
 

 

 

 

 
Проект: 

«Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ - сервісних послуг 

для вразливих підлітків в Україні» по роботі з підлітками, за підтримки фонду 

Французька ініціатива 5% 

 

 

 

м. БЕРЕЗІВКА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

Ситуаційний аналіз 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Зміст 

1. Короткий опис населеного пункту  

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

4. Інформація, отримана в ході картування 

5. Інформація, отримана в ході опитування підлітків, що вживають наркотики 

(ПВН) 

6. Рекомендації 

Додатки 

Додаток 1.Таблиця організацій, які працюють в населеному пункті 

Додаток 2.Список навчальних закладів з короткою характеристикою 

Додаток 3.Результати картування 

Додаток 4.Розподіл відповідей підлітків ,якы вживають наркотики), які були 

опитані 

Додаток 5.Розширена база паспортів точок, які виявлені під час картування 

  



3 

1. Короткий опис сайту  

Місто Березівка – місто районного значення Одеської області, центр однойменного 

району. Населення міста становить близько 9800 осіб. Кількість підлітків віком 15-17 років – 

403 особи. Місто є центром об’єднаної міської громади (ОТГ). 

Органи державної влади – Березівська районна рада (http://berezivka-

rada.odessa.gov.ua).  

 

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

Медична інфраструктура. В місті працює Березівська Центральна районна ліркарня 

(ЦРЛ) в якій є 1 нарколог; Шкірно-венерологічного відділення немає, є 1 кабінет «Довіра». 

В ході паспортизації було описано 3 організацій, всі займаються роботою з 

підлітками, всі є органами державної влади. Основна інформація про організації зведена в 

Табл. 1. 

Табл. 1. Інформація про організації, виявлені в ході паспортизації 

Назва Покриття 

Як 

давно 

прац

ює 

Кількість клієнтів, 

осіб 

Форма власності за 

останній 

місяць 

За 2017 

р. 

1. Березівська центральна 

районна бібліотека (СОУП – 

самоорганізуючий учбовий 

простір 

Район 97 н/д 600 державна 

2. Березівський районний Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Район 28 8 200 державна 

3. Кабінет «Довіра» 

Комунального закладу 

«Березівська центральна 

районна лікарня» 

Район 51 4 10 державна 

*н/д – немає даних 

Інформація про персонал. В районній бібліотеці є інформація про персонал 

організації в цілому, без виділення тих, хто працює з підлітками; в ЦСССДМ є юрист який 

працює з підлітками та соціальний педагог; в кабінеті «Довіра» працює 4 

дерматовенерологи, 1 терапевт, 1 нарколог, 1 гінеколог, 1 педіатр та 6 медсестер. 

Спеціалісти, що надають послуги підліткам-споживачам неін’єкційних та 

ін’єкційних наркотиків відсутні. 

Організації відкриті для всіх підлітків, зокрема, для тих, хто вживає наркотики, дітей 

та підлітків які живуть або працюють на вулиці, підлітків ЛЖВ ті дітей які знаходяться в 

конфлікті з законом або були звільнені з місць позбавлення волі. 

Послуги. Всі описані організації надають послуги інформування (щодо ВІЛ/СНІД, 

прав людини, ІПСШ, репродуктивного здоров’я), також надаються профілактично-

Код поля изменен

http://berezivka-rada.odessa.gov.ua/
http://berezivka-rada.odessa.gov.ua/
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лікувальні послуги (профілактика туберкульозу (2,3), профілактика ІПСШ (2,3), 

діагностика та лікування ІПСШ (3), перед- та після тестове консультування (3), тестування 

на ВІЛ 3, пост контактна профілактика (3), профілактика вертикальної трансмісії (3), замісна 

терапія (3), перша медична допомога (3), профілактика і лікування абсцесів, отруєнь та 

вірусних гепатитів (3). Серед надаваних послуг також зазначені: розвиваючі/творчі секції 

(1), психологічні, юридичні та соціально-педагогічні послуги (2), навички виживання та 

вирішення побутових проблем (2), соціальне супроводження (2) та гуманітарна допомога (2). 

Районна бібліотека та ЦСССДМ навряд чи можуть надавати послуги в повному обсязі 

з огляду на малочисельний персонал. 

Практика пере адресації. ЦСССДМ здійснює пере адресацію підлітків до медичних 

закладів міста. Кабінет «Довіра» переадресовує підлітків до обласного центру СНІДу та 

обласного тубдиспансеру. Районна бібліотека не займається пере адресацією. 

