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Адвокація, навчання та підтримка
2008-2021рр.

• Мережа волонтерів рівний-рівному

• Тренінгові програми

• Соціальний театр

• Просвітницькі акції, флеш-моби

• Тематичні конкурси

• Інформаційні матеріали

• Навчання громадських активістів

• Програма для батьків “7 кроків назустріч”

• Електронні ресурси для підлітків та батьків

• Навчальні матеріали для дітей та молоді з інвалідністю

• Методичні матеріали для педагогів

• Адвокація комплексних програм сексуальної освіти



▪ Для роботи з підлітками 15-18 
років

▪ Інформація для тренера + вправи
по 20-45 хв.

▪ Не потребує додаткових
навчально-методичних ресурсів

8 тем:

Права людини та права дитини

Стать та гендер

Сексуальність, сексуальна поведінка, 
відповідальність

Дорослішання та репродукція

Здоров’я та репродуктивне здоров’я 

Взаємини у нашому житті

Ефективна комунікація

Сексуальні та репродуктивні права, що
забезпечують свободу, рівність та 
достоїнство всіх людей 



▪ Для використання в рамках 
предмету «Основи здоровя»,  
8-9 класи

▪ Містить інтерактивні вправи
по 20-45 хв.

▪ Можуть використовувати інші
педагоги / спеціалісти



Програма для молоді 
з інтелектуальними порушеннями 

разом з ВГО «Коаліція захисту прав 
осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень»  





teenslive.info
з 2015р. – IITE UNESCO
за підтримки мережі Клінік, дружніх до молоді 



Соціальні мережі



Модуль для проведення 

тренінгових занять

«Позитивний підхід до сексуальності 

VS гендерне насильство»

Цільова група: підлітки та молодь віком 15-18

років

Цілі:

ознайомити із основними поняттями щодо ГЗН,
його чинниками, правовими аспектами

допомогти сформувати позитивне ставлення до
людської сексуальності, в тому числі своєї
власної

сформувати розуміння поняття згоди в контексті
сексуальних стосунків

наснажити молодь відстоювати свої сексуальні
права та надавати підтримку іншим людям,
коли вона потрібна

Передбачає попередню участь молоді у 
програмі із сексуальної освіти



Пілотування
березень-липень 2021р.

5 Клінік, дружніх до молоді

12 тренінгів

Найбільш цінна для молоді інформація:

- гендерна класифікація 

- гендерні стереотипи

- питання згоди

- насильство, його цикл

- правові аспекти

- ознаки, які свідчать, що людина в 
небезпеці

- дії у випадку загрози скоєння насильства

- шляхи виходу з кола насильства

- заклади для постраждалих від насильства


