
Реалізація українсько-канадського проекту 
“Молодь за здоров’я-2” в Березнівському районі Рівненської області

Інформаційний бюлетень № 2 
українсько-канадського проекту 

“Молодь за здоров’я-2”

Участь в українсько-канадському проекті “Молодь за 
здоров’я-2” дає можливість допомогти молоді навчитися 
цінувати життя, здоров’я, зрозуміти себе, свої бажання, 
можливості, пізнати кращі  грані своєї душі. Тому на 
Рівненщині із задоволенням сприйняли повідомлення, що 
конкурсна комісія на підставі розроблених критеріїв відбору 
визнала одним із переможців конкурсу на право участі 
в реалізації проекту Рівненську область (рішення № 4 
Дорадчого комітету проекту “Молодь за здоров’я-2” від 11 
вересня 2003 р.)

В області місцями впровадження проекту було 
визначено м. Березне та с. Городище Березнівського 
району. Організатори та учасники проекту сподіваються, 
що за підтримки Канадського товариства міжнародної 
охорони здоров’я та Українського інституту соціальних 
досліджень, із залученням громадськості, підприємств, 
установ, батьків та у тісній співпраці з органами виконавчої 
влади вони зможуть вплинути на умови формування, 
збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді.

Реалізація молодіжної політики в районі

Сьогодні особливої уваги потребує саме молодь, 
усвідомлення нею цінностей здоров’я та формування 
свідомого ставлення до його збереження. Саме ці питання 
постійно перебувають в зоні особливої уваги органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування. Нещодавно 
в рамках підтримки проектів молодіжних програм у ході 
реалізації українсько-канадського проекту “Молодь за 
здоров’я-2” Березнівська районна державна адміністрація 
розпорядженням № 600 від 18.12. 2003 р. затвердила 
районну програму реалізації  державної молодіжної 

політики на 2003 – 2006 рр. Програма визначає загальні 
принципи, головні напрями та основний зміст діяльності 
органів державної влади щодо реалізації державної 
молодіжної політики в районі. На її реалізацію передбачено 
бюджетом на 2004 р. кошти в сумі 100 тис. грн.

Інтеграція формування здорового способу життя
у роботу різних установ та закладів району

Формування здорового способу життя через мережу 
позашкільних установ є важливим напрямом роботи 
в рамках українсько-канадського проекту  “Молодь за 
здров’я-2”. Відомо, що серед дітей та підлітків м. Березне 
найбільш поширеною шкідливою звичкою є куріння. 
Тому ще в середині 2003 р. клубом “Діалог”, який 
працює при Березнівському будинку дітей та молоді, 
розроблено програму тренінгу “Скажемо курінню -– ні!”. 
Вона передбачала проведення занять з дітьми на такі 
теми: 

· ознайомлення з історією тютюнопаління, боротьби з 
ним;

· “Куріння та асоціації”, “Чому люди починають 
курити?”;

· “Наслідки куріння. Прийняття рішень: за і проти”;

· “Як кинути курити”;

· “Реклама, антиреклама”.
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 У ході роботи діти запропонували доповнити програму 

темами про  алкоголізм і наркоманію, проведення вільного 
часу без шкідливих звичок і підвищення власної 
самооцінки.  

У першу групу учасників тренінгу було залучено 
гуртківців музичної студії віком до 14 років. Пізніше 
приєдналися вихованці студії хореографії. З перших занять 
стало зрозуміло, що така форма роботи необхідна для 
дітей, бо саме тут діти можуть говорити на теми, які їх 
хвилюють, отримати відповіді на питання, на які не завжди 
можуть відповісти батьки. Заняття згуртовують, адже всі 
живуть за правилами, виробленими в колективі, вчать 
спілкуватися, вислуховувати один одного, поважати думку 
товаришів, розвивають такі навички, як уміння слухати, 
зберігати таємницю, бути доброзичливим. 

Щоб виявити рівень поінформованості дітей про 
шкідливі звички в дитячому та молодіжному середовищі, 
було проведене анкетування серед членів клубу “Діалог”. 
Відповіді показали, що більше половини дітей (75%) 
негативно ставиться до ровесників, які курять, співчувають 
5%, уболівають за їх здоров’я 4% опитаних. Опитування 
визначило, що діти обізнані з проблемами, пов’язаними 
з курінням, і в більшості усвідомлюють його негативні 
наслідки. Діти мають бажання брати участь у популяризації 
здорового способу життя серед ровесників та друзів. Були 
спроби залучити учнів 16–17 років, проте їх ця форма 
роботи не зацікавила.

Будинок дітей та молоді в рамках проекту “Молодь за 
здров’я-2” реалізує програму “Конкурс дитячого малюнка 
“Наше здоров’я – багатство України”, яка дістала грант 
у 2003 р. Її реалізація передбачає виконання творчих 
завдань, які стосуються майбутнього дорослого життя, 
сім’ї, професії, стосунків з друзями; проведення бесід, 
анкетування; розмов за “круглим столом”; конкурсів, 
вікторин; зустрічей з лікарями, психологами.