 

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В місті працює 5 НЗ, з них ЗОШ –3, ПТНЗ –1, притулок – 1. 

Назва Коротка характеристика 

1. Березівський 

професійно-аграрний 

ліцей 

 Навчаються діти з декількох областей (Одеської, 

Миколаївської, Кіровоградської), є лікар, медична сестра, 

психолог, вихователь, методист. В НЗ є домовленість 

щодо співробітництва з ЦСССДМ, громадськими 

організаціям/благодійними фондами, медичними 

установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

серйозні) – «Сміття або бите скло на вулиці», 

«Інтенсивний дорожній рух», як середні – «Надмірне 

вживання алкоголю в громадських місцях», «Покинуті 

будинки», Злочинність в мікрорайоні», як незначні – 

«Насилля, вандалізм молодіжних криміногенних 

угрупувань». 

 В НЗ є шкільний стадіон, спортивний майданчик та 10 

приміщень, які може використовувати НУО (актовий зал, 

кімната для органів учнівського самоврядування, кімната 

для відпочинку, кімната для гуртків, кімната-музей, 

комп’ютерний клас, майстерня, медпункт, кабінет 

психолога), є 1 комп. клас, в якому – 20 комп’ютерів, всі 

під’єднані до мережі Інтернет, є підключення до мережі 

через WiFi. Оцінка зв’язку – 1 з 4. Мультимедійний 

комплекс відсутній. 

 В навчальному закладі є багато гуртків для дітей та 

підлітків (військово-патріотичний гурток – 30 дітей, 



5 

«Козачий клас» – 30 дітей, прикладне мистецтво – 30 

дітей). 

 В НЗ відсутні гуртки/секції які працюють під час канікул. 

2. ЗОШ №3  Навчаються діти з міста та декількох сіл (Роздол, Ланове, 

Вікторія, Степанівка, Зарубіжне, Донська Балка), є 

медична сестра, психолог, соціальний педагог, педагог-

організатор. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Сміття або бите скло на вулиці», «Покинуті 

будинки». 

 В НЗ є шкільний стадіон, спортивний майданчик та 10 

приміщень, які може використовувати НУО актовий зал, 

кімната для органів учнівського самоврядування, кімната 

для відпочинку, кімната для гуртків, кімната-музей, 

комп’ютерний клас, майстерня, медпункт, кабінет 

психолога), є 1 комп. клас, в якому – 3 комп’ютери, всі 

під’єднані до мережі Інтернет, є підключення до мережі 

через WiFi. Оцінка зв’язку – 2 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі є багато гуртків для дітей та 

підлітків («Університет юного психолога» – 25 дітей, 

«Шахи-шашки» – 55 дітей, «Патріот» – 50 дітей, легка 

атлетика – 60 дітей, музичний – 45 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

але не відвідують діти, які не є учнями цього навчального 

закладу. 

3. ЗОШ №2  Навчаються діти з міста, декількох сіл та одного смт. 

(Вікторівка, Роздол, Ланове, Степанівка, Завадівка, смт. 

Рауховка), є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), 

ЦСССДМ, та медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В НЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 

(актовий зал, комп’ютерний клас, медпункт), є 1 комп. 

клас, в якому – 18 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі 

Інтернет, є підключення до мережі через WiFi. Оцінка 
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зв’язку – 1 з 4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та 

підлітків («Захист Вітчизни» – 45 дітей, волейбол – 60 

дітей, футбол – 60 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

4. Березівський притулок 

для дітей служби у 

справах дітей 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, вихователь. В 

НЗ є домовленість щодо співробітництва з ЦСССДМ, 

також нерегулярно співпрацює з медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

серйозні) – «Напруженість стосунків серед населення на 

расовому чи етнічному підґрунті», як середні «Покинуті 

будинки», як незначні – «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ є спортивний майданчик та 3 приміщення, які може 

використовувати НУО (актовий зал, кімната для 

відпочинку, майстерня), комп’ютерний клас відсутній, 

підключення до мережі через WiFi відсутнє. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

 В НЗ відсутні гуртки/секції які працюють під час канікул. 

