




Неповнолітні, які 
перебувають на обліках  у 

відділах ювенальної  
превенції

Неповнолітні, які 
перебувають на обліку в 

службі пробації

Неповнолітні, які 
перебувають у 

слідчих ізоляторах

Неповнолітні, які 
знаходяться у 
виховних колоніях та 
інших спеціальних 
установах для дітей

Учні професійно-
технічних навчальних 
закладів 

Лідери з  навчальних 
закладів

(підлітки та молодь 
віком 14-25 рр.)





це неформальне об’єднання підлітків та молоді, що 

мають активну життєву позицію і  потенціал,

які прагнуть розвиватися,  пізнавати себе та світ, 

змінюючи таким чином власне життя на краще, а отже і 

середовище  в якому ми живемо



платформа для молоді, яка має 
активну життєву позицію віком від 

14-25 років



❑розвинути лідерський потенціал;

❑ займатись волонтерською діяльністю;

❑створювати соціальні ініціативи та івенти, 
які спрямовані на розвиток локальної
демократії;

❑ активно брати участь у процесах прийняття
рішень та вирішенні проблем у громадах

м. Києва.

#СтудіїРозвитку ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ:



ЦА: підлітки 14-18 р.

Учнів  ПТНЗ 
(від 2-х осіб від одного 
навчального закладу) 

через рекламну кампанію, 
здійснену соціальними 

працівниками ВГЦ 
«Волонтер» або за 

особистим запрошенням

Розповсюдження 
запрошень у соціальній 

мережі «Вконтакте», 
Facebook, Instagram

самими підліткам, які 
були дотичні до 

тренінгових занять ВГЦ 
«Волонтер»

Персональне 
запрошення від 

соціального працівника 
підлітків, які були 

учасниками будь-якого 
заходу, організованого 

ВГЦ «Волонтер»

Соціальний працівник, який залучає підлітка до занять #СтудіїРозвитку автоматично стає його 
ментором.

Ментор разом із запрошеними підлітками стає учасником першої організаційної зустрічі-заняття, а 
також може долучатися до участі у заняттях спільно із рештою учасників



Вступне заняття 

«ВИБІР ДО ЗМІН» 

Громадська активність та 
громадські активісти 

«БІЦЕПСИ ГРОМАДИ» 

Молодіжні ініціативи, 
участь молоді в житті 

громади

«КУЛІНАРНА КНИГА 
ІНІЦІАТИВ»

Як реалізувати свій 
творчий потенціал: 

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ, 
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД, 

НОВІ ФОРМИ ЗАХОДІВ

Основи тренерської 
майстерності, методика 

«РІВНИЙ-РІВНОМУ»

«Я-ПРОФІ!» 

Реклама та піар заходів, 
навички створення 

соціальної реклами та 
відеороликів

Молодіжне соціальне 
підприємництво – як 

благодійність та початок 
власної бізнес-справи 



А ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ? 

Сертифікат про 
підтвердження участі у 

#СтудіїРозвитку із
вказаними прослуханими

годинами

Учасники, по завершенню 
програми мають розробити 
#10_ініціатив у місті Києві.

Створення посібнику для 
активної молоді 

#СтудіїРозвитку, у якому 
розміщенні опис та 

результати реалізованих 
#10_ініціатив.

Випускники 
#СтудіїРозвитку є 

тренерами наступного 
набору



























facebook.com/vgcvolunteer

+380 44 227 63 03

Київ, Олександра Довженка, 2



МИ НА FACEBOOK


