
Інформаційний бюлетень № 6

українсько-канадського проекту

«Молодь за здоров’я-2»

За матеріалами Всеукраїнської молодіжної конференції 
“Молодь за здоров’я”

19–22 березня 2005 року на базі оздоровчого 
табору “Лідер”, що у Пущі-Водиці (м. Київ), про-
ведено Всеукраїнську молодіжну конференцію 
“Молодь за здоров’я”. У ній взяло участь понад 
230 юних прихильників здорового способу життя 
з восьми областей України. Найчисельнішими 
були делегації з Рівненщини та Черкащини, де з 
вересня 2003 року Український інститут соціаль-
них досліджень за підтримки Канадської агенції 
міжнародного розвитку (CIDA) та Канадського 
товариства міжнародної охорони здоров’я (CSIH) 
втілює українсько-канадський проект “Молодь за 
здоров’я-2”. 

Особливістю конференції було те, що органі-
зовувала, а також проводила всі заходи молодь. 
Вона стала справжнім господарем заходу: пре-
зентувала проекти, реалізовані з 2003 року в 
Рівненській і Черкаській областях, проводила 
пленарні засідання, організовувала роботу прес-
центру, навіть видавала бюлетені конференції. До 
речі, ведучими конференції також була молодь – 

волонтери ресурсних центрів з Рівненщини – 
Юлія Ковальчук (м. Березне) та Іван Ціпан 
(с. Городище), з Черкащини – Ольга Фуркало       
(м. Шпола) та Юрій Полтавець (с. Матусів). За 
словами голови правління Українського інститу-
ту соціальних досліджень Олександра Яременка, 
саме висока активність молодих людей у процесі 
формування здорового способу життя дає змогу 
ствердно говорити про успішність українсько-
канадського проекту, правильний вибір стратегії 
роботи.

Метою заходу стали обмін досвідом, попу-
ляризація здобутків адаптації у Рівненській і 
Черкаській областях української моделі форму-
вання здорового способу життя молоді, пошук 
шляхів становлення в Україні ефективної дер-
жавної політики у цій сфері.

Учасників зібрання особисто привітали дирек-
тор українсько-канадського проекту “Молодь за 
здоров’я-2” Полетт Шатц ( Канадське товариство 
міжнародної охорони здоров’я ), технічний рад-
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ник Бюро Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я Девід Ріветт, директор департаменту моло-
діжної політики Міністерства України у справах 
молоді та спорту України Тетяна Безулик, голо-
ва правління Українського інституту соціальних 
досліджень Олександр Яременко. 

На десяти пленарних засіданнях конференції 
були розглянуті питання, що стосуються ролі 
засобів масової інформації, інтерактивних форм 
роботи з молоддю змістовного дозвілля у фор-
муванні здорового способу життя, проаналізова-
но варіативність лобіювання інтересів на регіо-
нальному та місцевому рівнях.

Волонтери Ресурсних центрів формуван-
ня здорового способу життя   м. Шполи та 
с. Матусів цього ж району Черкаської області 
розповіли про особливості видання шкільної 
газети “Погляд” (м. Шпола), газети для батьків 
“Діалог” (с. Матусів), додатку до Шполянської 
районної газети “Грані життя”, а також про робо-
ту шкільної радіостудії ЗОШ № 1 с. Матусів.

 Інтерактивні форми роботи з молоддю проде-
монстрували агітаційні групи “Уїк-енд здоров’я” 
та “Шанс” (м. Шпола), учасники втілення проек-
тів “Барвінчата” та „Бюро спікерів” (с. Матусів). 

Досвідом формування політики та лобіюван-
ня інтересів здоров’я молоді поділилися акти-
вісти групи “Підтримайте!” (с. Матусів), проекту 
“Міністерство здорового способу життя” та клубу 
“Тінейджер” (м. Шпола). А Шполянський район-
ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді презентував свій соціально-психологіч-
ний театр “Вибір”.

Про здобутки українсько-канадського про-
екту в Рівненській області на конференції пові-
дали волонтери Ресурсних центрів форму-
вання здорового способу життя м. Березне та 
с. Городище цього ж району. Активісти програм 
„Дозвілля без допінгу”, „Мелодія мого здоров’я”, 
“Молодіжний фестиваль реперів”, “Провесінь”, 
„Про здоров’я мовою моди” (м. Березне), а 
також проектів “Здорові батьки – здорові діти”, 

“Раціональне харчування” (с. Городище) розпові-
ли, як їм доводилося самотужки організовувати 
молодих людей. 