5. ЗОШ №1  Навчаються діти з міста та декількох сіл (Завдівка, 

Степанівка, Вікторівка, Збружовка, Роздол), є медична 

сестра, психолог, соціальний педагог, педагог-

організатор. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ та медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Інтенсивний дорожній рух». 

 В НЗ є шкільний стадіон, спортивний майданчик та 4 

приміщення, які може використовувати НУО (актовий 

зал, комп’ютерний клас, майстерня, медпункт), є 1 комп. 

клас, в якому – 12 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі 

Інтернет, є підключення до мережі через WiFi. Оцінка 

зв’язку – 2 з 4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (спортивні – 50 дітей, військово-патріотичний – 

50 дітей). 

 В НЗ відсутні гуртки/секції які працюють під час канікул. 
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4. Інформація про підлітків, отримана в ході картування 

В ході картування інформантами було названо 11 точок зібрання підлітків, 2 з них 

було провалідизовано. Основні дані по точках зведені в Табл. 2. (сірі рядки – 

провалідизовані точки), детальніше – див. у Додатку 5. 

Характеристика виявлених точок наступна: 

вуличні (дитячий майданчик, парк, стадіон) - 5 

гуртожитки навчального закладу - 2 

розважальний заклад (кафе) - 1 

автовокзал - 1 

інше (інтернет-клуб) – 2 

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 317 осіб, з 

них 123 дівчини (39%) та 194 хлопці (61%). Ключовими інформантами були надані оціночні 

дані про те, що підлітки, які проводять час на цих точках, вживають неін’єкційні наркотики 

(17 підлітків). Про споживання ін’єкційних наркотиків даних немає. 

Підлітки з цих точок не є клієнтами громадської організації. 

Табл. 2. Інформація про точки зібрання підлітків,  

виявлені в ході картування та валідизації 

№ 
Назва, адреса та 

опис точки 

Кількість підлітків, осіб 
Оцінка щодо споживання 

наркотичних речовин, осіб 

РАЗОМ Дівчат Хлопців 
Токсико

манія 

Не 

ін’єкційні 

наркотики 

Ін’єкційні 

наркотики 

1* 
площа Шевченка 

(інтернет-клуб) 
15 10 5 0 9 0 

2* 
площа Шевченка, 3 

(кафк «Олімп») 
14 10 4 0 8 0 

3 
Масив (дитячий 

майданчик) 
7 3 4 2 н/д н/д 

4 

вул. Ворошилова,12 

(вул.Миру, дитячий 

майданчик) 

6 2 4 н/д н/д н/д 

5 Стадіон школи №1 12 4 8 н/д н/д н/д 

6 
вул. Перемоги,17 

(гуротожиток) 
120 40 80 н/д н/д н/д 

7 
пл. Шевченко (кафе 

«Гурман») 
8 3 5 0 н/д н/д 

8 
Міський парк (біля 

фонтану) 
12 5 7 н/д н/д н/д 

9 
Стадіон (центр 

міста) 
15 4 11 н/д н/д н/д 

10 
вул. Перемоги,14 

(біля автовокзалу) 
8 2 6 н/д н/д н/д 

11 
вул. Перемоги,62 

(гуртожиток)  
100 40 60 н/д н/д н/д 

ВСЬОГО 317 123 194 2 17 0 

*Сірі рядки – провалідизована точки 

*н/д – немає даних 
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5. Інформація, отримана в ході опитування підлітків, що вживають 

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування 2-х точок було встановлено контакт з 48 підлітками, 31 з них 

входили в цільову групу дослідження (проходили за скрінінговими запитаннями – вік та 

факт вживання наркотиків протягом останніх трьох місяців), участь в опитуванні взяло 28 

підлітків (3 відмовилося, рівень досяжності складає 90%). 

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків. 

У місті опитано всього 28 підлітків
1
 (18 хлопців та 10 дівчат). Середній вік опитаних: 

16,8 років. В даному місті народилося майже всі (22 з 28 або 79%) респондентів, 6 опитаних 

– в іншому населеному пункті Одеської області.  Дві третини (19 з 28 або 68%) мешкають 

вдома з батьками або родичами, майже всі інші – в гуртожитку.  

16 або 57% підлітків мешкає з рідною мамою, 9 або 32% - також і з рідним батьком, 

про проживання з партнером ніхто не повідомив.  

