
ІНФОРМАЦІЯ1 
про програму, в тому числі цільову, в галузі профілактики  

правопорушень серед неповнолітніх 
від Молодіжного центру праці Департаменту сімї, молоді та спорту  

Чернігівської обласної державної адміністрації 
 
 

НАЗВА ПРОГРАМИ Молодіжна Кампанія «Рух проти ненависті» в онлайн й 
офлайн просторах. 

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

Молодіжний центр праці при Департаменті сім’ї, молоді та 
спорту Чернігівської облдержадміністрації (адаптована 
програма для молоді Чернігівської області з використанням 
загальноєвропейського досвіду Кампанії Ради Європи «Рух 
проти мови ненависті»). 
Головне управління Національної поліції в Чернігівській 
області. 

КИМ ТА КОЛИ 
ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА2 

Програма затверджена у річному плані  Молодіжного центру 
праці при Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
облдержадміністрації (на виконання Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020рр.) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

м. Чернігів, Чернігівська область. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦ
ІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Молодь 14-18 років (студентство, учнівська молодь, співпраця 
з навчальними закладами). 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Кампанія спрямована на подолання ненависті шляхом 
мобілізації молодих людей як акторів та мультиплікаторів 
культури прав людини і демократичного громадянства, як 
онлайн, так і офлайн. Для Кампанії поставлені такі цілі: 
підвищення обізнаності про ненависті онлайн і офлайн, 
підтримка освітньої діяльності з прав людини з фокусом на 
активізм проти ненависті та викорінення ризиків, які вона 
створює для демократії і благополуччя молоді, розвиток та 
розповсюдження інструментів та механізмів для повідомлень 
про мову ненависті, особливо в онлайн-просторі, включаючи 
національний рівень. Метою є створення можливостей для 
боротьби активістів з ненавистю у формальному і 
неформальному контекстах освіти і залучити шкільні 
спільноти до Руху проти ненависті; розвинути навички і 
мотивацію молодих людей розпізнавати мову ненависті 
онлайн і ставати активістами у боротьбі за права людини, 
підвищити обізнаність про принципи прав людини і 
заохочувати, щоб ці принципи відображалися в онлайн 

                                                        
1  Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо однієї  програми. Використайте кількість таблиць відповідно кількості 
програм 
2 Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення  



просторі; підтримувати освіту з прав людини за допомогою 
неформальних підходів у навчанні та розвивати критичний 
дух серед дітей та молоді; підтримувати тих, хто вже є 
жертвами ненависті, або тих, хто може ними стати; заохотити 
до того, щоб співпереживати з групами чи окремими особами, 
які можуть бути мішенями ненависті. 

ОСНОВНІ  
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін виконання Виконавці Суб’єкти 
надання 
фінансув
ання  

Очікувані 
результати 

1. Інтерактивне 
заняття «Ми 
проти 

ненависті!» 

2017 р. Молодіжний 
центр праці 

- - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 

дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

2. Інтерактивне 
заняття «Як 
протидіяти 
агресії?» 

2017 р. Молодіжний 
центр праці, 
ГУНП в 

Чернігівській 
області 

- - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 

дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

3. Інтерактивне 
заняття  

«Протидія 
ненависті в 

онлайн і офлайн 
просторі» 

 

2017 р. Молодіжний 
центр праці, 
ГУНП в 

Чернігівській 
області 

- - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 



дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

4. Тренінг-семінар  
«Ми проти 
ненависті. 
Протидія 
булінгу, 

дискримінації, 
агресії, насиллю 
у шкільному 
середовищі. 
Попередження 
нетолерантності 
в онлайн і 
офлайн 

просторах» 

2017 р. Молодіжний 
центр праці, 
ГУНП в 

Чернігівській 
області 

- - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 

дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

5. Флеш-моб 
"Проти 
ненависті" 

2017 р. Молодіжний 
центр праці, 
ГУНП в 

Чернігівській 
області 

- - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 

дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

6. Флеш-моби 
"Протидія 
агресії, 
ненависті, 

нетолерантності" 

2017 р. Молодіжний 
центр праці 

 - підвищити 
зацікавленість 
молодих людей 
до Кампанії 
«Рух проти  
ненависті»; -
зменшити 
рівень 

конфліктності 
та ненависті 
серед молодих 
людей завдяки 
залученню їх 
до Кампанії; -
запобігати 

дискримінації, 
агресії та 
нерівному 
ставленню. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ 

Програма функціонує із січня 2017 р. у Чернігівській області. 
2017-2018 рр. – період продовження реалізації заходів 
програми.  



ДОСЯГНУТІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 
ПРОГРАМОЮ3 

Співпрацюючи з навчальними закладами, було організовано й 
проведено 16 інформаційних лекцій, 6 семінарів-тренінгів, 6 
інтерактивних занять й 4 дискусійні клуби для учнівської і 
студентської молоді; було організовано постійно діючі 
консультації, спрямовані на протидію ненависті, організовано 
10 флеш-мобів.  Розпочавши активну роботу у рамках 
програми протидії агресії й насиллю, та молодіжної Кампанії 
«Рух проти ненависті» з 15 січня 2017 року, Молодіжним 
центром праці проведено 98 заходів. Проводилася співпраця з 
10 Чернігівськими загальноосвітніми школами. До реалізації 
програм були залучені 5 освітніх закладів: Коледж транспорту 
та комп'ютерних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету, Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування, Чернігівський 
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 
Чернігівський національний технологічний університет, 
Академія Державної пенітенціарної служби. Приблизно 600 
учнів шкіл міста стали учасниками проведених тренінгів, для 
750 представників студентської молоді було реалізовано 
просвітницькі заходи. 800 активістів стали учасниками флеш-
мобів, долучившись до кампанії. Під час проведення 
інформаційно-освітніх проектів було використано велику 
кількість методичних матеріалів, різнорівневих завдань та 
вправ, проводилась індивідуальна, групова робота, робота в 
парах, командні ігри. Заклади освіти отримали посібники з 
протидії ненависті через освіту з прав людини,  енциклопедії з 
прав людини. Роздатковий матеріал, що спрямований на 
висвітлення поетапних інструкцій та правил щодо протидії 
агресії, ненависті, нетолерантності он-лайн і оф-лайн 
отримали учасники заходів. Під час роботи з молоддю 
використовувався широкий спектр навчальних матеріалів: 
відеоролики, фотороботи, ілюстраційні напрацювання. 
Використовували загальноєвропейський досвід, 
співпрацювали з Корпусом Миру США в Україні.  Під час 
інтерактивних занять і тренінгів було репрезентовано: 
Фотопроект «Америка, яка засуджує» Джоела Пареса, 
соціальний фотопроект «Справжня реальність. Життя без 
ярликів», проект «Емоції: слова, що творять мову ненависті 
або любові» (автор ідеї - Інна Палько),  посібники Ради 
Європи. Для проведення флеш-мобів та акцій 
використовували роздатковий матеріал. 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
ЩОДО 

Заплановано продовження реалізації програми на 2017-2018 
рр., співпраці з освітніми закладами, активною й ініціативною 

                                                        
3 Вказати: 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)) 



ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОГРАМИ 

молоддю, продовжиться робота з громадськими організаціями 
міста, залученими спеціалістами. 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИС ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ4 

FB: https://www.facebook.com/Рух-Проти-Ненависті-В-Чернігівській-
Області-982618778549398/ 

ПОСИЛАННЯ НА 
МЕДІА РЕСУРСИ, У 
ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ5 

http://dsms.cg.gov.ua/ 
https://www.facebook.com/molod.center 
https://www.facebook.com/Рух-Проти-Ненависті-В-Чернігівській-
Області-982618778549398/ 
https://www.facebook.com/groups/1542351366020479/?multi_permalink
s=1993430737579204&notif_id=1507232984496512&notif_t=group_acti
vity 
https://www.facebook.com/groups/chernigov/?multi_permalinks=80953
1632552775&notif_id=1506672044341467&notif_t=group_activity 
 

 
 
________________________________________________________________________________
___Дата                                                                                 ПІП, підпис керівника (уповноваженої 
особи) 
                                                                                         МП (за наявності) 
 

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


