
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 Будуємо майбутнє разом: програма профілактики 
конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді 

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

ВГЦ «Волонтер» за підтримки Представництва Дитячого 
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рекомендовано управлінням кримінально-виконавчої 
інспекції Державної пенітенціарної служби України для 
використання територіальними органами управління ДПтС 
України при організації індивідуально-профілактичної 
роботи з неповнолітніми (Протокол оперативної наради від 
16.05.2016 р.)  
Рекомендовано Міністерством соціальної політики України 
для використання центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  (лист №83/56/236-16 від 24.06.2016 р.)  
Схвалено для використання у навчальних закладах Науково-
методичною комісією з проблем виховання дітей та 
учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України (Протокол №2 від 
29.06.2016 р.)  
Рекомендовано Департаментом превентивної діяльності 
Національної поліції України для використання в діяльності 
територіальних органів поліції при проведенні профілактики 
з дітьми (лист №5170/20/5/04-2016 від 16.09.2016 р.)  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Тренінгова програма призначена для широкої аудиторії 
підлітків та молодих людей у віці від 14 до 18-ти років (у разі 
потреби, може бути адаптована для учасників від 10 до 24-х 
років).  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: попередження стигми та дискримінації 
серед підлітків і молоді, формування толерантності та 
запобігання конфліктам і злочинам на ґрунті інакшості.  
 
Завдання програми:  
1) запобігання виникненню конфліктів серед підлітків та 
молодих людей, зокрема серед членів приймаючої громади 
та внутрішньо переміщених осіб;  
2) попередження скоєння правопорушень та/або їх 
рецидивів;  
3) підвищення здатності підлітків і молодих людей 
формувати здорові та мирні стосунки з однолітками, членами 
сім’ї, громади, у т. ч уникати ризикованої поведінки, 
протистояти тиску з боку однолітків щодо зловживання 
психоактивними речовинами, скоєння протиправних дій;  
4) відпрацювання навичок розпізнавання власних почуттів та 
контролю над ними;  



5) відпрацювання навичок ефективного спілкування та 
вирішення конфліктних ситуацій;  
6) формування толерантного ставлення до різноманітності в 
суспільстві, гендерної чутливості, взаємної довіри та 
розуміння;  
7) формування навичок побудови життєвої перспективи;  
8) відпрацювання лідерських якостей та формування 
мотивації до участі у суспільно корисній діяльності серед 
підлітків та молоді. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма представлена чотирма модулями, що містять 
матеріали для тренера. Кожен модуль охоплює від 5 до 8 
занять, які викладаються послідовно і доповнюють одне 
одного. Слід зважати, що модулі можна викладати окремо, з 
урахуванням потреб групи учасників і можливості 
проведення занять з тією чи іншою групою. До кожного 
модуля розроблена Книга учасника, з якою працюють 
безпосередньо учасники занять. Тривалість одного заняття – 
2 год.  

Модуль 1. Права та обов’язки 
Заняття 1. Права людини та дитини 
Заняття 2. Як захистити свої права 
Заняття 3. Негативні соціальні явища та їх подолання 
Заняття 4. Ти і закон  
Заняття 5. Ти і поліція  
 
Модуль 2. Сприйняття різноманітності – основа 
толерантності  
Заняття 1. Основи толерантності 
Заняття 2. Успішне спілкування для побудови успішних 
стосунків  
Заняття 3. Успішне спілкування для побудови успішних 
стосунків  
Заняття 4. Вчимося розуміти та поважати інших  
Заняття 5. Усі ми різні – всі ми особливі 
Заняття 6. Гендерна рівність 
Заняття 7. Толерантність до себе та до оточуючих  
 
Модуль 3. Побудова позитивної життєвої перспективи 
Заняття 1. Від мрій до дій!  
Заняття 2. Самопізнання 
Заняття 3. Формування позитивного ставлення до себе 
Заняття 4. Розвиток необхідних життєвих навичок  
Заняття 5. Вчимося робити вибір 
Заняття 6. Постановка цілей 
Заняття 7. Самомотивація та підтримка 
Заняття 8. Вчимося долати труднощі  
 
Модуль 4. Лідерство та активна життєва позиція Заняття 1. 
Лідер та лідерські якості 
Заняття 2. Чи лідер я? 
Заняття 3. Як зростити в собі лідера?  
Заняття 4. Розвиваємо лідерські якості 
Заняття 5. Імідж лідера 
Заняття 6. Лідер та його команда 



Заняття 7. Лідер – ініціатор позитивних змін у житті 
громади  
Заняття 8. Лідер – організатор волонтерської діяльності  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16977/1/Zhuravel_Liakh_S
nitko_BMR_KSPSR_IL.pdf 
 

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

https://www.facebook.com/aupcvolunteer  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


