvitky/permalink/37101869

3319629/ 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 

РЕСУРСИ, У ЯКИХ 

ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

РЕАЛІЗАЦІЮ 

ПРОГРАМИ
5
 

https://www.facebook.com/groups/srozvitky/permalink/37101869

3319629/ 

 

 

 

Журавель Т.В., виконавчий директор 

_____________________________________________________________________________

09/10/2017                                                                              ПІП, підпис керівника 

(уповноваженої особи) 

                                                                                                         МП (за наявності) 

                                                           
3Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації, з розбивкою 

даних на стать, вік тощо); вплив на показники злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки 
імплементації програми (якщо така проводилась)) 
4За наявності. У випадку відсутності – додати опис програми до заповненої форми 
5Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання 