24 з 28 (86%) опитаних навчаються. Не навчаються 4, всі вони працюють. З тих, хто 

навчається, 8 – у школі, 8 – у ПТУЗ, 8 – у коледжі/технікумі. 7 з тих, хто навчається, каже, 

що відвідує НЗ щодня, інші 17 – 2-3 рази на тиждень. 10 (36%) працює, майже всі (9 з 10) 

працюють неофіційно. 6 з 28 опитаних (21%) і навчаються, і працюють. Таких, які не  

навчаються і не працюють, немає.  

 

Споживання алкоголю. Щотижневе споживання пива – у 17 опитаних, 

слабоалкогольних напоїв – 12 опитаних, інші алкогольні напої підлітки споживають зрідка.  

 

Споживання психоактивних речовин. 

Вік першої спроби вживання наркотика в середньому складає 15,6 років. Всі опитані 

підлітки зазначили, що вперше спробували наркотик у вигляді куріння. 3 з 28 з опитаних 

також ковтали при першій спробі, троє ще й нюхали. Загалом у чотирьох опитаних перша 

спроба наркотиків пов’язана із вживанням наркотиків більше, ніж в один спосіб.   

 

Всі опитані в міста підлітки вживають наркотики тільки не ін’єкційно.   

 

Найчастіше протягом останніх 3 місяців підлітки вживали канабіс. Тільки канабіс, і 

більше нічого, вживає 24 (86%) з 28 опитаних. Перелік психоактивних речовин, які 

вживають опитані підлітки: 

 Канабіс       27 

 Амфетамін       2 

 Спайси       1 

 Клей        1. 

                                                           

1  Детальна інформація – в Додатку 4 
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Споживання одного та більше, ніж одного, виду психоактивних речовин. В 

Березівці тільки 3 опитаних підлітків (11%) практикує мультиспоживання. Виключно 

канабіс споживає 24 підлітки, ще один – споживає спайси. Троє опитаних споживають два 

види наркотиків (канабіс + амфетамін – два випадки, канабіс + клей – 1 випадок). 

 

Способи отримання психоактивних речовин. Більшість випадків отримання 

наркотиків пов’язано з друзями. Варіант «купував на точці, з рук, у бариг» - назвали всього 3 

підлітків, ще по одній відповіді – «купував по телефону» та «пригощав партнер». 7 осіб 

відмовилися відповідати на це запитання. Загальне число ствердних відповідей  на 

запитання «Яким чином ти діставав/ла неін’єкційні наркотики або їхні складові за останні 30 

днів?»: 

 Пригощали друзі/знайомі   17  

 Купував/ла у друзів/знайомих  13  

 Купував/ла на точці, «з рук», у бариг 3  

  Купував/ла по телефону   1  

 Пригощав/ла партнер/партнерка  1. 

 

Щодо частоти вживання неін’єкційних психоактивних речовин – 8 (29%) не 

вживали протягом останнього місяця. 11 або 39% споживають 1-3 рази на місяць, 3 – 1-2 

рази на тиждень, більш часте споживання не було назване. Ще 6 не дали  надали відповіді на 

запитання.  

23 з 28 опитаних мають в середньому 4 знайомих, котрі вживають неін’єкційні 

наркотики. 2 опитаних  мають по 2 знайомих, які вживають ін’єкційні наркотики.  

 

Статеві стосунки. 

16 з 28 опитаних підлітків (11 з 18 хлопців та 5 з 10 дівчат) повідомили про досвід 

статевих стосунків, сексуальний дебют стався у віці 15,4 років. 14 з 16 підлітків повідомили, 

що завжди використовують презерватив, 2 -– в більшості випадків або ніколи. Під час 

останнього статевого контакту користувався презервативом 15, не користувався – 1 . Щодо 

того, де підлітки беруть презервативи, було згадано: купування в аптеці – 15 раз, «беру у 

статевого партнера» - 3 рази. 

Жодна з опитаних дівчат не була вагітною.  

Статевих партнерів за останній рік – від 1 до 7 у хлопців, від 1 до 3 у дівчат. 

Постійних партнерів –  від 1 до 2 у хлопців (всього постійні партнери є у 6 хлопців), 1 у 

дівчат (всього постійні партнери є у 5 дівчат). Випадкових партнерів – від 1 до 7 у хлопців 

(випадкові партнери були у 7 хлопців) та 2 у дівчат (випадкові партнери були у 1 дівчини).  

Про комерційних партнерів не повідомлялося.   
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Частина опитаних відповіла, що зрідка вживає алкоголь (8) або наркотики (3) перед 

сексом, або й те, й інше (1).  