Багатогранну діяльність молоді, спрямовану 
на формування здорового способу життя, проде-
монстрували учасники проектів „Урок Здоров’я”, 
“Дітям по-дитячому – про здоровий спосіб життя”, 
„Дослідження впливу алкоголю на населення 
Березнівщини за останнє сторіччя ” (м. Березне), 
а також „Медіа-підтримка ФЗСЖ серед молоді 
Рівненщини” (м. Рівне).

 Новизну підходів з популяризації ціннос-
тей здорового способу життя засобами мисте-
цтва представили молодіжний соціальний театр 
“Банда BEST“ (м. Березне) та молодіжний театр 
„Велика лялька” Городищенська ЗОШ. 

Учасники конференції з Волинської, Жито-
мирської, Донецької, Луганської, Чер нівецької 
областей та м. Севастополя поділилися власни-
ми напрацюваннями з профілактики ВІЛ/СНІДу, 
куріння, вживання наркотиків та алкоголю, пси-
хічного здоров’я, нераціонального харчування та 
недостатньої фізичної активності.

Побачили світ три випуски бюлетеня молодіж-
ної конференції. На його шпальтах у власноруч 
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підготовлених учасниками заходу матеріалах 
знайшли відображення найцікавіші події з життя 
зібрання, було започатковано клуб знайомств 
прихильників здорового способу життя, надруко-
вано численні інтерв’ю, репортажі.

Роботу молодіжного прес-центру та видання 
бюлетеня конференції організували слухачі занять 
з ефективних комунікацій, що їх Рівненська облас-
на громадська організація „Європейський моло-
діжний центр” спільно з пропагандистами здо-
рового способу життя з Черкаської області  про-
водила в рамках проекту „Формування навичок 
ефективних комунікацій у волонтерів Ресурсних 
центрів ФЗСЖМ Рівненської області” за програ-
мою грантів українсько-канадського проекту . 
Так, було створено редакційний комітет бюле-
теня. До його складу увійшли волонтери прес-
служби Ресурсних центрів Рівненської області, 
с. Городище Березнівського району – Ольга Швець, 
Юлія Боровець, Іван Ціпан, м. Березного – Марина 
Войчук, Світлана Драчук, Станіслав Дячук, Денис 
Кичан, Тетяна Копець, Світлана Хвищук, Зоя 
Кохановська, Богдан Миронець, Андрій Сенюк, 
а також волонтери Ресурсного центру м. Шпола 
Черкаської області – Юлія Косянчук та Ірина 
Єршова. Співголовами редакційного комітету 
стали речники Ресурсних центрів м. Березного і 
с. Городище Юлія Ковальчук і Оксана Швець.

Під час конференції відбулися численні дис-
кусії, тематичні дискотеки, проведено конкурс 
плакатів і малюнків на тему пропаганди здоро-
вого способу життя. 

На підсумковому засіданні Всеукраїнської 
молодіжної конференції ухвалено рішення про 
делегування до складу Всеукраїнського дорад-
чого комітету українсько-канадського проекту 
“Молодь за здоров’я-2”, який діє при Посольстві 
Канади в Україні, представників молоді. Так, 
Рівненщину в цьому високоповажному органі 
представлятимуть волонтери Ресурсних центрів 
Юлія Ковальчук, Мар’яна Цимбаліста, Іван Ціпан 
та Олег Гурин, а Черкащину – Юлія Косянчук, 
Яна Карпань, Ольга Фуркало та Володимир 
Чорній.

На конференції ухвалено Звернення до моло-
ді України із закликом об’єднати зусилля з 
метою популяризації цінностей здорового спо-
собу життя, протистояння поширенню таких 
згубних звичок, як тютюнокуріння, вживання 
алкоголю, наркотиків. А представникам органів 
влади учасники конференції, зокрема, запропо-
нували прискорити розробку Національної про-
грами формування здорового способу життя на 
2005–2010 рр. та створення Українського центру 
формування здорового способу життя молоді 
при Міністерстві України у справах молоді та 
спорту України.

