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“Молодь за здоров’я-2”

Шановні друзі!

Дозвольте привітати вас, учасників всеукраїнської 
науково-практичної конференції “Роль міжгалузевого 
багаторівневого співробітництва у формуванні здорового 
способу життя”, яка об’єднала представників органів 
виконавчої влади, наукових установ, громадських 
організацій в єдину команду з метою розроблення 

ефективної політики щодо 
збереження і зміцнення здоров’я 
молоді.

Сподіваюся, що робота пленарних 
та секційних засідань цієї конференції 
проходитиме у дусі взаєморозуміння 
та конструктивності, сприятиме 
формуванню політики щодо 
здорового способу життя молоді в 
нашій країні. 

На сьогодні в Україні є науково-
методичні передумови, досвід 
практичної роботи, кваліфіковані 
кадри, фінансові та матеріально-

технічні ресурси для розроблення та забезпечення 
виконання Національної програми формування здорового 
способу життя молоді.

Підготовка цієї програми зумовлена часом, адже 
здоров’я молоді - це, без перебільшення, найважливіша 
із складових національної безпеки. Його збереження 
залежить як від свідомого ставлення до здоров’я кожної 
людини, так і від політики держави в цілому. 

Пам’ятаймо, що здоров’я – не лише відсутність хвороб 
або фізичних вад, а й стан повного фізичного, духовного, 
соціального благополуччя, до якого необхідно постійно 
прагнути кожному з нас.

Київ,
18 лютого 2004 р.

В. І. Довженко,
Міністр України у справах 

сім`ї, дітей та молоді

 Київ, 
17 лютого 2004 р.

 Полет Шатц,
Директор українсько-
канадського проекту 
“Молодь за здоров-2”

Шановні пані й панове!

Минуло більше шести років від того моменту, коли 
Канадська агенція міжнародного розвитку підписала угоду 
з Канадським товариством міжнародної охорони здоров`я 
про здійснення першого спільного українсько-канадського 
проекту “Молодь за здоров`я”, котрий із самого початку 
був орієнтований на пріоритети України та задоволення 

її потреб за допомогою канадського досвіду. Так сталося 
тому, що пануюча в Україні модель охорони здоров`я 
не в змозі була повною мірою протистояти негативним 
тенденціям погіршення здоров`я молоді, а знання щодо 
теорії, методології, методики і практики застосування 
найефективнішого засобу протидії - формування здорового 
способу життя, на той час в Україні тільки зароджувалися. 
Канада ж мала накопичений десятиліттями практичний і 

теоретичний досвід, знання, методи 
і засоби розробки та реалізації 
ефективної політики формування 
здорового способу життя, розвитку 
людських ресурсів, активізації 
зусиль громад у цій сфері.

За роки реалізації попереднього 
проекту і від часу запровадження 
нового – “Молодь за здоров`я-2”, 
ситуація в Україні значно змінилася 
– прийняті політичні документи на 
найвищому рівні державного 
управління, присвячені 
формуванню здорового способу 

життя молоді, створені перші державні й громадські 
структури відповідного призначення, в українському 
суспільстві дедалі більше поширюються знання з цієї 
тематики, а практичними діями уже охоплені пілотні 
майданчики у містах і селах двох областей.

Ми разом радіємо таким результатам українсько-
канадського партнерства і сподіваємося, що суттєві 
зрушення, які уже є на цей час, набуватимуть сталості й 
надалі. 

Від імені Канадського товариства міжнародної охорони 
здоров`я щиро вітаю учасників конференції проекту 
“Молодь за здоров`я-2”, зичу успіхів усім людям і 
організаціям, завдяки яким співпраця була плідною в 
минулі роки, висловлюю впевненість у корисності й 
перспективності наших сьогоденних зусиль, які міцно 
узгоджені із принципами Оттавської хартії, відбуваються в 
руслі сучасних світових стратегій діяльності щодо здоров’я 
населення, становлять оригінальний національний внесок 
у розбудову політики досягнення здоров`я для всіх.



Українсько-канадський проект 
“Молодь за здоров’я-2”

Організація і координація поточної діяльності: 
Український інститут соціальних досліджень.

Фінансування: Канадська агенція міжнародного 
розвитку (CIDA).

Загальний менеджмент: Канадське товариство 
міжнародної охорони здоров`я (CSIH).

Українсько-канадський проект 
“Молодь за здоров’я-2” (2003-2005 рр.) - 

новий етап міжнародного співробітництва 
на користь здоров’я української молоді

Коли 2002 р. було завершено реалізацію першого 
українсько-канадського проекту “Молодь за здоров’я”, це 
не означало припинення в Україні роботи з формування 
здорового способу життя молоді, особливо в центрах 
соціальних служб для молоді та Спілці дитячих і юнацьких 
організацій м. Києва. Напрацьовані ресурси та набутий 
досвід уже дозволили команді фахівців і волонтерів 
працювати самостійно. 

Водночас стало зрозумілим, що подальший розвиток 
напрацьованих підходів вимагає розширення 
територіальних меж діяльності з формування здорового 
способу життя молоді, адаптування створеної моделі до 
широкого спектра місцевих особливостей регіонів України, 
організаційно-координаційного та науково-методичного 
забезпечення роботи, що, у свою чергу, потребувало 
відповідної політичної підтримки та організаційної 
структури. 

Тому новим проектом “Молодь за здоров’я-2”, 
розпочатим 2003 р. і розрахованим на три роки, було 
визначено значно ширшу мету: сприяння розробці в 
Україні ефективної державної політики, спрямованої на 
формування  здорового способу життя молоді та дітей.

Завдання проекту “Молодь за здоров’я-2”:
- адаптація на місцевому рівні в двох областях, 

містах та селах України моделі “Молодь за здоров’я”, 
орієнтованої на вирішення головних проблем здорового 
способу життя. Забезпечення участі самої молоді в роботі 
з профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю та 
наркотичних речовин, протидія поширенню ВІЛ/СНІДу та 
інших захворювань, що передаються статевим шляхом; 
пропаганда фізичної активності, здорового харчування; 
розвиток діяльності щодо збереження психічного здоров’я 
молоді; забезпечення міжгалузевого багаторівневого 
підходу в реалізації проекту з наголосом на гендерну 
рівність;

- створення Українського центру формування здорового 
способу життя молоді для підтримки й адаптації моделі 
“Молодь за здоров’я”, доопрацювання моделі шляхом 
безперервного оцінювання та розробки пропозицій щодо 
державної політики формування здорового способу життя 
молоді. 

