
 

Головний виконавець:  

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 
 

Партнери:  

Фонд розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр»;  

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» 
 

Національні партнери:  

Міністерство соціальної політики України;  

Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 
 

Фінансова підтримка: Швейцарська Конфедерація 

Проект  

“Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку 

соціальної роботи та мобілізації громад”  

січень 2009 – грудень 2011 

березень 2012 – травень 2015 



Мета проекту: 

 Сприяти зменшенню впливу основних причин торгівлі людьми та 

порушення прав мігрантів в цільових областях 

 

Основні напрямки діяльності: 
1. Сприяння використанню фахівцями соціальної сфери та освітянами 

комплексного та гендерно-чутливого підходу до попередження ТЛ та 

підтримки прав мігрантів у своїй роботі з дітьми та молоддю. 

 

2. Активізація місцевих громад у цільових областях до участі у процесах 

місцевого розвитку та ефективного вирішення існуючих соціальних та 

економічних проблем. 

 

3. Забезпечення доступу вразливого населення у цільових областях до 

надійної інформації стосовно ризиків міграції та прав мігрантів 



Український фонд “ Благополуччя дітей ” 

Освітньо-профілактичний компонент 

Мета компоненту:  

забезпечити використання комплексного підходу фахівцями 

соціальної сфери та освітянами у роботі з дітьми та батьками 

щодо питань безпечної міграції, профілактики торгівлі 

людьми та залучення їх до реалізації соціально-економічних 

ініціатив 



Особиста гідність.  

Безпека життя.  

Громадянська позиція 

Програма виховної роботи з питань протидії 

торгівлі дітьми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Основні орієнтири програми:  

     сприяння самопізнанню, самореалізації, 

самоствердженню і самовдосконаленню особистості; 

     розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної 

поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у 

різноманітних, в т.ч. складних життєвих ситуаціях; 

     визначення та формування громадянської позиції 

особистості. 



Програма та методичний посібник “Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” 

(виховна робота з підлітками з питань протидії торгівлі 

людьми: 7-11 класи) схвалено Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах  

(протокол №3 від 6 вересня 2011 р.) 



“Особиста гідність.  

  Безпека життя.  

    Громадянська позиція” 

Програма спецкурсу для системи 

післядипломної педагогічної освіти щодо 

впровадження Програми 

Методичні рекомендації щодо 

впровадження Програми для учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

Методичні рекомендації щодо 

впровадження Програми у 

загальноосвітніх школах-інтернатах 



ГІДНІСТЬ 

Розуміння зазнало істотних змін 

 

1. Як ставлення до світу, речей, обставин: гідна 

звання, гідна посади, гідна справи) 

2. Гідність як самоставлення особистості (але не 

самолюбство) 

За що я себе поважаю?  

3. Активна позиція                 заслужена 

повага інших 

 



БЕЗПЕКА ЖИТТЯ, безпечність поведінки 

Життєві вміння (життєві навички), життєва 

компетентність 
вирізняти небезпеку, критично мислити і приймати відповідальні 

рішення; 

 

вміти казати «Ні»; 

 

справлятися з емоціями, переживати невдачі, протидіяти стресам, 

контролювати себе;  

 

попереджувати й розв’язувати конфлікти; налагоджувати 

конструктивне спілкування; 

 

налаштовуватися на успіх.  

 



ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ 

(спроможність компетентно впливати на розбудову 

демократичного громадянського суспільства) 

 
патріотичні цінності: любов до рідної землі, держави, родини, 

народу; національна ідентичність тощо; 

толерантне ставлення підростаючої особистості до інших 

народів, культур і традицій; почуття духовної єдності населення 

усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та 

майбутнього; 

соціальна активність – участь в житті суспільства, уміння 

взаємодіяти з різними соціальними інституціями, відстоювати 

права, обізнаність із способами соціального захисту; 

міжнародна солідарність у подоланні негативних соціальних 

явищ. 

 



  Ідея «ДОПОМОГА для САМОДОПОМОГИ»  

 

 

 

   

ЛЮДИНА – СУБ’ЄКТ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ 

 

 

 

вміти свідомо користуватися правами,  

    

   керувати своїм життям,  

 

здійснювати моральний вибір,  

    

   розвивати власні громадянські якості.  
 

 

 

 

 

 



Інноваційність Програми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція»: 
 

1.Перша спроба представити систему 

профілактичної роботи з учнями шляхом 

формування в них внутрішнього ціннісного 

стрижня (ставлень) та життєвих вмінь (єдність 

соціально-педагогічної і виховної роботи) 

2.Пропагує не лише традиційні, а й новітні 

педагогічні засоби забезпечення виховного 

процесу у ЗНЗ, й зокрема настільні ігри й 

комікси. 

