Програма «15» - це унікальна комплексна
програма для громади, в якій у рівних умовах підлітки та значущі для них дорослі
обговорюють 15 різнопланових тем, пов’язаних із збереженням здоров’я, формуванням відповідальної та безпечної поведінки,
підвищенням навичок безконфліктного
спілкування.
Програма, апробована в різних країнах світу,
довела свою унікальність, ефективність і
значущість. В Україні Програма «15» впроваджується вперше.
Учасники мають можливість висловити свої
думки, набути нових знань, а також збагатити свій життєвий досвід спільними знахідками у процесі групової роботи.
Переваги Програми «15»:
1. Актуалізація сімейних та соціальних
зв’язків.
2. Довготривалий вплив (15 зустрічей по
3 години).
3. Гендерний підхід у підборі учасників та
тренерів (окремо працюють групи дівчат, хлопців, мам та татусів).
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4. Спрямованість програми на громаду.
5. Обговорення тем, актуальних для життя
та здоров’я кожної людини.
6. Набуття навичок, необхідних для збереження здоров’я та успішної комунікації.

Програма впроваджується за фінансової підтримки
Bread for the World – Protestant Development Service
та експертної підтримки громадської організації
«Гуманітарний проект».

СПЕЦІАЛІСТАМ

БАТЬКАМ

Програма «15» дозволить Вам:

•

підвищити власний професіоналізм,
опанувавши нову технологію роботи
з сім’єю;

•

ПІДЛІТКАМ

Ви отримаєте можливість:

Ви зможете:

•

здійснити якісний перехід від разових
заходів до системної ефективної роботи
з сім’ями;

краще пізнати себе, проаналізувати
своє ставлення до багатьох аспектів
життя, навчитись змінювати свою
поведінку за своїм бажанням;

•

•

підвищити соціальну активність
членів громади;

будувати довірливі стосунки з рідними,
друзями, коханими людьми;

•

•

проводити профілактику в «м’якій»,
не агресивній формі, без лозунгів та
повчань.

навчитись бути життєво активними та
ефективно досягати поставлених цілей;

•

добре та змістовно провести час,
поспілкуватись, «себе показати та на
інших подивитись»;

•

набути навичок відповідальної
поведінки та поділитись знаннями
з іншими.

Всього за 15 зустрічей (45 годин) Ви можете
надати професійну допомогу та підтримку
10-20 сім’ям.

Важливо: теми
зустрічей однакові
для дорослих та
підлітків.

•

обговорити в комфортних, сприятливих
умовах питання, які Вас цікавлять,
зокрема, щодо виховання дітей, побудови
сімейних відносин, дізнатись про досвід
інших батьків;

•

навчитись краще розуміти свою дитину;

•

покращити навички спілкування;

•

краще орієнтуватись у таких складних
темах, як репродуктивне здоров’я,
профілактика ВІЛ/СНІДу, насильство тощо;

•

познайомитися з новими людьми,
іншими родинами, набути нових знань,
відволіктися від зовнішніх факторів
та знайти відповіді на питання, що
хвилюють сім’ю.

Зусилля та ресурси,
витрачені на
профілактику, будуть
значно меншими за
витрачені ресурси
на лікування та
роботу зі стійкими
ускладненнями.