Очікувані результати:
- буде створений Український центр формування 

здорового способу життя молоді, який запроваджуватиме 
модель “Молодь за здоров’я” в обраних областях, містах, 
селах та поширюватиме її в інших регіонах України;

- молодь та діти здобудуть навички активної участі в 
розробці та реалізації проектів та програм з формування 
здорового способу життя;

- буде сформована та реалізовуватиметься політика 
стосовно підтримки діяльності щодо формування здорового 
способу життя молоді;

- на розгляд Уряду буде представлений проект 
національної програми дій щодо формування здорового 
способу життя молоді.

У межах реалізації проекту передбачаються такі основні 
заходи:

- залучення молоді до організації та участі в роботі з 
формування здорового способу життя молоді;

- створення Українського центру формування здорового 
способу життя молоді;

- додаткове виділення грантів для фінансування 
місцевих програм та заходів, спрямованих на формування 
у дітей та молоді навичок збереження та зміцнення 
здоров’я; 

- створення  місцевих ресурсних центрів у визначених 
областях, містах та селах;

Офіційна хроніка:

· серпень 2002 р. У структурі Міністерства України у 
справах сім’ї, дітей та молоді (на той час – Державного 
комітету України в справах сім’ї та молоді) створений відділ 
формування здорового способу життя молоді;

· квітень 2003 р. У Посольстві Канади в Україні підписана 
Угода між Канадським товариством міжнародної охорони 
здоров’я та Українським інститутом соціальних досліджень 
про реалізацію проекту “Молодь за здоров`я-2”;

· травень 2003 р. у структурі Українського інституту 
соціальних досліджень створений Український Центр 
формування здорового способу життя молоді;

· червень 2003 р. Дорадчий комітет проекту “Молодь 
за здоров`я-2” за підсумками конкурсу, у якому взяли 
участь 19 областей України, відібрав для реалізації проекту 
“Молодь за здоров`я-2” Рівненську й Черкаську області;

· вересень 2003 р. Підписані Угоди між Українським 
інститутом соціальних досліджень та Рівненською і 
Черкаською обласними державними адміністраціями про 
реалізацію проекту “Молодь за здоров`я-2”. Дорадчий 
комітет затвердив для пілотної реалізації проекту “Молодь 
за здоров`я-2” міста Березне Рівненської області та Шпола 
Черкаської області, села Городище Березнівського району 
та Матусів Шполянського району;

·  18 листопада 2003 р. Президент України Л. Кучма 
підписав Закон України № 1281 - IV “Про Загальнодержавну 
програму підтримки молоді на 2004-2008 роки”. Одним 
з основних напрямів виконання програми визначено 
формування здорового способу життя молоді;

· 26 листопада 2003 р. У Верховній Раді України 
відбулися парламентські слухання “Формування здорового 
способу життя української молоді: стан, проблеми та 
перспективи”;

· 3 лютого 2004 р. Підписана Постанова Верховної 
Ради України № 1425-IV Про Рекомендації парламентських 
слухань про становище молоді в Україні “Формування 
здорового способу життя української молоді: стан, 
проблеми та перспективи”. Визначено важливі 
рекомендації органам державної влади щодо формування 
здорового способу життя молоді;

· 19–21 лютого в Києві відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція проекту МЗЗ-2 “Роль міжгалузевого 
багаторівневого співробітництва у формуванні здорового 
способу життя молоді”.
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- надання інформаційної, методичної, ресурсної 
допомоги учасникам проекту;

- підготовка та видання відповідної літератури 
(дванадцятитомної бібліотечки для тренерів, посібника 
для працівників центрів соціальних служб для молоді, 
посібника для представників засобів масової інформації, 
методичного посібника по курсу “Основи здоров’я” для 
вчителів та батьків, підручника “Основи здоров’я” для учнів 
загальноосвітніх шкіл та інше;

- запровадження в школах експериментального 
навчального курсу “Основи здоров’я”;

- забезпечення підвищення потенціалу фахівців 
визначених областей, міст та сіл щодо формування 
здорового способу життя шляхом підготовки обласних 
команд тренерів, здатних навчати фахівців різних галузей, 
проведення значної кількості тренінгів для співробітників 
відділів у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, охорони 
здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, центрів 
соціальних служб для молоді, викладачів вищої школи; 
лідерів і активістів громадських організацій безпосередньо 
у визначених областях, містах, селах, а також у м. Києві;

- організація трьох навчальних поїздок до Канади 
(державних службовців, тренерів, а також керівників 
відповідних міністерств та відомств);

- проведення трьох національних науково-практичних 
конференцій;

- на завершальному етапі реалізації проекту “Молодь 
за здоров’я” – розроблення проекту національної програми 
дій з формування здорового способу життя молоді.

Київська модель – важливе надбання 
українсько-канадського проекту 

“Молодь за здоров’я” (1998-2002 рр.).

“Молодь за здоров’я!” – це гасло, як символ 
безперервності українсько-канадського співробітництва на 
користь здоров’я нашої молоді, перейшло у спадок до 
проекту “Молодь за здоров’я-2” (МЗЗ-2) від попереднього 
проекту (МЗЗ), який протягом 1998–2002 рр. був 
реалізований у м. Києві.

Одним з важливих результатів першого проекту МЗЗ 
стало розроблення багаторівневої, міжсекторної, 
відтворюваної моделі формування здорового способу 
життя (ФЗСЖ) молоді через допомогу у розробці і 
впровадженні політики на користь здоров`я та реалізації 
спеціальних програм. Створена спільними зусиллями 
фахівців України й Канади та апробована на прикладі 
реалізації проекту у м. Києві, така модель була визнана 
успішною, доцільною для поширення на території інших 
регіонів України. 

