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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 Вормування толерантності та попередження конфліктів  і 

правопорушень  в середовищі підлітків та молоді на базі центру 

Ювенальної пробації м. Київ 

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 Центрі Ювенальної 

пробації  міста Києва, віком 14–18 років. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є формування толерантності і попередження 

негативних явищ в середовищі дітей та молоді 

Завдання: 

1. Запобігання виникненню конфліктів серед підлітків та 

молодих людей. 

2. Формування толерантного ставлення до оточуючих. 

3.  Підвищення здатності формувати здорові та мирні 

стосунки з однолітками, членами сім'ї у тому числі. 

4. Відпрацювання навичок прийняття рішень, постановки 

цілей для побудови перспективних планів. 

5. Сприяння розумінню позитивного лідерства та 

активної,соціально-корисної, діяльності у громаді як 

складників життєвого успіху. 

6. Розвиток необхідних навичок для необхідної реалізації себе 

у житті без вступу у конфлікт із законом.  

ОСНОВНІ № 

п/п 

Назва 

заходу 

Термін 

виконанн

я 

Виконавці Суб’єкти 

надання 

фінансування 

Очікувані 

результати 

                                                           
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 



ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 1  Тренінгові 

заняття за  

програмою 

«Будуємо 

майбутнє 

разом» 

 

Квітень- 
даний час 

Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Учасниками 
пройдено та успішно 

засвоєно інформацію 

та відпрацювано 
навички у межах 

завдань програми.  

2 Неформальні 
зустрічі у 

форматі 

Студії 
Розвитку 

Серпень-
даний час 

Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 
знань підлітків щодо 

громадської 

активності, 
соціально-корисної 

діяльності. 

3 MovieTime: 

Перегляд 

мотиваційни

х фільмів 

 

Квітень-
даний час 

Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

-  

Підвищення знань та 

сформованість умінь 

у підлітків щодо 
використання 

різноманітних форм 

проведення дозвілля 

4 Форум-театр Червень- 

липень 

Соціальні 

працівники 

ВГЦ 
«Волонтер» 

- Підвищення рівня 

знань та формування 

успішної моделі 
поведінки у 

ризикованих 

ситуаціях. 

5 Настільні 
ігри 

Квітень- 
даний час 

Соціальні 
працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 
знань та 

сформованість умінь 

у підлітків щодо 
використання 

різноманітних форм 

проведення дозвілля. 

6 Проведення 

майстер 

класів  та 

ворк-шопів 

Квітень-

даний час 

Соціальні 

працівники 

ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищення рівня 

знань та 

сформованість умінь 

у підлітків щодо 

використання 

різноманітних форм 
проведення дозвілля. 

7 Жива 

бібліотека 
«Я - профі» 

Серпень Соціальні 

працівники 
ВГЦ 

«Волонтер» 

- Підвищено рівень 

знань та готовності 
свідомо обирати 

професію відповідно 

до потреб та 
уподобань підлітків. 

до  створення  

власних ініціатив та 
використання 

власного творчого 

потенціалу і 
можливостей. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 

Квітень  – даний час. 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА ПРОГРАМОЮ
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- Сформовано тренінгові групу з 10 осіб, які систематично 

відвідують заходи на базі Центру.  

- Залучено 2 лідерів до «Центру волонтерський ініціатив».  

 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ ЩОДО 

ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Продовження реалізації програми 

                                                           
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)) 



ПОСИЛАННЯ НА 

ОПИСПРОГРАМИ В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
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- 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 

РЕСУРСИ, У ЯКИХ 

ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ
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https://www.facebook.com/groups/670514632996088/ 

 
 

 

Журавель Т.В., виконавчий директор 

_____________________________________________________________________________

09/10/2017                                                                              ПІП, підпис керівника 

(уповноваженої особи) 

                                                                                                         МП (за наявності) 

 

                                                           
4За наявності. У випадку відсутності – додати опис програми до заповненої форми 
5Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання 