ІЗ МАТЕРІАЛІВ БЮЛЕТЕНІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ “МОЛОДЬ ЗА 

ЗДОРОВ’Я”

ЗАСПІВАЙМО ПІСНЮ ВЕСЕЛЕНЬКУ !!!

Справжнім гімном проекту Всеукраїнської 
молодіжної конференції „Молодь за здоров’я” 
стала пісня, яку написали вчителі Матусівської 
загальноосвітньої школи № 2, що на Черкащині. 
Вона звучала під час відкриття конференції. Так, 
слова належать перу заступника директора міс-
цевої ЗОШ Галини Цимбалюк, а музику до твору 
написала вчителька школи Надія Демиденко. 
Схоже, що сподобалась пісня не тільки земля-
кам її авторів, а й усім учасникам заходу, які 
залюбки підспівували. Нашій редакції вдалося 
роздобути текст, який і друкуємо.

Молодь за здоров’я
Здорова молодь – нації надія,
Єднає всіх нас спільна й добра мрія.
В твоїх руках здоров’я і життя,
То ж бережи себе для майбуття.
Цвіте життя, земля наша радіє
І сильна молодь зростає і радіє,
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Щоб звідусіль лунав веселий сміх, 
Ми дбати про здоров’я просим всіх.

Приспів:
„Молодь за здоров’я”, (2р.)
Дзвінко лунає пісня ця.
Міцними і красивими, здоровими й щасливими
Хай повниться нами планета вся (2р.)

Росисті ранки нам дарують мрію,
Плекаєм в серці радісну надію,
Що зможе світ змінити для добра,
Шкідливим звичкам „НІ!” сказать пора.
Щодня стрічаєм сонце благовісне,
Лунає дзвінко велична наша пісня,
Щоб їй завжди щасливо так звучать, 
Ми просим про здоров’я своє дбать.

Марина Войчук 
(Бюлетень №1, 20 березня 2005 р.)

ЛІПШЕ ЧАЇВ ТІЛЬКИ... ВІТАМІННІ ЧАЇ

Так стверджують школярі Матусівської ЗОШ 
№ 2 Шполянського району, що на Черкащині.

Кажуть, у Черкаській області вперше віта-
мінні чаї розпочала готувати вчителька біології 
Матусівської ЗОШ № 2 Людмила Паращенко. 
Саме вона навчила школярів збирати, сушити 
і правильно заварювати трави. У Матусівській 
школі відведено спеціальні дні для заварювання 
чаїв. Це – вівторок, середа і четвер. І всі залюбки 
приходять випити запашний трав’яний чай. 

За словами учениці десятого класу місцевої 
школи Олени Больбот: „Кожен рецепт чаю поліп-
шує стан здоров’я. Наприклад, шипшина, бузина 
і калина зміцнює імунітет людини. Липа і бузина 
допомагають від простуд”. Олена Больбот охоче 
погодилася поділитися з читачами нашого бюле-
теня рецептами цілющих чаїв. Так, її улюблений 
„Чай довгожителів” готують із сушених ягід чор-
ної бузини, шипшини і смородини, які заливають 
окропом у великому чайнику. Настоюють протя-
гом п’яти хвилин, розливають у чашки, додавши 
цукор за смаком. На один літр напою: ягоди 
бузини і шипшини сушеної, листя смородини 
– 15 грамів, вода – 1 літр. 

Інший чай із чебрецем. Сушене листя чебре-
цю перемішують із сушеною травою звіробою 
і використовують суміш як заварку. На 1 літр 
напою: вода – 1 літр, суміш – 40–50 грамів. Для 
суміші: листя чебрецю і трава сушеного звіро-
бою – по 100 грамів.

Пропонуємо вам скуштувати. Запевняємо, 
що не шкодуватимете. Пили – знаємо.

Зоя Кохановська 
(Бюлетень № 1, 20 березня 2005 р.)

АГІТАЦІЙНА ГРУПА 

„ШАНС” ПРОПАГУЄ ЦІННОСТІ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД БАТЬКІВ

Цікавою була презентація інформаційно-про-
світницької групи „Шанс” 10-А класу Шполянської 
загальноосвітньої школи № 1 Черкаської області.