При районному центрі соціальних служб для молоді 
працює мобільний консультативний пункт. До його роботи 
залучаються партнерські організації: районна центральна 
лікарня, відділ освіти, служба у справах неповнолітніх, 
кримінальна міліція у справах неповнолітніх, районний 
центр зайнятості. Протягом 2003 р. мобільним 
консультаційним пунктом здійснено 34 виїзди в села 
району, під час яких було проведено бесіди, лекції, тренінги, 
якими охоплено 1604 молодих людей району. Найбільшою 
популярністю в молодіжному середовищі користуються 
такі лекції: “Ілюзія кайфу на кінці голки”, “Статеве 
життя: за і проти”, “Профілактика негативних тенденцій у 
молодіжному середовищі”, “Алкогольна атака, або вплив 
алкоголю на організм”, “Соціальні та психологічні аспекти 
наркоманії”, “Профілактика ВІЛ/СНІДу”, “Захворювання, 
що передаються статевим шляхом”, “Життя без куріння“, 
тренінг “Профілактика наркоманії серед підлітків та молоді”, 
“Про це...”, “Вмій сказати “Ні”.

 Для підвищення рівня поінформованості з питань 
статевого виховання на базі Березнівської школи-інтернату 
проведено тиждень статевого виховання, під час якого 
прочитано лекції та проведено бесіду з дівчатами “Секрети 
жіночого організму”, лекцію “Захворювання, що 
передаються статевим шляхом”, тренінг “Статеве життя: 
за і проти”, ігротека “Безпечна поведінка” .

На місцевому радіо функціонує рубрика  “Поради 
психолога молодим”. У 2003 р. з даної тематики прозвучали 
такі передачі: “Підліткове кохання”, “Занадто доступна”, 
“Жити поруч” (профілактика СНІДу), “Криза вступу в 
доросле життя”, “ Про причини зловживання психотропними 
речовинами”, “Причини протиправних дій”, “Ситуація 
ВІЛ/СНІД в Україні”.   

На виконання розпорядження голови Рівненської 
обласної державної адміністрації від 21 січня 2003 р.  
№ 40, головою райдержадміністрації Каменчуком Л. І. 
прийнято розпорядження від 21.02.2003 р.  № 77 “Про 
підвищення ефективності соціальної роботи з сільською та 
студентською молоддю”, в якому визначено необхідність 
організації роботи соціального працівника безпосередньо 
за місцем проживання сільської молоді та в студентському 
середовищі. Саме вищезазначені категорії молоді 
соціально найбільш незахищені, а на селі проживає 
велика кількість молодих людей, які не навчаються та не 
працюють і мають велику потребу в професійній соціальній 
допомозі.       

На даний час у районі працює 25 соціальних працівників 
по роботі з молоддю при сільських, селищній та міській 
радах району. Одним із завдань соціальних працівників є 
профілактична робота серед молоді.

Культурно-дозвіллевий комплекс с. Городище

Бюлетень № 2
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З метою створення сприятливих умов для задоволення 

духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, 
розвитку фізичної культури і спорту, організації змістовного 
дозвілля на території с. Городища діє єдиний в області 
Будинок сільського культурно-дозвіллєвого комплексу 
(КДК). До його складу входять:

· Будинок культурно-дозвіллєвого комплексу,

· Городищенський сільський будинок культури,

· Орлівський сільський клуб,

· Городищенська загальноосвітня школа I–III ступенів,

· Орлівська загальноосвітня школа I–III ступенів.

У даному закладі є бібліотека, яка обслуговує 1,7 тис. 
читачів. Загальний фонд її становить 34, 4 тис. примірників 
книг; завдяки українсько-канадському проекту “Молодь 
за задоров’я-2” відкрито ресурсний центр, оснащений 
необхідною комп’ютерною технікою та забезпечений 
спеціальною літературою; на базі КДК діє близько 20 
гуртків для дітей та молоді; нового розвитку набула музейна 
справа та зросла кількість молоді, яка активно займається 
спортом. Для спеціалістів, які працюють у КДК, проблема 
формування здорового способу життя стала однією з 
першочергових. Загалом у селах району функціонує 
24 культурно-дозвіллєвих комплекси. До проведення 
спортивно-масової роботи залучено 19 кваліфікованих  
тренерів філій ДЮСШ. У 2003 р. за кошти районного  
бюджету було придбано 25 музичних центрів, 110 тенісних  
столів, 270 комплектів шахів та шашок, 40 комплектів 
бадмінтону, 75 волейбольних сіток та 300 м’ячів для різних  
видів спорту.  

Молодіжна участь

У м. Березне проводяться соціологічні дослідження з 
метою вивчення громадської думки стосовно молодіжних 
проблем. Проведено опитування “Ставлення молоді до 
протиправних дій”. У ході опитування з`ясувалось, що існує 
нагальна потреба в організації зустрічей з представниками 
правоохоронних органів, служби у справах неповнолітніх, 
психологами, лікарями.

