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Найкращі практики роботи з 
підлітками груп ризику в Україні



❖Діти, підлітки та молодь –
в чому різниця і хто з них в групі ризику? 
❖Дружні до підлітків послуги – міф чи 
реальність? Де підлітку допоможуть?
❖ Підлітковий вік та його найбільші ризики –
наркотики та секс..?

І. Підлітки та послуги



“Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини” (2011-2020)

“Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до 
інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих 

підлітків в Україні” ( 2017-2021)



Київ та обл.
Полтава та

обл.
Харків та 

обл.

Чернівці та 

обл.

Кропивницький та 

Кіровоградська обл.
Слов’янськ та 

Донецька обл.

Одеса 

та обл.

Географія послуг

Специфічні послуги для 
підлітків, які вживають 
наркотики (ПВН) та 

їхніх статевих партнерів 
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НУО партнери проєктів в регіонах

м. Кропивницький та 
Кіровоградська обл.
ОБФ "Повернення до життя" 
https://www.facebook.com/Ret
urnToLife.UA

м. Чернівці та Чернівецька 
обл.
ЧБФ «Нова сім’я»
https://www.facebook.com/
NewFamilyUA/

м. Полтава та Полтавська обл.
БО «Громадське здоров’я» 
https://www.facebook.com/Ce
nter.Altair/

м. Харків та Харківська обл.
БО «Благо»
https://www.facebook.com/d
ccompas/

https://www.facebook.com/ReturnToLife.UA
https://www.facebook.com/NewFamilyUA/
https://www.facebook.com/Center.Altair/
https://www.facebook.com/dccompas/


НУО партнери проєктів в регіонах
м. Одеса та Одеська обл.
ОБФ «Шлях до дому» 
https://www.facebook.com/Wa
yHomeOdessa/

м. Слов’янськ та Донецька 
обл. 
БО «Наша допомога»
https://www.facebook.com/gon
ashadopomoga

м. Харків та обл.
БФ «Парус»
Денний центр для 
підлітків “Семиповерхівка” 
https://www.facebook.com/
parus.kharkiv

м. Київ та обл. 
ВБО «Конвіктус»
Денний центр 
для підлітків 
Streetpower 
https://www.facebook.com/con
victus.ukraine/

м. Полтава та обл. 
БФ «Світло надіі»
Центр для підлітків 
«Light house»
https://www.facebook.com/
LightOfHopeUkraine/

https://www.facebook.com/WayHomeOdessa/
https://www.facebook.com/gonashadopomoga
https://www.facebook.com/parus.kharkiv
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
https://www.facebook.com/LightOfHopeUkraine/


Послуги для підлітків, які вживають 
наркотики (ПВН) та їхніх статевих 

партнерів 
Тестуван

ня

• Тестування на ВІЛ (ІПСШ) швидкими 
тестами

Консульт
ації

•Консультації щодо ВІЛ / ТБ / ІПСШ / гепатитів / 
прав / репродуктивного здоров'я / наркотиків 
тощо

Надання 
засобів 
захисту

• Видача ІОМ
• Видача презервативів

Групова 
робота

•Акції 
•Групові заняття, лекції, тренінги
•Робота з лідерами та волонтерство



Дружні послуги –
довірливі, 

конфіденційні, безпечні, 
відповідають 

потребами та запиту 
підлітків 

Найбільша потреба та перспектива –
молодіжні центри



Послуги під час 
карантину – безпечні! 
Онлайн або офлайн із 
засобами захисту , на 
відстані та за гарної 

погоди на повітрі!



❖Чи порушуються права підлітків в 
Україні? 
❖Як виявити можливі порушення? 
❖Як допомогти підлітку захистити 
власні права?

ІІ. Підлітки та їхні права 



Чому ми говоримо 
про захист прав підлітків?

➢ Особливість підліткового віку: 
розширення можливостей та обов'язків

➢ Зміна правового статусу: малолітня, неповнолітня та 
повнолітня особа

➢ Отримання додаткових документів: паспорт, ідентифікаційний 
код, атестат про загальну середню освіту освіту

➢ Брак знань та досвіду, але водночас 
бажання до самостійних дій



Як підлітку захистити свої права?
Знати: що таке права людини і громадянина, які права 

має підліток, куди звертатись у разі порушення прав

Діяти: розповідати, збирати докази, звертатись по 
допомогу

Гарячі лінії:

• Гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103

• Національна дитяча "гаряча" лінія Ла Страда 0 800 500 225 (з
мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного)

Місцеві правозахисні організації:

• Українська Гельсінська спілка з прав людини

• Amnesty International



Інструмент моніторингу порушення 
прав підлітків
➢ Спеціально розроблено для використання

соціальними працівниками, психологами,
викладачами, медичними працівниками,
юристами та іншими фахівцями, які працюють
з підлітками.