За словами учасниці команди юних агітато-
рів Ірини Романенко, нині агітгрупа об’єднує до 
20 учнів. Важливою складовою їхньої роботи є 
виступи перед батьками. Так, школярі часто про-
пагують здоровий спосіб життя під час батьків-
ських зборів. Разом із батьками вони ставлять 
п’єси. Популярна, зокрема, у шкільному товари-
стві постановка вистави „Суд над цигаркою”. Цю 
п’єсу показували також вихованцям інших шкіл. 

Хлопці та дівчата з агітгрупи вважають, що в 
кожної людини є шанс залишити погані звички 
в минулому. Девіз групи: „Якщо побачиш виступ 
театру, звичкам шкідливим уже не до жартів”. 

Марина Войчук 
(Бюлетень № 2, 21 березня 2005 р.)

КОМАНДА 

„БАНДА BEST” – КРУТА ФІШКА

Перший виступ команди відбувся в березні 
2004 року в селі Моквин Березнівського району. 
За кілька місяців колектив уже давав концерти в 
таких селах: Вітковичі, Тишиця, Голубне, Друхів, 
Поліське, Хотинь, Хмелівка, а в червні цього 
самого року „Банда BEST” дебютувала у райцен-
трі. До слова, юні артисти перерахували дітям-
інвалідам понад півтисячі гривень, які заробили 
під час перших гастролей.

У репертуарі – вервечка найрізноманітніших 
жартівливих постановок. Юні митці закликають 
однолітків позбутися тягаря шкідливих звичок, 
висміюють пристрасть до спиртного, тютюноку-
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ріння, а також таке згубне явище, як наркома-
нію.

До речі, перший номер команди „Буфонада” 
– антиалкогольного спрямування. А нині в їхньо-
му арсеналі: „Пісня про наркотики”, композиції 
„Стриптиз”, „Гном”, а також постановка з профі-
лактики наркоманії „Педро”.

Зоя Кохановська, Марина Войчук 
(Бюлетень № 2, 21 березня 2005 р.)

  

НОВЕ ЖИТТЯ ПОМАРАНЧЕВОЇ ПІСНІ 

Хлопці та дівчата зі Шполянської загально-
освітньої школи № 2 на Черкащині подарували 
нове життя популярному твору „Ми разом, нас 
багато” гурту „Ґринджоли”. За мотивами цього 
хіта вони написали свою, не менш революцій-
ну пісню. У ній ідеться про значимість форму-
вання здорового способу життя серед молоді. 
Учасники конференції зі Шполи надали для 
нашого видання текст цієї пісні. До речі, шполяни 
виконували свій хіт на презентації першого дня 
роботи конференції.

Ми разом, нас багато!

Ми за здоровий спосіб життя,
Ми України – сила нова.
Кинь ти палити – зі спортом дружи,
Як славні Вкраїни доньки й сини.

Разом нас багато, нас не подолати./ 2 р.
Ми за здоровий спосіб життя,
Бо Україні потрібна сила нова.
Разом нас багато, нас не подолати./ 2 р.

Наркоманії – „Ні”!
Курінню – „Ні”!
Пияцтву – „Ні”!
„Ні” – гульні!

Фізкультура – „Так”!
Вітаміни – „Так”!
Ми за здоров’я – „Так! Так! Так”!

КІНО, ІГРИ ТА ПОКАЗ МОД 

ПОДАРУВАЛИ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВОЛОНТЕРИ З ГОРОДИЩА ТА БЕРЕЗНОГО

Рясним на різноманітні видовища був тре-
тій день Всеукраїнської молодіжної конференції 
„Молодь за здоров’я“. Волонтери з Березного 
та Городища продемонстрували самостійно під-
готовлений відеофільм “Дозвілля без допінгу”. 
Його присвячено роботі, яку проводять у районі з 
профілактики правопорушень серед неповноліт-
ніх. Не менш цікавим був і показ мод. Вишукані 
сукні та спортивний одяг пошили власноруч сту-
денти вищого профтехучилища № 4 Березного 
у рамках втілення проекту „Про здоров’я мовою 
моди“. 

Цього ж дня молодь здійснила подорож на 
“Чарівній регаті”. Таку назву має інтелектуальна 
гра, яку провели волонтери із с. Городище.

