
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»  

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Програма «Вчимося бути здоровими»: впровадження 
силами рівних  

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

Авторський колектив ГО «ВГЦ «Волонтер»  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол 1 
від 10.09.2014 року)  
Створено в рамках проєкту «Розбудова потенціалу 
неурядових організацій з питань профілактики ВІЛ/СНІД, 
лікування та догляду людей, які живуть з ВІЛ» за фінансової 
підтримки ЄС.  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Підлітки та молодь від 14 років  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: формування у підлітків усвідомленого 
ставлення до свого здоров’я та життя, а також знань та вмінь, 
що дозволять уникати ризиків у своїй поведінці та 
відповідально робити свій життєвий вибір.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

ТЕМИ ЗАНЯТЬ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ:  
Заняття 1. Вступ до Програми. Здоров’я як цінність 
Заняття 2. Особливості ВІЛ-інфекції та попередження 
інфікування 
Заняття 3. Що таке залежність від наркотиків? 
Заняття 4. Профілактика вживання наркотиків 
Заняття 5. Профілактика інфекцій, які передаються статевим 
шляхом 
Заняття 6. Тестування на ВІЛ 
Заняття 7. Безпечна поведінка та планування майбутнього 
Заняття 8. Профілактика правопорушень (додаткове заняття)  
 
ТЕМИ ЛІДЕРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:  
Заняття 1. Волонтерство і лідерство як інструмент у 
подоланні ВІЛ-інфекції у молодіжному середовищі  
Заняття 2. Основи тренерської майстерності та метод 
«рівний-рівному» 
Заняття 3. Алгоритм початку діяльності лідера-волонтера 
Заняття 4. Організація та проведення профілактичних заходів 
Заняття 5. Контроль знань та вручення сертифікатів  
 
ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТЬ: від 2 до 3 годин. У разі потреби 
заняття можна скорочувати, виключивши декілька вправ (але 



так, щоб це суттєво не змінило зміст заняття) або ж 
розділивши заняття на 2 частини.  
 
Додаток до програми: зошит-конспект лідера-волонтера, 
який містить варіанти ідей, практичних порад та контактів, 
що стануть у нагоді аби залучити молодь до здорового 
способу життя:  
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5013/1/T_Zhuravel_K_Serg
eieva_K_Atrasevych_ZKLVZPPHIV_KSP&SR_IL.pdf 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4959/1/Posibnuk_po_lidera
m_17.12.2014_ok.pdf  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

https://www.facebook.com/aupcvolunteer  

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