У 1 підлітка з опитаних статевий партнер також вживає наркотики не ін’єкційно.  

 

Використання смартфону та Інтернету. 

Власний смартфон є у 25 з 28 (89%) опитаних. З них 24 підлітки (86% від усіх 

опитаних) щодня користуються Інтернетом, інші четверо – щотижнево. Більшість (25 або 

89%) виходять в мережу зі смартфону, крім того, 4 – з домашнього комп’ютеру, 3 - з 

мобільного знайомих, деякі інші способи виходу в мережу — названі по одному разу або не 

названі. Таким чином, хоча в цілому зв'язок з Інтернетом не є проблематичним для підлітків, 

інфраструктура для інтернет-інтервенцій загалом не дуже розвинена – тільки 1 раз було 

названо «комп’ютер в інтернет-клубі», про публічний доступ згадок не було.  

 

Використання Інтернету. Підлітки, за їхніми повідомленнями,  використовують 

Інтернет для (наведена кількість ствердних відповідей): 

 Пошуку інформації про наркотики – 0 

 Пошуку/купівлі наркотиків – 0 

 Обміну досвідом/враженнями про вживання наркотиків – 0  

 Знайомства/флірту/побачення – 7 

 Пошук партнеру для сексу – 0 

 Обміну досвідом/враженнями про сексуальні контакти – 1. 

Як бачимо, 28 опитаних підлітків Березівки не використовують мережу Інтернет для 

задоволення потреб, пов’язаних із наркотиками (або, принаймні, не кажуть про це), адже 

більша частину споживання в місті припадає на канабіс, розповсюдження якого відбувається 

через друзів.  

 

Он-лайн ігри та ігри на гроші. 

15 з 28 опитаних (54%) повідомили, що грали хоча б в одну гру в онлайні (найбільше  

згадувань: ТанкиОнЛайн — 7, інші – по 1-3 згадування). З них двоє — також і про онлайн-

iгри на гроші (хлопець 18 років та дівчина 19 років, які грають в Покер;).  

 

Проведення часу на сайтах та в соціальних мережах. Більшість опитаних 

користуються соціальними мережами та популярними сайтами (особливо соцмережею 

Vkontakte), детальніше в Табл. 3. 

 

Табл. 3. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 

 N, 

осіб 
% 

Instagram  16 57 
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Vkontakte  25 89 

Viber  15 53 

YouTube  20 71 

Facebook  10 36 

Twitter  3 11 

 

В основному Інтернет використовують як для пошуку інформації, так і з метою 

розваг та спілкування. Детальніше в Табл. 4. 

Табл. 4. Розподіл відповідей на запитання щодо мети використання Інтернету 

 N, 

осіб 

% 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 21 75 

Дивлюся відео на YouTube 24 86 

Шукаю музику, відео, фільми 26 93 

Шукаю i купую товари, ігри, книги тощо на Amazon, EBay, AliExpress, Olx.ua 5 18 

Спiлкуюся в Viber 16 57 

Спiлкуюся в Telegram 2 7 

Спiлкуюся в WhatsApp 1 4 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime 4 14 

Спiлкуюся в iншому месенджерi  0 0  

Користуюся e-mail 8 29 

 

Отримання інформації. На запитання «Якщо тобі потрібна була б інформація про те, 

як підтримати здоров'я, куди звернутися за допомогою, що робити в незрозумілих ситуаціях, 

то хотів/а б ти отримувати інформацію в таких формах?» були отримані відповіді наведені в 

Табл. 5.  

Табл. 5. Розподіл відповідей на запитання  

щодо бажаних форм та каналів отримання інформації 

(Наведені тільки ствердні відповіді) 
N, 

осіб 

% 

Брошура/буклет/інформаційна листівка 8 29 

SMS на мобільний  15 54 

Програма/додаток для смартфона 14 50 

Лист на електронну пошту (e-mail)  6 21 

Відеоролики в Інтернеті  20 71 

Онлайн-консультація спеціаліста/ів 8 29 

Телефон довіри, гаряча лінія 10 36 

На лекціях/бесідах в навчальному закладі  14 50 

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
13 46 

Від друзів 18 64 

Не хочу отримувати інформацію  0 0 
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Як видно з розподілу відповідей, в цьому місті серед опитаних підлітків найбільш 

зручним каналом інформації є відеороліки в Інтернеті (20 відповідей або 71%). На другому 

місці – інформація від друзів (18). Третє місце – СМС, додатки для смартфонів, лекції та 

бесіди в навчальних закладах (14-15 відповідей). Листи, брошури/буклети, онлайнові 

консультації – найменш цікаві для підлітків.  

