
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Державна установа «Кременчуцька виховна колонія»  
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ Міжнародний проєкт «Dance4Life» («Танцюй 

заради життя») та програма «Journey4Life» 
(«Подорож заради життя) 

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

Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське 
здоров'я» за підтримки Міжнародного благодійного 
фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна)  

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське 
здоров'я» за підтримки Міжнародного благодійного 
фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна) 
лютий 2020 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 

Державна установа «Кременчуцька виховна колонія» 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Вихованці – 20 осіб та співробітники державної 
установи – 20 осіб ДУ «Кременчуцька виховна 
колонія» 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Dance4Life розширює можливості молодих людей 
через надання знання, навичок та впевненості, які 
необхідні для захисту свого здоров'я та популяризації 
безпечного сексуального вибору. 
 
Кінцева мета Dance4life - знизити поширеність трьох 
найбільших загроз для сексуального здоров'я, з якими 
стикаються молоді люди сьогодні: ВІЛ, небажана 
вагітність, сексуальне і гендерне насильство. 
Однак, щоб молоді люди практикували здорову і 
безпечну сексуальну поведінку, вони повинні 
сформулювати наміри щодо зміни своєї поведінки, і 
взяти на себе особисту відповідальність за своє 
сексуальне життя. Згідно з програмою, основними 
факторами, що визначають формування цих намірів є: 
формування впевненості; створення установок 
гендерної рівності; критична оцінка і виклик існуючим 
соціальним нормам. В основі підходу лежить 
навчальна програма Jorney4life (Подорож заради 
життя). 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

позитивний розвиток молоді та розбудова соціальних 
емоційних компетенцій молодих людей, аби в 
майбутньому вони отримали можливість робити 
здоровий вибір щодо свого життя та відчували 
впевненість у своєму майбутньому.  

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Лютий 2020 -  призупинено на карантин 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

- розвиток лідерства та збереження 
репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ 
та інфекцій, що передаються статевим шляхом  



ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Продовження реалізації запроваджених методів і форм 
силами співробітників  установи 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://central-ua.tv/news/44978/  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