У межах цієї моделі партнерами двох країн* був 
відпрацьований механізм співробітництва, що полягає у 
постійному обміні інформацією і координації дій партнерів 

*З канадського боку у проекті взяли участь  як основні постійні 
партнери: Міністерство охорони здоров`я Канади, Центр пропагування 
здорового способу життя Торонтського університету, Торонтський офіс 
організації здорових міст, Уряд провінції Саскачеван, Міністерство 
освіти провінції Саскачеван, Саскачеванський університет. Крім того, 
до співпраці у проекті були залучені фахівці з університету Вікторія, 
Міністерства транспорту і шляхів провінції Бритаська Колумбія, 
громадської коаліції “Ріджент парк фокус” (м. Торонто), молодіжної 
організації “Служимо Канаді” (м. Торонто), медіа-компанії Сі-Бі-Сі (м. 
Торонто), Центру залежностей і психічного здоров`я (м. Торонто), 
Управління громадського здоров`я провінції Саскачеван, 
Саскачеванської ради з питань освіти, Української двомовної школи 
Сент-Горетті (Саскатун), незалежні фахівці і консультанти. З 
українського боку основними постійними партнерами виступили: 
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, 
Міністерство охорони здоров`я України, Міністерство освіти і науки 
України, соціальна служба для молоді Київської міської державної 
адміністрації, Український науково-дослідний інститут охорони здоров`я 
дітей та підлітків, Український інститут соціальних досліджень, Спілка 
дитячих та юнацьких організацій м. Києва, фахівці Академії державного 
управління при Президентові України, Академії медичних наук, 
Інституту медичної екології, Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, а також інші фахівці і консультанти з багатьох 
організацій та установ.

3Бюлетень № 1
через два координаційно-інформаційних центри - 
український офіс проекту (у м. Києві) та канадський офіс 
проекту (у м. Оттаві). Кожен офіс координує діяльність 
партнерів на території своєї країни та забезпечує 
оперативний зв`язок між країнами завдяки інтенсивному 
використанню мережі Інтернет. 

Оперативна комунікація уможливила плідну співпрацю 
– обмін поточною інформацією, узгодження дискусійних 
питань, консультації та звітування. Важливою частиною 
спільної роботи стали наради, семінари і тренінги як 
національних партнерів, так і за участю представників обох 
країн. 

Етапними подіями стали представницькі міжнародні 
конференції з проблематики проекту, проведені в Києві у 
жовтні 2000 р. та грудні 2001 р. На них було оприлюднено 
здобутки проекту МЗЗ в Україні та визначено шляхи 
подальшого партнерства двох країн.

Менеджмент першого проекту (як і нового – проекту 
МЗЗ-2) здійснювало Канадське товариство міжнародної 
охорони здоров`я (CSIH) зі штаб-квартирою в Оттаві, а 
фінансування – Канадська агенція міжнародного розвитку 
(CIDA). Цей менеджмент був орієнтований на конкретний 
прогнозований результат, тому вибір шляхів досягнення 
мети і засобів реалізації завдань проекту на всіх етапах 
передбачав попередній опис сподіваних довгострокових 
результатів та їх критеріїв, а кожен з видів діяльності – 
характеристику більш короткострокових результатів. 

Проект МЗЗ поєднав партнерів різних галузей і секторів 
– урядових структур, органів місцевого самоврядування, 
управлінських органів і установ охорони здоров`я, освіти, 
проблем молоді, соціального сектора, недержавних 
організацій. Партнери співпрацювали на різних рівнях – 
національному, регіональному й міському, на рівні окремих 
організацій.

Важливим досягненням першого проекту стала 
децентралізація діяльності партнерів. Канадський та 
український офіси проекту спільно координували роботу, 
але взаємини партнерів з офісами та поміж собою не 
передбачали жорсткої централізації і підпорядкування одне 
одному за вертикаллю. Діяльність кожного з партнерів 
була відносно самостійною, персоналізованою, мала 
результатом створення та ініціювання власних продуктів 
діяльності, інструментів та процесів, які можуть 
використовуватися окремо. Така модель виявилася 
гнучкою і відкритою для рівноправного партнерства у 
будь-який час для установ і організацій будь-якого рівня, а 
можливі організаційні переміни у керівних органах кожної 
з установ-партнерів не могли погіршити або припинити їх 
участь у проекті*. Це стало одним з аргументів на користь 
поширення в Україні діяльності з ФЗСЖ молоді саме на 
основі відпрацьованої моделі**.

**Наприклад, під час реалізації проекту МЗЗ були реорганізовані 
Міністерство освіти і науки України та Державний комітет молодіжної 
політики, спорту і туризму України. Зміна структури та керівництва цих 
організацій, а також зміна керівництва Міністерства охорони здоров`я 
України не спричинили зниження ефективності проекту або втрати 
важливих партнерів.



Програма надання грантів

Для забезпечення максимальної ефективності 
використання фінансових ресурсів проекту “Молодь за 
здоров’я-2”, прозорості й відкритості у прийнятті рішень 
на демократичних засадах, відповідальності й підзвітності 
організаторів, координаторів і виконавців було розроблене 
спеціальне Положення, у відповідності з яким відбувається 
розгляд, оцінка та фінансування окремих місцевих 
ініціатив.

Учасники проекту й громадськість місцевостей, де 
реалізується проект, мали можливість ознайомитися з цим 
Положенням, детально обговорити умови конкурсу в ході 
п’яти спеціально організованих тренінгів.

Але головними аргументами були результати першого 
проекту. Основні з них, на час завершення проекту МЗЗ, 
можна коротко охарактеризувати так.

Щодо дослідження становища і способу життя молоді. 
Було здійснено національне соціологічне опитування, яке 
дало можливість визначити зміст, форми і технології 
поширення знань та інформації, впровадження конкретних 
соціальних програм, які стосуються різних аспектів 
здорового способу життя у відповідності із потребами і 
особливостями цільових груп.