 



В основі програми закладено чотири базові компоненти 

розвитку та становлення особистості:  

 

ставлення до себе (особистісне самовизначення) 

 

ставлення до інших (самовизначення у сфері 

комунікації); 

 

ставлення до діяльності (поведінкове та професійне 

самовизначення);  

 

ставлення до навколишнього світу  

(суспільне самовизначення).  

 



4 тематичні блоки Програми: 

"Ставлення до себе": усвідомлення дитиною власних 

особистісних якостей, емоційного світу, самооцінка потреб, 

визначення власної позиції в системі життєвих цінностей; 

"Ставлення до інших": формування в учнів умінь 

толерантного ставлення до інших людей на засадах поваги до 

їхніх прав та свобод; 

"Ставлення до діяльності": підготовка особистості до 

свідомого вибору професії та подальшого життєвого шляху 

тощо; 

"Ставлення до навколишнього світу":  

усвідомлення культурного різноманіття у світі,  

його багатогранності, розуміння себе як 

 громадянина суспільства, члена міжнародної  

спільноти. 

 



Програма та методичний посібник “Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція” (виховна робота з 

підлітками з попередження торгівлі людьми: 7-11 класи) 

Блок  

“Ставлення до 

себе” 

Блок 

“Ставлення до інших” 

Блок  

“Ставлення до 

діяльності” 

Блок  

“Ставлення до 

навколишнього світу” 

7 клас Грані особистості 

Бути собою 

Як поважати себе 

Сім’я в житті людини 

Стереотипи та упередження 

Безпека та небезпека 

Як приймати рішення 

Коло мого життєвого 

досвіду 

Мої права та обов'язки 

Я – громадянин світу 

8 клас Розуміти себе Спілкування у безпечному 

Інтернеті 

Дитяча праця 

Розв'язання складних 

ситуацій 

Торгівля дітьми як 

небезпека життя 

Міжнародна солідарність 

проти найгірших форм 

дитячої праці 

9 клас Життєві цінності Як будувати стосунки з 

іншими 

Як протидіяти тиску 

Мій професійний вибір 

Моє дозвілля 

Суспільство і я 

10 клас Думки про щастя 

Творець своєї долі 

Сім’я і довіра 

Торгівля людьми як 

порушення прав людини 

Протидія негативним 

явищам у суспільстві 

Поїздка за кордон 

 

11 клас Особиста гідність Безпека життя Громадянська позиція 



Основний виховний захід (організаційна форма), 

передбачений програмою – тематична виховна 

година.  

 

Для кожного класу розроблено тематичні виховні 

години, розраховані на 16–19 годин навчального 

року.  
 

 



Впровадження програми “Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція” 



Основна мета – допомогти підліткам у 

професійному самовизначенні шляхом: 

- усвідомлення власних життєвих та 

професійних цілей; 

- розробки плану дій для досягнення 

власного благополуччя; 

- планування власного майбутнього, у 

тому числі моделюючи кар'єрні 

перспективи 

“Професія. Кар'єра. Успіх” 



Просвітницька робота з батьками з питань 

безпечної міграції та протидії торгівлі людьми 

Інформаційно-методичні матеріали для роботи з батьками 

«Творимо разом світ, безпечний для дитини» 

• Формування позитивного Я-образу підлітка  

• Як навчити дітей приймати рішення та 

відповідати за них 

• Самооцінка підлітка та роль батьків у її формуванні  

• Розв’язання  складних ситуацій  

• Супровід підлітків батьками у професійному 

просторі  

• Працевлаштування  неповнолітніх.  Небезпеки та 

ризики  

• Дитина – творець своєї долі. Як допомогти дитині 

бути щасливою і успішною  

• Підготовка дитини до сімейного життя  

• Поїздка за кордон: за і проти  



Інформаційно-методичні матеріали з питань 

попередження насильства над дітьми 



Популяризація ігрових форм роботи з дітьми 



«Творимо майбутнє  

відповідально й ощадливо» 

Програма соціально-фінансової освіти підлітків побудована на 

пріоритетах і методичних ідеях всесвітнього руху по соціальній і 

фінансовій освіті дітей 6-18 років - програмах "Афлатун" і "Афлатін"  

Змістовні модулі: 

• Особистісне розуміння і вивчення  

• Права й обов'язки  

• Збереження/заощадження/ і витрати  

• Планування і складання бюджету  

• Соціальні і фінансові ініціативи/проекти 



www.childfund.org.ua  

http://www.childfund.org.ua/


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

Тел./факс: (044) 537-20-16 

 Ел. пошта:  staff@ccf.kiev.ua  

 Сайт:  www.childfund.org.ua   
 

mailto:staff@ccf.kiev.ua
http://www.childfund.org.ua/

