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Анотація
Програма корекції девіантної поведінки підлітків розглядає проблеми взаємодії різних спеціалістів державного та неурядового сектору в питаннях профілактики повторного вживання неповнолітніми психоактивних речовин (ПАР) та, як наслідок, сприяє попередженню соціально-негативних явищ (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом, наркозалежність, злочинність тощо). Акцентується увага підлітка на формуванні здорового та суспільно-корисного способу життя, розвитку розумового потенціалу та інтеграцію до соціуму.
Робота з організації та надання соціальних та психологічних послуг, як складових програми корекції девіантної поведінки, базується на стандартах виконання та у відповідності до вікових особливостей розвитку підлітків вікової категорії 14-18 років.
Рекомендовано для спеціалістів, які опікуються проблемами підлітків, зокрема: соціальних служб, закладів освіти, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінально-виконавчої інспекції, виховних колоній для неповнолітніх, профільних неурядових організацій (НУО), які працюють у сфері профілактики наркоманії та соціально-небезпечних інфекцій.
Відповідає нормативно-правовим актам чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року № 2140-р) та керується Конвенцією про права дитини від 20.11.1989 року. 

 

 
 


Глосарій
Адаптивна поведінка – відповідна, корисна, поведінка яка сприяє адаптації 
Асертивність – захист особистісних прав та прояву думок, відчуттів та думок в прямому, відвертому діалогу, без порушення прав іншої особистості. 
Відповідальність неповнолітніх – це передбачена законодавством правова відповідальність осіб, які не досягли18 років.
Вторинна профілактика (селективна) орієнтована на осіб, які мають регулярний досвід проблемного вживання ПАР без залежності, але при цьому з високою вірогідністю виникнення захворювання. 
Групи підвищеного ризику – частини населення, які об’єднанні за принципом підвищеної вірогідності формування залежності тієї чи іншої психоактивної речовини. 
Емпатія – досягнення емоційного стану, проникнення, відчуття хвилювань іншої людини.
Залежність (синдром залежності) – потреба в повторних прийомах наркотику (алкоголю, тощо) для того щоб отримати приємні або позбутись неприємних відчуттів. 
Звичка – це закріплена форма поведінки, яка має тенденцію до регулярного повторення.
Ідентифікація – процес співставлення одного об’єкту з іншими на основі будь-якої ознаки, в результаті чого відбувається визначення їх схожості чи розбіжності.
Інтерперсональні навички – це навички соціальних норм, мікро та макро груп, які покликані спряти розвитку взаємостосунків та безпеки. 
Клієнт-центрований підхід – підхід орієнтований на потреби клієнта, ресурсів та вікових особливостей.
Копінг-поведінка – поведінка, направлена на подолання стресу. 
Міні-футбол – організація командної гри з футболу за участі 5 гравців у кожній з команд, один з них воротар. У грі наголошуються імпровізація, креативність та техніка, контроль м'яча та передачі в обмеженому просторі. 
Наркотик – це речовина, яка впливає на те, як людина мислить, відчуває та/чи поводить себе (УПН ООН).
Первинна профілактика вживання ПАР – має за мету попередити початок вживання ПАР молодими людьми, які утримуються від вживання, а також припинити випадкове або часткове вживання.
Підліток – юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік від 12-14 до 15-17 років.
Психоактивна речовина – будь-яка речовина, яка при введені її в організм людини може змінити його сприйняття оточення, настрій, здатність до пізнання, поведінки та рухові функції. В повсякденному житті ПАР, звично іменують наркотиками, однак до ПАР відноситься не тільки наркотики, але й алкоголь, табак (нікотин), кофеїн, летючі розчинники та лікарські психотропні речовини та інші. ПАР поділяються на легальні та нелегальні. 
Психокорекція – сукупність психологічних прийомів, які використовують психологи для використання недоліків поведінки психічно здорової людини. 