Окрім розваг та веселощів, учасники кон-
ференції працювали на секційних засіданнях. 
Вони, зокрема, обговорили питання ролі моло-
дих людей у популяризації цінностей здорового 
способу життя.  

Світлана Хвищук 
(Бюлетень № 2, 21 березня 2005 р.)

КОМАНДА „ЛІДЕР” СТАЛА 

ПЕРЕМОЖЦЕМ ВУЛИЧНОЇ ІГРОТЕКИ 

„АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я”

Цікава мандрівка стала завершальним ета-
пом презентації програм українсько-канадського 
проекту  „Молодь за здоров’я-2”, реалізованих 
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на Рівненщині. Вона називалася вуличною ігро-
текою „Аспекти здоров’я”. Провела гру дирек-
тор Березнівського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Галина Беженар. В 
ігротеці взяла участь активна молодь конференції. 
На початку гри було сформовано п’ять команд. Усі 
вони отримали завдання пройти 12 пунктів згідно з 
визначеним маршрутом. На кожній станції коман-
ди виконували певне завдання й отримували одну 
літеру. На кінцевій станції „Приїхали!” команди 
складали слово з 11 літер. Переможцем вуличної 
ігротеки стала команда “Лідер”.

Посмішки і вогники в очах учасників гри під-
твердили – мандрівка була цікавою, захопливою 
і корисною!

Іванна Бойчук 
(Бюлетень № 2, 21 березня 2005 р.)

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ: 

ПОГЛЯД УЧАСНИКІВ ТА ПОБАЖАННЯ

Полетт Шатц, директор українсько-канад-
ського проекту „Молодь за здоров’я”:

– Я з Оттави, мама чотирьох дочок. Коли 
їхала на конференцію, то запитала у доньки: „Як 
мені розмовляти з молодими людьми?” І вона 
мені порадила: „Мамо, не говори з молодими 
людьми зверхньо. Вони рівні, то ж спілкувалися 
з ними, як з рівними. У них є багато цікавих ідей 
і пропозицій, які можуть стати у пригоді.

Світлана Олексієнко, менеджер проекту 
„Молодь за здоров’я-2”:

– Я хочу побажати дітям, щоб вони завжди 
були здорові, щоб вони приймали тільки корисні 
для себе рішення, щоб мали власний розсуд і  
були щасливі й усміхнені.

Олександр Яременко, голова правління 
Українського інституту соціальних дослі-
джень:

– По-перше, бажаю молоді бути здоровою; 
по-друге, будувати життя так, як молоді люди 
цього хочуть, по-третє, слухати старших, але 
робити своє.

Наталія Романова, координатор проекту 
„Молодь за здоров’я-2” у Рівненській облас-
ті:

– Я хочу, щоб у дітей завжди був добрий 
настрій, щоб їм вдавалося все, що запланували. 
Щоб вам було цікаво жити, щоб ви знали, що 
є дуже багато різноманітних програм, проек-
тів, людей, які можуть і готові вам допомагати. 
Важливо, щоб діти прагнули працювати, виявля-
ли ініціативу! Бажаю успіху та здоров’я! 

Дарина Дікова-Фаворська, координатор 
проекту „Молодь за здоров’я-2” у Черкаській 
області:

– Бажаю всім міцного здоров’я, довголіття та 
шаленого, але безпечного кохання.

Оксана Швець, співголова редакційного 
комітету бюлетеня Всеукраїнської молодіж-
ної конференції ”Молодь за здоров’я”:

– Я дякую всім, всім, всім! Організаторам 
– за чудову конференцію, редакційному комі-
тетові, адже вони, не шкодуючи власних сил, 
зробили  грандіозну роботу, волонтерам – за те, 
що вони є, такі молоді, веселі й енергійні, спо-
внені здоров’я, нових ідей та бажання творити. 
Сподіваюсь на те, що в душі кожного учасника 
залишаться приємні й теплі спогади про ці чудові 
дні. Хочу побажати друзям-волонтерам зали-
шатися собою, досягати своєї мети і ніколи не 
здаватися!