➢ Дозволяє не тільки виявляти факти порушення
прав та надавати швидку відповідь, але й
аналізувати отриману інформацію.

➢ Є невід’ємною частиною міжсекторальної
співпраці та дозволяє налагодити партнерство
між різними надавачами послуг.

МОНІТОРИНГ,
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА 
ЕФЕКТИВНА 
ВІДПОВІДЬ НА 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ 
ПІДЛІТКІВ 



Компоненти 
Моніторингового 
Інструменту:

❑ Інструкція по роботі з 
Інструментом

❑Скринінгова анкета для 
спеціалістів

❑Форма заяви до юриста

❑Онлайн форма реєстрації 
випадків порушення прав

❑Стандарти роботи за 
компонентом захисту прав ПГР

❑ http://afew.org.ua/monitoring-prav/

http://afew.org.ua/monitoring-prav/




СКРИНІНГОВА АНКЕТА 
ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

11 скринінгових запитань допомагають зрозуміти чи 
порушувались права підлітка:

• на житло;
• на сім’ю;
• на достатній життєвий рівень;
• на освіту;
• на працю;
• на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне

страхування;
• на захист судом, уповноваженим на це державним органом 

або посадовою особою;
• на добровільність статевих відносин;
• на презумпцію невинуватості;
• на захист від стигми та дискримінації;

на володіння документами, які посвідчують особу 
громадянина України (свідоцтво про народження, паспорт, 
ідентифікаційний код)



Онлайн форма реєстрації випадків
порушення прав



Пілотний проект –
Звіт за результатами 2017 та 2018 рр

http://afew.org.ua/category/
biblioteka/doslidzhennya/

http://afew.org.ua/category/biblioteka/doslidzhennya/


Брошура по правам для підлітків

http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/

http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/


Онлайн-курс із захисту прав підлітків

https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AFEW+1+2020/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about


Онлайн-курс із захисту прав підлітків

https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AFEW+1+2020/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about


Онлайн-курс із захисту прав підлітків

https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AFEW+1+2020/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about


https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AFEW+1+2020/about

Онлайн-курс із захисту прав підлітків
Програма курсу

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about


❖Де отримати достовірну інформацію? 
❖Які є безкоштовні ресурси для 
підвищення кваліфікації фахівців? 

ІІІ. Ресурси для фахівців, 
підлітків та батьків



Корисні ресурси для фахівців і не 
тільки – Конференція 2020

https://conf2020.afew.org.ua/

https://conf2020.afew.org.ua/


Конференція для та про підлітків 
“Віртуально про реальне”

https://conf2020.afew.org.ua/
#віртуальнопрореальне #змінюйреальність

48 спікерів

більш ніж 40 сесій

2029 зареєстрованих 
учасників матеріали зібрані у 12 тематичних 

категоріях

https://conf2020.afew.org.ua/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX43AK4uCqPPYppgKwgYCPTIsksbz5lnMT4LFnLGhwAWB1UMMWF7fi_RDW_dhbCW6YG2nyfXV2O7IrDi2MXc-17-o_BzGRnv9JI4ggceIgWQ75tIMtOYyyl_4fkg-MbJS1PvJsYuJz9BUQnX2FvP3_m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXW9UrlEUw0YXP1akh6M2pzsknMSYZgfO6ncZfCot5tqcs33KBKP9-TyOM0HT1tOR5EC2YWDb0SLnU7IKV8QKGlqfXGGYrM0gWASIYAY6USKqkTKw0jf7_tb65C9QjxvoA&__tn__=*NK-R


Корисні ресурси для фахівців

http://afew.org.ua/category/biblioteka/
navchalni-materialy/

http://afew.org.ua/category/biblioteka/navchalni-materialy/


App Store Google Play

Корисні ресурси для підлітків –
мобільні додатки



Корисні ресурси для підлітків –
чатботи в Телеграмі



https://teenergizer.org/

Корисні ресурси для підлітків –
підтримка “рівний-рівному”

https://teenergizer.org/


Корисні ресурси для підлітків і не 
тільки - брошури

http://afew.org.ua/category/biblioteka/
broshury/

http://afew.org.ua/category/biblioteka/broshury/


Корисні ресурси для підлітків і не 
тільки - брошури

http://afew.org.ua/category/biblioteka/
broshury/

http://afew.org.ua/category/biblioteka/broshury/


Дякую за увагу!

Ірина Нерубаєва
iryna.nerubaieva@afew.org.ua

mailto:iryna.nerubaieva@afew.org.ua