Щодо створення інформаційних і навчальних матеріалів. 
Був розроблений та виданий навчальний посібник 
“Формування здорового способу життя молоді” для системи 
підвищення кваліфікації державних службовців України, 
в якому представлені сучасні погляди світової спільноти 
на проблеми здоров`я та ФЗСЖ, показаний наявний стан 
здоров`я дітей і молоді в Україні, висвітлена роль соціальної 
політики, засобів масової інформації, громадськості у 
ФЗСЖ населення, розкрито особливості ФЗСЖ молоді 
у суспільстві перехідного періоду, зв`язок здоров`я та 
екології, зарубіжний та вітчизняний позитивний досвід 
ФЗСЖ, законодавче та нормативне забезпечення цієї 
діяльності в Україні і за кордоном. Також було створено 
ресурсний центр на базі Спілки дитячих та юнацьких 
організацій м. Києва і соціальної служби для молоді 
Київської міської державної адміністрації, який готує 
переважно силами самої молоді різноманітні інформаційні 
матеріали у вигляді тематичних пакетів, присвячених 
навчанню і підтримці навичок здорового способу життя, 
запобіганню СНІДу, тютюновій, алкогольній та наркотичній 
залежності, небезпекам, пов’язаним з безладними 
статевими стосунками, тощо. Тематичні пакети містять 
відео-, аудіо- та друковані матеріали для тренінгу 
інструкторів і навчання за методикою “рівний - рівному”. 
Були розроблені та видані навчальні матеріали і робочі 
зошити з валеології для учнів 1–11-х класів загальноосвітніх 
шкіл, підручники для вчителів, батьків, посібник для 
шкільних адміністраторів, вчителів з валеології. За 
матеріалами національного опитування була видана книга 
“Формування здорового способу життя молоді: проблеми та 
перспективи”, за результатами спеціального дослідження 
видана книга “Роль засобів масової інформації та інших 
джерел у формуванні здорового способу життя молоді”.

Щодо поширення інформації та навчання. Була 
розроблена веб-сторінка проекту МЗЗ з питань ФЗСЖ 
молоді; проведені семінари за сертифікатною програмою 
з метою навчання основам ФЗСЖ державних службовців, 
які мають відношення до підготовки і прийняття рішень, 
що впливають на спосіб життя населення (курс навчання 
пройшли понад 60 державних службовців м. Києва - 
керівники районного і міського рівнів); членами Спілки 
дитячих та юнацьких організацій м. Києва за матеріалами, 
розробленими ресурсним центром, проведені семінари 
і тренінги, налагоджена робота Бюро спікерів, вистави 
інтерактивного театру; проведено цикл навчання з 

валеології, який включав тренінг ключових дійових осіб 
у сфері освіти (16 директорів київських шкіл та 5 
представників районних відділів освіти отримали необхідні 
знання з валеології, посібники, набори аудіокасет, інші 
методичні матеріали з валеології); семінар для працівників 
усіх тих шкіл міста Києва, де впроваджений новий 
курс валеології, та два семінари, організовані спільно з 
представниками Міністерства освіти і науки України та 
Київського інституту підвищення кваліфікації вчителів для 
ознайомлення директорів і вчителів з новими навчальними 
матеріалами та методиками з валеології.

Щодо оцінювання діяльності. Були відпрацьовані 
інструменти і проведена оцінка ефективності впливу курсу 
валеології на рівень інформованості та поведінки учнів, 
оцінка ефективності використання тематичних пакетів з 
ФЗСЖ молоді, розроблених ресурсним центром. 

Результати першого проекту переконливо засвідчили, 
що українські й канадські партнери знайшли ефективні 
підходи до вирішення першочергових завдань ФЗСЖ 
в сучасних суспільно-економічних умовах, які склалися 
в Україні на той час. Тому, для забезпечення сталості 
отриманих результатів, була розроблена стратегія 
поширення розробленої моделі проекту МЗЗ на інші регіони 
країни*. Саме ця стратегія стала основою запровадження 
2003 р. нового українсько-канадського проекту “Молодь 
за здоров’я-2” (МЗЗ-2), який реалізує свою діяльність 
на території Черкаської та Рівненської областей на 
основі Угоди між Канадським товариством міжнародної 
охорони здоров’я та Українським інститутом соціальних 
досліджень**.

*Детальний опис наведений у виданні: Формування здорового 
способу життя молоді: стратегія для України / Н. М. Комарова, П. Шатц, 
О. О. Яременко (керівники) та ін. - К.: Український ін-т соціальних 
досліджень, 2001. - 24 с.

*Український інститут соціальних досліджень є незалежною 
науково-дослідною громадською організацією, створеною групою 
українських науковців в 1991 році. Проводить фундаментальні та 
пошукові наукові соціологічні та соціальні дослідження з актуальних 
проблем сучасного українського суспільства; моніторинг соціальної 
політики; реалізує соціальні проекти; займається видавничою 
діяльністю, є засновником та видавцем журналу “Український соціум.

4 Бюлетень № 1



матеріально-фінансових ресурсах для проведення заходу, 
описати моніторинг проекту, надати проект кошторису 
на заплановані заходи з посиланням на джерела 
фінансування, вказати кількість учасників.

4. Заявки приймаються  обласним управлінням у 
справах сім’ї та молоді постійно. Перед цим вони мають бути 
розглянуті та схвалені в міському (сільському) дорадчому 
комітеті проекту „МЗЗ-2”. Після розгляду та схвалення в 
обласному дорадчому комітеті проекту „МЗЗ-2” пропозиції 
подаються  щоквартально до першого числа наступного за 
кварталом місяця в письмовій формі у м. Київ за адресою: 
Український інститут соціальних досліджень, Український 
центр формування здорового способу життя молоді вул. 
Дегтярівська, 52 (5-й поверх),  м. Київ, 04112.

5. Інформація про програму грантів обласними та 
місцевими дорадчими комітетами проекту періодично 
розміщується у засобах масової інформації, на телебаченні 
та радіо.

6. Цілі конкретного проекту повинні бути реалістичними 
й досяжними. Перевага буде надаватись проектам, які 
залучають широке коло молоді до підготовки та реалізації 
проекту. Проекти повинні містити інноваційні підходи до 
вирішення проблем формування здорового способу життя 
молоді на базі напрацьованого практичного досвіду з 
урахуванням місцевої специфіки.

7. До заходів, які можуть бути профінансовані в рамках 
програми грантів, відносяться:

·  Проведення тренінгів, конференцій, семінарів, 
“круглих столів”, діяльність з обміну досвідом.