Юлія Ковальчук, співголова редакційного 
комітету бюлетеня Всеукраїнської молодіж-
ної конференції „Молодь за здоров’я”:

– Можливо, для одних бюлетень буде лише 
захопленням, а для інших – це перші кроки до 
тернистої діяльності професійного журналіста. 
Якщо з нас і не вийде „акул пера” й ніхто не 
пов’яже майбутнє з цією професією, то у наших 
думках завжди пануватимуть теплі спогади про 
ці випуски бюлетеня і гордість, що саме ми були 
причетні до його створення.

М а р и н а  С а в ч е н к о ,  в о л о н т е р  з 
м. Севастополя:

– Я дуже рада, що приїхала на конференцію. 
Мені тут подобається. Хотілося б, щоб проводи-
ли більше таких заходів. Адже у нас є ще багато 
нерозв’язаних проблем молоді.

Богдан Миронець, учасник естрадно-соці-
ального театру „Банда BEST” м. Березного: 

– Конференцію проведено на високому рівні. 
Молодь може змістовно відпочити, поділитися 
враженнями, а найголовніше – це те, що тут від-
буваються знайомства людей, обмін досвідом 
пропаганди здорового способу життя.

Максим Килимистий, волонтер м. Шполи 
Черкаської області:

– Мене, напевно, всі тут знають – такий собі 
„пацанчик” у червоному блайзері. Я  в захваті від 
усіх виступів, а особливо від команди „БЕСТ”.

Ми всі юні, ми всі різні, і наше майбутнє в 
наших руках! Отож потрібно замислитись над 
цими словами.
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Юлія Оніщук, волонтер м.  Шполи 
Черкаської області:

– Спочатку хочеться висловити велику подя-
ку організаторам цього проекту. Тут дуже класно 
і цікаво, адже ми молоді, енергійні, активні й не 
любимо сумувати.

Меган Беннетт, член дорадчого комітету 
українсько-канадського проекту „Молодь за 
здоров’я-2” м. Оттава (Канада):

– Це фантастично! Дуже цікаво було бачи-
ти стільки багато молодих людей, які активно 
реалізують себе в межах проекту „Молодь за 
здоров’я”. Мені було надзвичайно цікаво читати 
ваші бюлетені.

Андрій Собчук, волонтер кризового цен-
тру м. Житомира:

– Мені було цікаво на конференції. Хотілося 
б, щоб такі заходи проводилися частіше. Люди 
мали б можливість поділитися досвідом, набу-
тим під час роботи в українсько-канадському 
проекті.

Мар’яна Цимбаліста, волонтер Ресурсного 
центру ФЗСЖМ м. Березного:

– Мої сподівання збулися! Найбільше мені 
сподобалося спілкуватися з молодими людьми 
з різних областей України. У мене друзів побіль-
шало.

 Бліц-інтерв’ю записали Іванна Гоголь, 
Світлана Драчук, Станіслав Дячук  

(Бюлетень № 3, 22 березня 2005 р.)

Звернення

учасників Всеукраїнської молодіжної 

конференції “Молодь за здоров’я”

до молоді та Уряду України

Молодіжний табір “Лідер”,Пуща-Водиця, 
м. Київ, Україна 

19–22 березня 2005 року понад 230 юних при-
хильників здорового способу життя – молодих 
людей з Волинської, Донецької, Житомирської, 
Луганської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької 
областей та міст Києва і Севастополя в моло-
діжному таборі “Лідер” (Пуща-Водиця, м. Київ) 
провели Всеукраїнську молодіжну конференцію 
“Молодь за здоров’я”. Її метою було сприяння 
розробці в Україні  ефективної державної полі-
тики, спрямованої на формування здорового 
способу життя молоді та дітей, обмін досвідом, 
обговорення досягнень і проблем у цій роботі. 

Ми, учасники Всеукраїнської молодіжної кон-
ференції “Молодь за здоров’я”, звертаємося до 
молоді України.

Дорогі друзі! Наша рідна країна перебуває на 
етапі бурхливого розвитку: значно активізували-
ся демократичні процеси; економічні показники 
свідчать про те, що ми маємо можливість у най-
ближчому майбутньому досягти європейського 
рівня життя населення. Але однією з найбільших 
перепон на шляху процвітання України може 
стати стан здоров’я населення, передусім –
молоді, і це, в першу чергу, пов’язано з нездо-
ровим способом життя. Чимала частина молоді 
курить, зловживає алкоголем, споживає нарко-
тики. Серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
більшість – це молоді люди. 

