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українсько-канадського проекту

«Молодь за здоров’я-2»

Одним з принципових положень успіху проектів 

формування здорового способу життя молоді є залу-

чення самих молодих людей до активної спів праці, 

а ще краще – надання молоді можливостей для 

самостійної діяльності. Адже ефективність навчання 

умінню бути здоровим завжди більша, якщо інформа-

ція з проблем здоров’я створена самими молодими 

людьми і надається в природних умовах молодіжного 

середовища – наприклад, в молодіжних об’єднаннях 

за інтересами, клубах або неформальних ситуаціях 

молодіжних тусовок на вулиці, дискотеці тощо. Давно 

доведено, що молодь багато чому навчається поза 

школою, одержуючи інформацію від ровесників, і 

ефективність життєвих прикладів з боку однолітків 

може бути значно більшою, ніж організоване навчан-

ня з боку дорослих. 

В ході українсько-канадського проекту “Молодь 

за здоров’я-2”, яким з 2003 р. охоплена значна кіль-

кість молоді й фахівців чотирьох населених пунктів 

Рівненської та Черкаської областей, першочергова 

увага приділялася саме таким питанням, як активі-

зації молоді, волонтерству, налагодженню співпраці 

дітей, молодих людей та дорослих. Тому, цілком 

природно, що Всеукраїнська молодіжна конференція 

“Молодь за здоров’я” концентруватиметься на тому, 

щоб надати слово саме молоді, дати можливість 

дітям і молодим людям різного віку з різних куточків 

країни познайомитись, продемонструвати наявні здо-

бутки, поділитися практичним досвідом формування 

здорового способу життя. Цей бюлетень лише трохи 

ілюструє діяльність, яку здійснюють молоді учасники 

проекту в двох областях реалізації проекту.

12 українських школярів з міст і сіл, охоплених 

українсько-канадським проектом “Молодь за здо-

ров’я-2”, з 26 червня по 3 липня 2004 р. знайомились 

з досвідом участі молоді Канади у розробці політи-

ки, що сприяє збереженню та поліпшенню здоров’я. 

Канадське агентство міжнародного розвитку за ініці-

ативи Канадського товариства міжнародної охорони 

здоров’я виділило додатковий грант спеціально для 

організації цієї навчальної поїздки молодих українців 

до Канади. Нові враження дали ще один поштовх 

натхненню молодих людей щодо формування здоро-

вого способу життя там, де вони живуть, а спілкування 

ровесників з протилежних частин земної кулі неодмін-

но й надалі слугуватиме активній реалізації проекту. 

Незабутньою стала зустріч молоді з послом Канади в 

Україні Ендрю Робінсоном.

Участь молоді в реалізації проекту
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У Рівненській та Черкаській областях молодь і 

фахівці міст і сіл, охоплених проектом “Молодь за здо-

ров’я-2”, звикли до частих відвідин друзів з Канади, 

зокрема Полет Шатц – директора проекту. Вона з 

великою зацікавленістю спілкується з волонтерами 

районного ресурсного центру проекту в м. Шпола.

В Березнівському районі районний центр соціаль-

них служб для дітей, сім’ї та молоді реалізує проект 

вулична ігротека “Аспекти здоров’я”. На фотографії 

ми бачимо, як на станції “Правильно–неправильно” 

учасники дають відповіді на запитання вікторини. 

Вулична ігротека – це 13 станцій, на кожній з яких 

8–10 членів команди беруть участь у грі профілак-

тичного спрямування (наприклад, тематика станції 

“Рекламна агенція” – вплив реклами на громадську 

думку; “Всезнайко” – розгадування кросворда про 

здоров’я; на станції “Турбота” потрібно скласти десять 

заповідей про здоров’я людини; на станції “Розуміння” 

– показати знання відповідних народних приказок та 

прислів’їв тощо). Програма “Вуличні ігротеки” допома-

гає розвинути комунікативні якості, навчитися адек-

ватно сприймати та передавати інформацію, набути 

навички протистояння розповсюдженню шкідливих 

звичок в молодіжному середовищі.

При дошкільному 

закладі № 4 “Сонечко” 

у м. Шпола створе-

но дитячу театральну 

студію “Здоров’ятко”. 

Ї ї  д іяльність спря-

мована на надання 

дітям  знань та нави-

чок з основ збережен-

ня здоров’я, розвитку 

фізичної активності 

тощо. Допомагає фор-

муванню навичок здо-

ров’я змалку обгово-

рення тем “Дбайливе 

ставлення до шкіри”, 

“Значення вітамінів  

для організму людини”, 

“Мандрівка бутербро-

да або страшний сон 

Виделкина”, “Уроки Мийдодира” тощо, а ще й те, що 

при дошкільному закладі № 1 “Ялинка” діє валеологіч-

ний лекторій для батьків.