· Підготовка та видання інформаційно-методичної 
літератури, посібників та наочних матеріалів.

· Випуск спеціалізованих видань (газет, буклетів, 
брошур, публікацій, Інтернет-сторінок).

· Проведення спортивних змагань, конкурсів 
художньої творчості, молодіжних таборів.

·  Дослідження.
· Розробка та виготовлення інформаційно-рекламної 

продукції, спрямованої на підтримку проекту.
· Проведення міських та сільських акцій, спрямованих 

на боротьбу з негативними звичками у молодіжному 
середовищі.

· Оформлення та підготовка фотоматеріалів, стендів, 
постерів, виставок тощо.

За рахунок коштів гранта можуть бути профінансовані:
· Транспортне забезпечення заходів у рамках 

проекту.
· Кошти на відрядження.
· Гонорари лекторам та тренерам.
· Витратні матеріали.
8. Програма грантів проекту „МЗЗ-2” не фінансує 

витрати на комунальні платежі та телефонні послуги, 
заробітну платню, закупівлю меблів, обладнання, 
транспортних засобів та пального, сплату податків. Дані 
витрати розглядатимуться як внесок організації 
претендента або іншого донора.

9. Кошти (максимальна сума гранта на підтримку 
одного проекту може складати не більше 10000 гривень) 
мають бути використані у визначених областях, містах 
та селах та не можуть використовуватись на оплату 
спеціалістам інституту, експертам, консультантам, 
державним службовцям.

10. Питання про збільшення фінансування проекту, 
кошторис витрат якого затверджений при отриманні гранта, 
не розглядатиметься.

11. Усі одержувачі грантів повинні регулярно надавати 
в ході реалізації проекту фінансовий та описовий звіти. По 
закінченні проекту мають бути надані фінальний описовий 
та фінансовий звіти. До них мають бути представлені всі 
звітні матеріали, фінансові документи, чеки тощо.

У разі ухвалення пропозиції проекту в обов’язковому 
порядку має бути підписана угода про фінансування між 
УІСД та організацією-реципієнтом.
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У відповідності до зазначеного Положення, 27 листопада 

2003 р. відбулося засідання конкурсної комісії, яка 
розглянула 24 проекти. Згідно з рішенням комісії, 2003 р. 
було профінансовано 7 проектів:

1. Проект “Дітям по-дитячому про здоровий спосіб 
життя” (дитячий ляльковий театр), запропонований 
Березнівською централізованою системою публічно-
шкільних бібліотек (бюджет - 1998,08 грн.).

2. Проект “Ти маєш право вибору”, запропонований 
Березнівським агротехнічним ліцеєм-інтернатом (бюджет - 
2680 грн.).

3. Проект “Конкурс дитячого малюнка “Наше здоров’я 
- багатство України”, запропонований Будинком дітей та 
молоді м. Березне (бюджет - 3669, 5 грн.).

4. Проект “Соціальна реклама”, запропонований 
Шполянським РЦССМ (бюджет -2066 грн.).

5. Проект “Вітамінні чаї”, запропонований Матусівською 
ЗОШ № 2 (бюджет - 4300 грн.).

6. Проект “Азбука здорової дитини”, запропонований 
Матусівською ЗОШ № 2 (бюджет - 1000 грн.).

7. Проект “Бюро спікерів”, запропонований 
Матусівською ЗОШ № 2 (бюджет - 2462 грн.).

Чергове засідання конкурсної комісії відбулося 30 
січня 2004 р. Було прийнято рішення про підтримку та 
фінансування 25 грантів на загальну суму 87,6 тис. грн.

Положення
про програму грантів проекту 

„Молодь за здоров’я-2” 
1. Дане Положення визначає умови функціонування 

програми грантів у рамках проекту „Молодь за здоров’я-2”. 
Проект націлений на вирішення головних проблем 
нездорового способу життя (профілактика ВІЛ/СНІД, 
куріння, вживання наркотиків та алкоголю, психічне/
психологічне здоров’я, нездорове харчування та недостатня 
фізична активність) з наголосом на гендерну рівність та 
залучення молоді; сприяння зацікавленому підходу до 
занять спортом, а також участі в культурному дозвіллі, 
підтримка проектів, які сприяють формуванню уявлень 
молоді про здоровий спосіб життя.

2. Мета програми грантів „МЗЗ-2” - підвищення 
можливостей учасників проекту в реалізації ініціатив, які 
підсилять заплановані заходи проекту „МЗЗ-2”, а також 
створять умови для залучення до них інших міст та сіл 
областей.

3. У конкурсі на отримання гранта можуть брати участь 
організації, установи, підприємства, громадські організації 
та інші юридичні особи. 

Для отримання гранта на виконання того чи іншого 
заходу в рамках реалізації проекту „МЗЗ-2” претендент 
має подати заявку (див. п.15 цього Положення) з короткою 
характеристикою запланованої акції, її завданнями та 
метою, очікуваними результатами, термінами проведення. 
У заявці також необхідно обґрунтувати потреби в 



12. Тривалість реалізації проекту, як правило, не 
повинна перевищувати трьох місяців з моменту прийняття 
рішення про надання гранта.

13. Відбір проектів здійснюється на підставі конкурсу 
між організаціями, які подали заявки. В окремих випадках 
рішення може прийматись без тендеру, якщо пропозиції 
вносить тільки одна організація. Рішення про це приймає 
Конкурсна комісія по відбору грантів (далі - Комісія).

14. Критерії відбору пропозицій щодо фінансування 
заходів у рамках проекту:

14.1. Новизна проекту, його актуальність для молоді, 
суспільнокорисна якість та відповідність меті проекту 
„МЗЗ-2”.

14.2. Змістовність (оцінюватимуться логічна 
послідовність цілей, завдань і очікуваних результатів 
проекту, процесу імплементації, забезпечення гендерної 
рівності).

14.3. Участь молоді у підготовці та реалізації проекту.
14.4. Організаційне керівництво та розвиток.
14.5. Професійний рівень організаторів проекту.
14.6. Реальність/практичність.
14.7. Попередній кошторис.
14.8. Партнерство з іншими організаціями.
14.9. Організація моніторингу (як буде 

проконтрольовано ефективність реалізації проекту – 
поетапно чи загалом).

