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ІНФОРМАЦІЯ1 
про проект в галузі профілактики  
правопорушень серед неповнолітніх 
від громадської організації «МАРТ» 

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 
 
 
НАЗВА ПРОЕКТУ "Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп 

ризику" 
Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ 
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОЕКТУ 

ГО «Центр інформації про права людини» за підтримки 
Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) у співпраці з 
Міжнародною школою прав людини і громадських дій, 
Освітнім домом прав людини в Чернігові та ГО «МАРТ» 
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 
 

Територія України 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ  

Громадські активісти, юристи, психологи, соціальні 
працівники та педагоги, які працюють в інтересах 
неповнолітніх та молодих споживачів наркотиків. 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Стратегічна мета 
 
Сприяти ефективному захисту прав та основоположник 
свобод дітей та молоді, наданню 
ефективної допомоги дітям та молоді в Україні, які є у групі 
ризику (неповнолітні та молоді 
користувачі наркотиків (14-25 років), в тому числі 
засуджені, які знаходяться у виправних 
колоніях для неповнолітніх, неповнолітні правопорушники, 
які засуджені умовно). 
 
Оперативні цілі 
 
Підвищення ефективності надання соціальної та юридичної 

                                                             
1  Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно кількості проектів 
2 Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення 
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допомоги дітям і молодим 
людям груп ризику для захисту і забезпечення їхніх прав. 
Навчальні цілі 
 
Познайомити учасників з основами концепції, історією 
розвитку та джерелами прав 
людини. 
Формувати навики критичного мислення в оцінці 
актуальних суспільних проблем з по- 
зицій прав людини. 
Познайомити учасників з концепцією прав дитини, 
особливостями підходу до захисту 
і забезпечення прав людини представників уразливих груп 
(зокрема, дітей та молоді груп 
ризику). 
Надати інформацію щодо роботи міжнародних та 
національних механізмів захисту прав 
людини, зокрема щодо таких уразливих груп, як діти та 
молодь груп ризику. 
Формувати вміння ідентифікувати ситуації, пов’язані з 
порушенням прав дітей та моло- 
ді груп ризику, робити правовий аналіз та оцінку таким 
ситуаціям. 
Будувати стратегію адвокаційних дій для ефективного 
захисту прав дітей та молоді 
груп ризику. 
Формувати в учасників вміння використовувати стандарти 
прав людини/прав дитини 
при наданні правової допомоги, здійсненні правових дій, 
соціального супроводу, освітньої 
та інформаційно-просвітницької роботи в інтересах цих груп 
та їхніх сімей.. 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

     

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

Розроблено навчальний курс: “Захист та забезпечення 
прав дітей та молоді груп ризику” який складається з 
чотирьох частин, вони можуть використовуватись як 
спільно, так і окремо. Навчальний курс підготовлений для 
спеціалістів соціальних працівників та педагогів, юристів, 

                                                             
3 Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації); вплив на показники 
злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації програми (якщо така проводилась) 
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активістів, тренерів, які працюють в інтересах дітей та 
молоді груп. 

Матеріали можуть використовуватись при проведенні 
подібних навчальних курсів та в неформальній освіті. 

Програма курсу:“Захист та забезпечення прав дітей т а 
молоді груп ризику”. 

Програма містить тематичний план та факультативні 
заняття, які необхідні для реалізації навчального курсу 
“Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику”. 

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та 
молоді груп ризику 

Посібник підготовлено для тренерів, які проводять навчання 
спеціалістів (соціальних працівників та педагогів, юристів, 
активістів), що працюють в інтересах дітей та молоді груп 
ризику. Він містить покрокові інструкції для проведення 
занять в межах одноденного тренінгу. Посібник вміщає 
практичні вправи та роз’яснення, що необхідні для 
проведення тренінгу. Тренінг може проводитись і для дітей, 
але з урахуванням особливостей, про які вказано в тексті 
посібника. 

Збірник навчальних текстів курсу “Захист та забезпечення 
прав дітей та молоді груп ризику” 

Збірник містить короткий огляд тем навчального курсу: 
“Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику”. 
Збірник дає можливість здобути базові знання, що необхідні 
при роботі з проблематикою прав дітей та молоді груп 
ризику. Матеріали збірки розраховані на соціальних 
працівників та педагогів, юристів, активістів, які працюють в 
інтересах дітей та молоді груп ризику чи цікавляться цією 
тематикою. 

Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту 
прав дитини. До збірки включені основні документи 
Організації Об’єднаних Націй, документи Ради Європи та 
національні законодавчі акти у сфері захисту прав дитини. 
Збірка буде корисною в роботі не лише спеціалістам у сфері 
захисту прав дітей та молоді груп ризику, а й юристам та 
студентам юридичних вузів. 
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ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ4 
 

https://www.prostir.ua/?library=navchalnyj-kurs-zahyst-ta-
zabezpechennya-prav-ditej-ta-molodi-hrup-ryzyku  
http://ehrh-ch.org.ua/index.php/uk/item/75-
navchalnyikurszakhysttazabezpechenniapravditeitamolodihr
upryzyku  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЕКТ5 

 

 

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