Учасниці конкурсу “Мамина помічниця” з молод-

ших класів Городищенської ЗОШ демонструють свої 

знання та вміння з питань раціонального та здоро-

вого харчування. А загалом у реалізації програми 

“Раціональне харчування – це здорово” взяли участь 

понад 180 школярів та молодих людей с. Городище 

віком від 7 до 25 років. Створено клуб “Молода гос-

подарочка”, учасники якого зібрали від старожилів 

с. Городище рецепти страв і випустили брошури: 

“Страви з риби, м’яса, птиці”, “Круп’яні та борошняні 

вироби”, “Овочеві страви та страви з грибами”, “Борщі 

та юшки”. Конкурси “Мамина помічниця” проводяться 

не лише для наймолодших (віком 7–10 років), а й для 

дівчаток віком 12–14 років. Для дівчат 15–16 років 

проводиться конкурс “Нумо дівчата!”, для дівчат 17–18 

років – “Молода господарочка”. Кращі роботи конкурсу 

малюнків та емблем щодо раціонального харчування 

серед учнів 3–8-х класів використані на обкладинках 

брошури “Рецепти моєї бабусі”. Головний результат 

програми – молодь може правильно будувати раці-

он; визначати, яким продуктам харчування надавати 

перевагу; в якій кількості необхідно споживати ті чи 

інші продукти тощо. Це набуває надзвичайної акту-
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альності саме тепер, коли фактичне харчування у 

молодіжному середовищі має ряд серйозних недоліків: 

багато випадків ожиріння або дистрофії; низька якість 

їжі; часті порушення режиму харчування, шкідливо 

впливає реклама, пропагуючи рафіновані продукти, 

концентрати, солодкі газовані напої, тонізуючі напої, 

як засіб боротьби з синдромом хронічної втоми, нега-

тивною дією факторів навколишнього середовища.

Весела фізкультпауза у вихованців садочку 

“Теремок”. Програма “Здорові батьки – здорові діти 

– здорове суспільство”, реалізована у с. Городище на 

базі дитячого закладу “Теремок”, охоплює 44 дитини 

віком 5–7 років. Різноманітні форми роботи: створен-

ня казок, проведення веселих конкурсів, фізкульт-

пауз, спортивних і рухливих ігор тощо формують у 

дітей розуміння важливості здорового способу життя, 

сприяють успішному засвоєнню правил і навичок 

раціо нального харчування, особистої гігієни тощо.

Табір “Гніздо беркута” для волонтерів с. Городище 

та м. Березне, які беруть участь у щорічній програ-

мі Всеукраїнський збір-похід “Козацькими шляхами”. 

Девіз табору:

Беркут мудрий птах та сильний. Він, як Україна, 

вільний,

Як настане скрутна мить – до нас Беркут прилетить.

2004 р. у збір-поході під гаслом “Молодь оби-

рає майбутнє” взяло участь 120 волонтерів, учас-

ників проекту “Молодь за здоров’я-2” з Черкаської 

та Рівненської областей. Протягом п’яти днів вони 

долучалися до заходів на кшталт гри “Життя в стилі 

СПОК”, “Скаутського ралі”, Ярмарку соціальних про-

грам, іспитів на звання “Хитрий лис”, конкурсу інтер-

активних театрів тощо. Розширилося коло друзів та 

однодумців, учасники відчули неповторний смак до 

туристично-краєзнавчого відпочинку.

Учасники програми “Шляхами „Березнівщини” 

розбивають табір у наймальовничішому куточку 

Березнівського району – Надслучанській Швейцарії. 

Ця форма роботи дає можливість готувати волон-

терів, інструкторів з популяризації здорового спосо-

бу життя, обмінюватися досвідом у дружніх умовах 

життя в наметових містечках. Окрім нового досвіду 

та спілкування  з природою, спогади про яке залиша-

ються на все життя, молодь бере участь у спеціальній 

програмі, спрямованій на формування молодіжного 

самоврядування через створення ради лідерів, ради 

волонтерів, розробки і реалізації програми активізації 

молодіжної участі та удосконалення індивідуального 

досвіду щодо поліпшення здоров’я.

Передачі дитя-

чої телестудії “Ми” 

Будинку школярів 

м. Шпола транслю-

ються на районно-

му радіо і телеба-

ченні як тематичний 

цикл під рубрикою 

“Молодь за здо-

ров’я”. Протягом 

2004 р. випущено 

10 передач з про-

блем здорового 

с п о с о б у  ж и т т я 

молоді. Успіх цих 

програм уможли-
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вив укладення у вересні 2004 р. угоди між дитячою 

телестудією та обласною телерадіокомпанією “Рось” 

щодо трансляції інформаційного продукту “Ми” без-

коштовно раз на місяць на всю Черкащину. 

З ініціативи активу клубу “Тінейджер”, створеного 

на базі Шполянського районного центру соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді, молоді учасники 

проекту проводять тренінгові навчання зі своїми про-

вісниками про перевагу ведення здорового способу 

життя. Молоді люди навчаються чітко й толерантно 

висловлювати свої думки, позбавлятися звички зви-

нувачувати інших, опановують навички відмови від 

неприйнятного і небезпечного (наприклад, сказати “ні” 

– наркотикам, тютюну, алкоголю).

 

Одним з основних напрямків роботи проекту є 

залучення якомога більшої кількості учнівської та 

студентської молоді, підлітків до волонтерського руху. 

З цією метою при Шполянському районному центрі 

соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді діє “Школа 

волонтерів”. Її учасники не тільки здобувають знання 

щодо здорового способу життя, але й навчаються 

поширювати їх серед однолітків у школах та під час 

вуличних акцій. Вони спілкуються з ровесниками, 

молодшими учнями, готують реферати на профілак-

тичну тематику тощо. До “Школи волонтерів” часто 

приходять діти, які в загальноосвітніх школах не 

вважаються активістами, а іноді й навпаки, мають 

славу “важких”. Стаючи безпосередніми учасниками 

дій заради власного здоров’я, вони не тільки саморе-

алізовуються психічно й духовно, а й поліпшують свій 

фізичний стан та соціальний статус.