Дослідження  “Стріла Амура – радість чи горе?” дало 
можливість з`ясувати, що молодь прагне отримувати 
більш адаптовану інформацію щодо передачі венеричних 
захворювань та статевого життя загалом.

Соціологічне опитування “Моє ставлення до 
наркотичних речовин” було спрямоване на з`ясування рівня 
поширеності серед молоді наркотичних речовин. Було 
виявлено, що молодь не вважає спиртні напої та тютюн 
шкідливими для здоров’я та слабо обізнана з наслідками 
їх вживання.

Відділом у справах сім’ї та молоді Березнівської 
районної державної адміністрації створено групу волонтерів 
із числа самої молоді. Молоді люди вважають, що саме 
через них ефективніше можна вплинути на ровесників, 
адже інформація про здоровий спосіб життя не буде 
нав’язується старшими, а звучатиме  з вуст товариша. Такі 
волонтерські групи уже активно діють у Березнівському 
лісовому коледжі, Західноукраїнському коледжу “Полісся”, 
а також у вищому професійно-технічному училищі. Вони 
готують і проводять тренінги, інформаційні дискотеки, 
“круглі столи”, різні конкурси та вікторини, пропагуючи 
здоровий спосіб життя. 

Реалізація проекту “Молодь за здоров’я-2” диктує 
потребу пошуку нових шляхів, форм  і методів   накопичення, 
зберігання, систематизації та обліку інформації щодо 
проведення тренінгів, створення фото-, відео-, аудіо- та 
друкованих матеріалів. Для забезпечення цілісної системної 
роботи щодо формування здорового способу життя спільно 
з канадськими партнерами та Українським інститутом 
соціальних досліджень було створено 3  ресурсні центри 
в містах Рівному, Березне та селі Городищі, оснащених 
сучасною комп’ютерною технікою, аудіо-, фото-, відео- 
апаратурою. Молодь має можливість самостійно 
розробляти інформаційні матеріали, використовуючи аудіо- 
та відеотехніку.

У Березнівській районній централізованої системі 
публічно-шкільних бібліотек діє Інтернет-центр (http://
library.berezne.com/). До послуг молоді району в центрі є 
4 комп’ютери та можливість безкоштовно користуватись 
Інтернетом. На Інтернет-сторінці розміщено інформацію 
про найважливіші заходи, що проходять в районі; про всі 
установи культури району, народні аматорські колективи; 
бажаючі можуть переглянути віртуальну виставку майстрів 
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народних промислів району, ознайомитися з рядом 
документів державного і районного рівня в галузі 
молодіжної політики. В рамках реалізації проекту створена 
web-сторінка “Молодь за здоров’я” Березнівського 
дорадчого комітету. На ній розташована така інформація:

молодіжні новини, 

· інформація про реалізацію проекту МЗЗ-2,

· тематичні статті, 

· діяльність дорадчого комітету,

· організаційна структура проекту,

· масові заходи,

· ресурсний центр,

· молодіжний форум.

Проекти, що підтримані грантовою програмою 
проекту “Молодь  за здоров’я-2”

Отже, українсько-канадський проект набирає обертів і 
робить впевнені кроки в Березнівському районі. І одним 
з напрямів є розроблення програм щодо практичної 
реалізації проекту “МЗЗ-2”. У конкурсі на отримання грантів 
в 2003 р. взяло участь 11 таких програм. Три програми м. 
Березне було профінансовано. 

Так, Центральна районна дитяча бібліотека 
запропонувала створити центр спілкування дітей віком 
від 7 до 14 років, який  працює на базі вже діючого 
впродовж 20 років клубу за інтересом “Книга і лялька”. 
Методом дитячих вистав, бесід,  розповідей він залучає 
до здорового способу життя дітей молодшого, середнього 
шкільного та старшого дошкільного віку. Важливо, що до 
проведення цих заходів залучаються вчителі, педагоги-

режисери лялькових вистав, психологи, соціологи, медики. 
Це сприяє посиленню роботи з  формування у дітей 
негативного ставлення до шкідливих звичок, залученню 
дітей до занять спортом, спонукатиме їх більше читати та 
цікаво проводити власне дозвілля. 

Агротехнічний ліцей-інтернат через реалізацію програми 
“Ти маєш право вибору” сприятиме викоріненню з життя 
учнів “хвороб” підліткового середовища – куріння, вживання 
алкоголю, наркотиків, а головне – даеть можливість 
підліткам переконатися, що тільки здоровий спосіб життя 
сприяє повноцінному становленню особистості, допоможе 
знайти своє місце у житті, бути успішним і впевненим у 
собі. 

У січні 2004 р. на засідання конкурсної комісії з розгляду 
пропозицій щодо виділення грантів для реалізації програм 
у рамках українсько-канадського проекту „Молодь за 
здоров’я-2” від м. Березне та с. Городище було подано 15 
проектів. Комісія підтримала 14 з них на загальну суму 
56, 544 тис. грн.
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