15. У заявці на отримання гранта обов’язково 
вказуються:

15.1. Цілі проекту.
15.2. Завдання, відповідно до етапів реалізації 

проекту.
15.3. Цільова група (визначення частини громади, на 

вирішення проблем якої спрямований проект).
15.4. Опис потреб:
- визначення проблеми цільової групи відповідно до 

цілей і завдань формування здорового способу життя 
молоді;

- обґрунтування актуальності даних проблем та 
необхідності виділення гранта;

- обґрунтування спроможності організації-кандидата 
вирішити дані проблеми.

15.5. Очікувані результати (результати, які мають бути 
досягнуті завдяки реалізації проекту (довгострокові та 
короткотермінові).

15.6. Методи реалізації проекту (стратегія, програми, 
заходи тощо, які будуть використані для досягнення цілей 
проекту). 

15.7. Графік етапів реалізації проекту.
15.8. Оцінка ефективності проекту.
15.9. Інформаційно-рекламна підтримка проекту.
15.10. Інформація про організацію-кандидата (стисло).
15.11. Бюджет проекту. Джерела додаткового 

фінансування.
16. З метою розгляду пропозицій на виділення грантів 

в рамках проекту „Молодь за здоров’я-2” та остаточного 
визначення кращих проектів при Центрі формування 
здорового способу життя молоді створюється Конкурсна 
комісія з відбору грантів.

17. Комісія складається з дев’яти осіб з числа членів 
Дорадчого комітету. Персональний склад членів Комісії 
затверджується на засіданні Дорадчого комітету.

18. До функцій Комісії входить:
18.1. Розгляд представлених для отримання грантів 

матеріалів.
18.2. Аналіз їх на відповідність визначеним меті та 

критеріям відбору.
18.3. Прийняття остаточного рішення стосовно 

доречності фінансування запропонованих проектів.
19. До компетенції Комісії належить право приймати 

рішення про виділення грантів на конкурсній основі, а 

також, у випадку надання матеріалів тільки від одного 
претендента, приймати рішення без проведення конкурсу, 
повернення пропозицій на доопрацювання та їх повторне 
подання.

Комісія має право прийняти проект без змін, зі змінами 
до бюджету, остаточно відхилити проект або відправити 
його на доопрацювання з подальшим його поданням на 
другий цикл фінансування.

20. На членів Комісії покладаються обов’язки здійснення 
контролю, у тому числі безпосередньо в області, місті, 
районі, за використанням коштів та виконанням 
поставлених перед проектом завдань.

21. У випадку несанкціонованого або неефективного 
використання грантів Комісія має право призупинити 
фінансування і підготувати питання на засідання Дорадчого 
комітету.

22. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувала більшість присутніх, але не менше 
половини від загальної кількості її членів, і воно оформлене 
протоколом засідання.

Розробка та видання серії “Навчальні матеріали 
для проведення тренінгів з формування 
здорового способу життя за моделлю 

“Молодь за здоров’я”

22 жовтня 2003 р. відбулась зустріч авторів-розробників 
навчальних матеріалів для проведення тренінгів з 
формування здорового способу життя за моделлю “Молодь 
за здоров’я”. Ці матеріали заплановано розробити протягом 
2004 р. і видати серією з 12 книжок за такими темами:

· технологія проведення тренінгів з формування 
здорового способу життя молоді;

· формування здорового способу життя молоді – 
стратегія розвитку українського суспільства (актуальність, 
теоретико-методологічний підхід, гендерний аспект);

· соціальна політика держави, роль громадських 
організацій та засобів масової інформації у формуванні 
здорового способу життя молоді в Україні;

· освітні програми формування здорового способу життя 
дітей і молоді;

· організація позитивного впливу щодо психічного 
здоров’я як невід’ємна складова формування здорового 
способу життя дітей і молоді;

· раціональне харчування молоді;
· фізична активність як важливий чинник формування 

здорового способу життя молоді;
· тютюн, алкоголь, наркотики у молодіжному 

середовищі: вживання, залежність, ефективна 
профілактика;

· формування сексуальної культури молоді;
· залучення молоді до роботи щодо формування 

здорового способу життя;
· моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового 

способу життя молоді;
· роль сім’ї в формуванні здорового способу життя 

молоді.
Автори ознайомилися з результатами соціологічного 

опитування фахівців Рівненської та Черкаської областей, 
проведеного з метою визначення їхніх потреб в інформації 
з питань формування здорового способу життя молоді. 
Був відпрацьований графік підготовки видань, обговорені 
можливості розробників брати участь в консультативних 
виїздах у регіони. 

27 грудня автори зустрілися вдруге, щоб ознайомитися 
з результатами соціологічного опитування молоді України, 
уточнити зміст навчальних матеріалів, спланувати участь 
у тренінгах на початку 2004 р.
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Канадський досвід – власними очима

3–14 листопада 2003 р. відбулася навчальна поїздка 
17 керівників та членів обласних, міських та сільських 
дорадчих комітетів у Канаду. У складі делегації були 
представники управлінь у справах сім’ї та молоді 
Рівненської та Черкаської обласних державних 
адміністрацій, Городищенської та Матусівської 
загальноосвітніх шкіл, Березнівської та Шполянської 
районних державних адміністрацій, Рівненської обласної 
ради, головного управління охорони здоров’я Рівненської 
обласної державної адміністрації, Міністерства освіти 
і науки України, Українського інституту соціальних 
досліджень, Державного комітету України у справах сім’ї 
та молоді, Департаменту організації медичної допомоги 
населенню Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету 
Міністрів України.

29 листопада – 7 грудня 2003 р. відбулася навчальна 
поїздка 11 тренерів проекту МЗЗ-2 в Канаду. У складі 
делегації були представники Рівненського та Черкаського 
обласних центрів соціальних служб для молоді, 
Департаменту з питань молодіжної політики Державного 
комітету України у справах сім’ї та молоді, Українського 
центру формування здорового способу життя молоді, 
Шполянської та Березнівської районних державних 
адміністрацій, громадської організації „Суспільне 
народження” з Рівненської області, Державного центру 
соціальних служб для молоді, Київського офісу проекту 
МЗЗ-2.