Профілактику негативних явищ серед моло-
ді проводить велика кількість організацій, 
однак результативність їхньої роботи невисока. 
Найбільш ефективний спосіб формування здо-
рового способу життя – участь самої молоді 
у збереженні та зміцненні здоров’я. Це дове-
ли наші ровесники з Березнівського району 
Рівненської області та Шполянського району 
Черкаської області, що беруть участь в укра-
їнсько-канадському проекті “Молодь за здо-
ров’я-2”, який реалізується в Україні за підтрим-
ки Канадської агенції міжнародного розвитку, 
Канадського товариства міжнародної охорони 
здоров’я, Міністерства України у справах моло-
ді та спорту, Українського інституту соціальних 
досліджень.

Ми дійшли висновку, що кожна молода люди-
на нашої великої країни повинна не тільки знати, 
як можна зберегти та зміцнити своє здоров’я, як 
рішуче сказати “Ні!” проявам нездорової пове-
дінки, але й розповісти про це своїм друзям, 
ровесникам, малечі.
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Ми переконалися, що шляхів формування 
здорового способу життя багато, і кожна молода 
людина може знайти той, який відповідає її пере-
конанням, захопленням, здібностям та можли-
востям. Потрібні лише бажання та усвідомлена 
участь самої молоді в цій роботі. 

Учасники конференції переконливо довели, 
що можна навчитися раціонально харчуватися, 
керувати своїм психічним станом, вести фізично 
активний спосіб життя, протистояти небезпечній 
для здоров’я поведінці – втягненню до куріння, 
пияцтва та вживання наркотиків. Думаючи про 
здоров’я своїх майбутній дітей, можна навчитися 
уникати випадкових статевих стосунків, незахи-
щеного сексу. А навчившись самим – неважко 
передати потрібні знання та навички друзям, 
ровесникам.

Шановні урядовці! Звертаємось до вас із 
такими пропозиціями:

– поширити по всій країні досвід роботи 
Рівненської та Черкаської областей із форму-
вання здорового способу життя молоді;

– прискорити розробку Національної програми 
формування здорового способу життя на 2005–
2010 рр. та створення Українського центру фор-
мування здорового способу життя молоді при 
Міністерстві молоді та спорту України. Адже це 
визначено Постановою Верховної Ради України від 
03.02.2004 р. N 1425-IV ”Про Рекомендації парла-
ментських слухань про становище молоді в Україні 
“Формування здорового способу життя української 
молоді: стан, проблеми та перспективи”;

–  сприяти поширенню інформації про здобут-
ки та ефективний досвід українсько-канадського 
проекту “Молодь за здоров’я-2”, а також впро-
вадженню сучасних ефективних методів фор-
мування здорового способу життя молоді через 
громадські молодіжні організації, багаторівневе 
та міжгалузеве співробітництво.

Вважаємо, що поширення серед молодіжного 
загалу набутого досвіду формування здорового 
способу життя та підтримка Урядом зазначених 
пропозицій слугуватимуть об’єднанню зусиль 
держави, місцевого самоврядування, громад-
ськості й міжнародних організацій з метою поліп-
шення здоров’я молодого покоління України. 

Учасники українсько-канадського проекту 
“Молодь за здоров’я-2” та Всеукраїнської моло-
діжної конференції “Молодь за здоров’я” праг-
нуть поділитися з усіма молодими людьми нашої 
країни своїми напрацюваннями, досвідом реа-
лізації конкретних соціальних проектів, спрямо-
ваних на участь молоді у формуванні здорового 
способу життя в містах і селах, де вона живе.

Закликаємо зробити рух “Молодь за здоров’я” 
Всеукраїнським і впевнені, що об’єднані й під-
тримані державою зусилля самої молоді щодо 
формування здорового способу життя забезпе-
чать у найближчі роки реальні позитивні зміни в 
стані здоров’я та способі життя дітей і молодих 
людей нашої країни.

Учасники Всеукраїнської молодіжної 
конференції “Молодь за здоров’я”

Редакційна колегія: Полетт Шатц, директор проекту «Молодь за здоров’я-2»; Олександр Яременко, голова 

правління Українського інституту соціальних досліджень, керівник Українського центру формування здорового 
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