 

Резюме.  

Всього в м.Березівка було опитано 28 підлітків, з яких 18 хлопців та 10 дівчат. 24 з 28 

опитаних підлітків навчаються,  є також такі, які і працюють, і навчаються (майже всі – 

неофіційно).  

В ході опитування не вдалося встановити контакт та опитати підлітків, які вживають 

наркотики ін’єкційно, але це не означає, що такі підлітки відсутні в місті. Опитані 28 

підлітків вживають неін’єкційно. 25 з 28 вживає один вид психоактивних речовин (в 

більшості випадків – це канабіс, тільки канабісом обмежується 24), всі інші троє – два види 

психоактивних речовин, серед яких спайси, амфетамін та клей). Частота вживання 

наркотичних речовин помірна.  

16 з 28 підлітків зазначили, що мають статеві стосунки. Підлітки також зазначили, що 

користуються презервативами – 15 з 16 використовували презерватив під час останнього 

статевого контакту. Частина підлітків зазначила, що в них були випадки вживання перед 

сексом алкоголю, наркотиків або й те, й інше разом.  

Більшість підлітків (25) мають власний смартфон, майже стільки ж — 24 —   

користуються інтернетом щодня, інші — щотижнево. Звертає на себе увагу не дуже 

розвинена інфраструктура (маємо на увазі відсутність відкритих точок входу в Інтернет) для 

Інтернет-інтервенцій, адже майже у всіх опитаних основний і єдиний вид доступу в мережу 

— через смартфон. Публічні комп’ютери або відсутні або не використовуються для виходу в 

мережу. З іншого боку, потенціал для онлайн-інтервенцій є – 14 з 28 або 50% згодні 

отримувати важливу інформацію через додатки у смартфоні (це високий показник). 

 

6. Рекомендації 

В рамках ситуаційного аналізу по даному населеному пункту пропонуються наступні 

рекомендації. 

1. Налагодити співпрацю з організаціями різних форм власності, які надають послуги 

підліткам (Березівська центральна районна, Березівський районний ЦСССДМ). 

2. У разі необхідності необхідно спрямовувати підлітків до ЦРЛ (де працює нарколог та 

є кабінет «Довіра»). 

3. Провести зустріч із медичними сестрами та, можливо, психологами, які працюють в 

навчальних закладах міста та з’ясувати ступінь їхньої обізнаності в сфері 

профілактики наркоманії. За потреби – провести для них додаткове навчання щодо 

сучасного розуміння проблеми профілактики та зменшення шкоди при вживанні 

психоактивних речовин.  
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4. Використовувати потенціал навчальних закладів (Березівський професійно-аграрний 

ліцей, ЗОШ №2,3) для роботи з підлітками, зокрема, ті приміщення, які вони готові 

надати.  

5. Продовжити роботу по картуванню (виявленню нових та перевірці вже відомих точок 

скупчення підлітків) та, в подальшому, залучати підлітків, які мають ризиковану 

поведінку, до відповідних програм. В якості ключових інформантів при проведенні 

картування звернутися до студентів проф.ліцею.  

6. При проведенні опитування не було виявлено споживачів ін’єкційних наркотиків 

серед підлітків, але це не означає, що їх взагалі немає в місті. Потрібно з’ясувати, чи є 

в місті середовища споживання ін’єкційних наркотиків та проводити інформаційно-

просвітницьку роботу з метою пояснення ризиків ін’єкційного споживання та 

недопущення переходу до нього тими підлітками, які на даний час є споживачами 

неін’єкційних психоактивних речовин. 

7. З огляду на те, що 16 з 28 опитаних мають досвід статевих стосунків, а деякі з них – 

практикують незахищені статеві контакти, потрібно проводити інформаційно-

просвітницьку роботу з метою роз’яснення ризиків незахищених контактів. 

8. Оскільки більшість підлітків готові отримувати важливу інформацію від друзів, 

доцільним є використання стратегії «рівний-рівному» та робота з лідерами 

громадської думки серед підлітків міста.   

 