Ресурсні центри

У листопаді 2003 р. в містах Рівне, Березне Рівненської 
області, Черкаси, Шпола Черкаської області, селах 
Городище Березнівського району Рівненської області та 
Матусів Шполянського району Черкаської області було 
відкрито ресурсні центрі формування здорового способу 
життя молоді. 

Основні завдання ресурсних центрів полягають у 
створенні сучасних бібліотек з питань здорового способу 
життя; організації системи інформування населення про 
свої можливості й діяльність; консультативній роботі щодо 
підбору матеріалів за різними напрямами роботи за 
проектом МЗЗ-2; вивченні попиту щодо інформаційних 
матеріалів, потрібних населенню; проведенні методичних 
навчань для користувачів та волонтерів.

У жовтні 2003 р. центрам було надано обладнання – 
сучасна комп’ютерна техніка, аудіо-, фото-, відеоапаратура, 
і на кінець грудня вони розпочали своє функціонування. 
У грудні всі ресурсні центри отримали від Українського 
центру формування здорового способу життя молоді 
ресурсні матеріали, бібліотечки з питань формування 
здорового способу життя молоді, передплату на 2004 р. 
на українські періодичні видання з питань формування 
здорового способу життя. Для підтримки місцевих ресурсів 
закуплено серію брошур “Куріння та молодь” для 
розповсюдження в громадах, відібрано та передано в 
друкарню для тиражування плакати, буклети, листівки 
щодо шкоди куріння. Для популяризації проекту МЗЗ-2 
серед молоді виготовлено й передано в центри сумки, 
футболки, ручки, парасольки (для дитячих танцювальних 
колективів) з емблемою проекту. У грудні були поповнені 
витратні матеріали ресурсних центрів.

У селі Городище ресурсний центр розташований у 
загальноосвітній школі (Рівненська обл., Березнівський 
р-н, с. Городище, вул. Шкільна, 7, Городищенська ЗОШ); у 
селі Матусів – у приміщенні сільської ради (Черкаська обл., 
Шполянський р-н, с. Матусів, сільрада); у Березному – у 
коледжі “Полісся” (34600, Рівненська обл., м. Березне, вул. 
Вишнева, 19, Березнівський агротехнічний ліцей-інтернат); 
у Шполі – у приміщенні районної державної адміністрації, у 
районному центрі соціальних служб для молоді (Черкаська 
обл., м. Шпола, вул. Пролетарська, 60, Шполянський 
РЦССМ); у Рівному – у приміщенні обласного управління в 
справах сім’ї та молоді (33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 
1, Управління у справах сім’ї та молоді ОДА); у Черкасах – у 
приміщенні обласного центру соціальних служб для молоді 
(18003, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 102, ОЦССМ).

Координатори проекту МЗЗ-2:
· у Рівненській області – Корольова Галина 

Володимирівна, начальник відділу по роботі з дітьми, 
молоддю, сім’єю та жінками Управління в справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації;

· у Березнівському районі – Жилінська Ірина Василівна, 
начальник відділу у справах сім’ї та молоді Березнівської 
райдержадміністрації;

· у м. Березне – Хвищук Ніна Пилипівна, заступник 
директора коледжу “Полісся”;

· у с. Городище – Гурінчук Лариса Євгенівна, заступник 
директора Городищенської ЗОШ;

· у Черкаській області – Кучер Ольга Володимирівна, 
головний спеціаліст управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації;

· у м. Шпола – Козоріз Юрій Олексійович, директор 
Шполянського районного центру соціальних служб для 
молоді;

· у с. Матусів - Татарина Лідія Миколаївна, директор 
ЗОШ № 2.
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Опитування щодо способу життя дітей і молоді

У листопаді–грудні 2003 р. проведено національне 
репрезентативне соціологічне опитування про стан здоров’я 
та спосіб життя дітей і молоді України віком 10-22 роки. 
Крім того, в Рівненській (включаючи місто Березне та 
село Городище) та Черкаській (включаючи місто Шпола та 
село Матусів) областях для опитування була застосована 
понадквота, що дає можливість самостійного аналізу даних 
по областях. Загальна кількість опитаних становить 4198 
респондентів. 

Серед завдань опитування: 
· вивчення чинників, що впливають на здоров`я дітей та 

молоді;
· вивчення проблем здоров`я дітей та молоді;
· аналіз ставлення молоді та дітей до власного 

здоров`я;
· визначення рівня обізнаності з тих чи інших питань 

здоров`я;
· використання результатів для розробки освітніх 

програм з питань здорового способу життя для молодих 
людей. 

Методи опитування: 
· для вікової групи 10–15 років – самозаповнення 

анкет в аудиторії (класі) в присутності інтерв`юера (де 
кожен респондент укладав заповнену анкету в окремий 
конверт);

· для вікової групи 15–22 роки – самозаповнення 
за місцем проживання в присутності інтерв`юера (кожен 
респондент укладав заповнену анкету в окремий 
конверт).

Методологія дослідження дозволяє також порівнювати 
результати національного опитування 2003 р. з 
відповідними результатами, отриманими в ході опитування 
1999 р. в межах першого проекту “Молодь за здоров’я”.

Експрес-результати опитування були презентовані 27 
грудня в Українському центрі формування здорового 
способу життя молоді, прикінцеві результати 
презентуватимуться на прес-конференціях у Рівному та 
Черкасах.
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Розробка політики

З метою забезпечення ефективності реалізації проекту 
„Молодь за здоров’я-2” Український інститут соціальних 
досліджень та Канадське товариство міжнародної охорони 
здоров’я створили Дорадчий комітет проекту. До його 
складу увійшли представники зацікавлених міністерств 
та відомств, громадських та молодіжних організацій, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 
Рівненської та Черкаської областей. 

Український інститут соціальних досліджень та обласні 
державні адміністрації спільно розробили та підписали 
угоди про співробітництво, якими передбачаються розподіл 
функцій щодо реалізації проекту, пошук додаткових коштів, 
шляхи формування регіональної політики з формування 
здорового способу життя у молодіжному середовищі.

Велика зацікавленість обласних державних 
адміністрацій зумовила внесення пропозиції до проектів 
обласних бюджетів на 2004 р. про додаткове виділення 
коштів на реалізацію проекту МЗЗ-2, що дозволить 
розширити коло учасників за рахунок міст і сіл, які брали 
участь у конкурсі на право участі в проекті, але не стали 
переможцями.

Місцеві органи влади підтримують проект, зокрема у 
такий спосіб: 

· наказами голів Березівської і Шполянської районних 
державних адміністрацій затверджені плани реалізації 
проекту МЗЗ-2;

· сесії Березнівської та Шполянської рад прийняли 
районні програми “Здоров’я молоді”;

· у бюджетах Березнівського і Шполянського районів 
передбачені кошти на реалізацію проекту МЗЗ-2;

· у бюджетах Рівненської та Черкаської областей 
передбачені кошти на роботу з формування здорового 
способу життя молоді. 

Фахівці Українського центру формування здорового 
способу життя молоді взяли участь у підготовці щорічної 
доповіді Президентові України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні 
“Формування здорового способу життя молоді України”; 
у підготовці та проведенні у Верховній Раді України 
парламентських слухань “Формування здорового способу 
життя української молоді: стан, проблеми та перспективи”. 
На слуханнях виступили П. Шатц – директор проекту 
МЗЗ-2; Крока В.  І. – перший заступник голови Рівненської 
обласної ради, член Рівненського обласного дорадчого 
комітету МЗЗ-2; Гребенюченко С. В. – голова Шполянської 
районної державної адміністрації.

Співробітництво з засобами масової інформації

Важливою складовою проекту „Молодь за здоров’я-2” 
є співробітництво з засобами масової інформації. Це – 
свідома стратегія організаторів і виконавців, яка слугує 
безпосередньому поширенню в місцевих громадах знань 
щодо формування здорового способу життя молоді, 

Бюлетень № 1

Редакційна колегія: Полет Шатц, директор проекту “Молодь за здоров’я-2”; Олександр Яременко, голова правління 
Українського інституту соціальних досліджень, директор Державного інституту проблем сім’ї та молоді; керівник 
Українського центру формування здорового способу життя молоді; Валерій Головенько, директор Українського інституту 
соціальних досліджень; Ольга Балакірєва, директор Центру “Соціальний моніторинг”; Надія Комарова, заступник 
керівника Українського центру формування здорового способу життя молоді; Світлана Олексієнко, керівник Київського 
офісу проекту “Молодь за здоров’я-2; Роман Левін, завідувач відділу Українського центру формування здорового 
способу життя молоді.

Редактор: М. М. Ілляш
Комп’ютерна верстка: Н. В. Тілікіної

© Українсько-канадський проект “Молодь за здоров‘я”, 2003
© Український інститут соціальних досліджень, 2003

Український інститут соціальних досліджень
вул. Дегтярівська, 52 (5-й поверх), Київ, 04112, Україна
тел./факс (044) 568-50-98, e-mail: uisr@ukrnet.net
http:// www.uisr.org.ua

Підписано до друку  09.02.2004 Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж 1000 прим.

інформуванню мешканців щодо заходів проекту, які 
здійснюються у визначених містах і селах, загалом 
постійній презентації суспільству перебігу подій, які 
відбуваються в ході реалізації проекту. У відповідності з 
цим підходом організоване постійне висвітлення проекту 
„Молодь за здоров’я-2” в електронних і друкованих засобах 
масової інформації національного, обласного (Рівненська 
і Черкаська), районного (Березнівський і Шполянський), 
міського (Березне і Шпола) та сільського (Городище і 
Матусів) рівнів. 

Так, робота з реалізації проекту була презентована 
засобам масової інформації та громадськості шляхом 
організації серії прес-конференцій. Вони пройшли двічі в 
Києві, так само по два рази у Рівному та Черкасах. 

18 грудня 2003 р. в Рівному, а 23 грудня в Черкасах 
пройшли тренінги місцевих журналістів, які висвітлюють 
на обласному й районному рівні питання, пов’язані із 
здоров’ям населення. Вони отримали нову для себе 
інформацію з питань формування здорового способу життя, 
більшість зацікавилися й виявили бажання долучитися до 
висвітлення проекту.

У різноманітних формах відбувається інформаційна 
робота на місцях відповідно до територіальних 
особливостей та уподобань мешканців і організаторів. 
Наприклад, у редакціях дротової радіомережі 
Березнівського та Шполянського районів організоване 
постійне подання новин проекту „Молодь за здоров’я-2” та 
спеціальних радіопередач щодо здоров’я дітей і молоді. За 
схожою схемою (новини й тематичні випуски) висвітлюється 
проект на Шполянському телебаченні. У Шполі працює 
дитячо-молодіжна телестудія “Ми”. У Березнівській та 
Шполянській районних газетах друкуються тематичні 
сторінки-вкладинки, здійснюються й цілком спеціалізовані 
випуски, присвячені формуванню здорового способу життя 
молоді та реалізації проекту „Молодь за здоров’я-2”. 
Відтепер значне місце займають матеріали щодо здоров’я 
у сільській газеті села Матусів, а також у шкільній газеті, 
яка видається в селі.

Місцеві ініціативи в інформаційній сфері підтримані 
програмою надання додаткових грантів, згідно з якою 
виділені кошти на реалізацію п’яти проектів засобів 
масової інформації, зокрема дитячо-молодіжної телестудії 
“Ми” Шполянського Будинку школяра; інформаційної 
програми “Грані життя” редакції газети “Полянські вісті”; 
інформаційного бюлетеню Матусівської сільської ради; 
програми “Медіа-підтримка формування здорового способу 
життя серед молоді Рівненщини” Рівненської обласної 
громадської організації “Європейський молодіжний центр”; 
тематичної сторінки “Молодь за здоров’я” березнівської 
районної газети “Надслучанський вісник”.

До висвітлення проекту також залучені студенти 
Київського інституту журналістики (в грудні 2003 р. був 
проведений відповідний тренінг). У IV кварталі 2003 
р. матеріали проекту демонструвалися в програмах 
Рівненського та Черкаського обласних телеканалів.