Ресоціалізація – повернення або укріплення соціальних зв’язків, закріплення індивідом цінностей і норм, які відрізняються від закріплених ним раніше, вигляд особистої зміни, при яких неповнолітня особа здатна приймати певний тип поведінки, який сприяє їх інтеграції у соціумі. 
Ресурси – досвіт знання, мудрість, інтелект, здібність та можливість як самої людини, так і його оточення які допомагають людині з успіхом справлятись з життєвими труднощами, зберігаючи при цьому психологічний комфорт.
Саморегуляція – активність людини яка забезпечує її самоорганізацію різних видів психічної активності, в тому числі для формування безпечної моделі поведінки в соціумі. 
Стрес – це неспецифічна адаптаційна реакція – відповідь організму на дію різних факторів оточуючого середовища – стресорів, яка проявляється в зміні на фізіологічному, психологічному та поведінковому рівнях. 
Третина профілактика – є, в більших випадків, медичною, індивідуальною та орієнтованою на осіб із залежністю від ПАР. Профілактика направлена на попередження подальшого розвитку захворювання, зменшення шкідливих наслідків та попередження рецидиву. 
Формування життєвих навичок – підхід в профілактиці та корекції наркотичної поведінки, який базується на зміні поведінки шляхом формування визначених навичок та вмінь, для того щоб справлятись із життєвими труднощами.
Фрустрація – психічний стан, який викликаний неуспіхом в задоволені потреби, бажань. Супроводжується такими емоціями як розчарування, подразнення, тривога, відчай. 
Street workout – вуличний спорт із застосування тренувального обладнання на громадських об’єктах, таких як шкільні двори, парки, спортивні майданчики приміських забудовах. Основне заняття – підтягування. 
Словник скорочень
ВІЛ
– вірус імунодефіциту людини
ВОЗ
– Всесвітня Організація Здоров’я
ЗМІ
– засоби масової інформації
ІПСШ
– інфекції які передаються статевим шляхом
МіО
– моніторинг та оцінка
НУО
– неурядова організація
ПАР
– психоактивні речовини
СНІД
– синдром набутого імунодефіциту людини 
СНЗ
– соціально навчальні заклади
ФЖН
– формування життєвих навичок 
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Пояснювальна записка
Актуальність програми 
Складна соціально-економічна ситуація в Україні, поглиблення кризового стану одночасно в трьох сферах життєдіяльності – духовній, соціальній і економічній, спричинила глибокі зміни у світосприйнятті і поведінці молоді. Драматизм поглиблення кризового стану всіх сфер життя українського суспільства полягає в тому, що він носить системний характер і значною мірою позначається на психіці та сприяє формуванню девіантної поведінки серед молодого покоління. Особливо згубними є розвиток наркоманізації та алкоголізації. Як наслідок, по-перше, негативний вплив на формування особистості молодої людини та, по-друге, завдання значної шкоди суспільству через втрату молодих трудових ресурсів (незакінчена освіта та втягнення в рецидивну злочинність), поширення соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ, ІПСШ, тощо), неоптимістичне сприйняття життя та відчуження від суспільства. 
За даними дослідження ЮНІСЕФ оціночна кількість дітей в Україні Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10-19 років, що відносяться до груп ризику / ЮНІСЕФ; Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка. – К., 2011. – 48 с., що відносяться до груп підвищеного ризику (споживачі ін’єкційні наркотики) становить 50 тисяч осіб, з них 35 тисяч – хлопці, 15 тисяч – дівчата. Безсумнівно, проблема вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками в Україні має тісний зв’язок з розповсюдженням ВІЛ-інфекції. Так, 65% хлопців у віці 15-19 років, які офіційно зареєстровані в Україні як інфіковані ВІЛ, заразилися через споживання ін’єкційних наркотиків (65%), 89% дівчат того ж віку заразилися через незахищені гетеросексуальні контакти. На думку експертів, в деяких випадках розвитку такої ситуації сприяє батьківська недбалість, однак головну проблему фахівці вбачають в недосконалій державній політиці. Вона, на їхню думку, потребує новітніх інструментів та методик для заповненню прогалин у сфері вирішення проблем наркоманії серед неповнолітніх. 
Із огляду на актуальність, вказаної проблеми, автором пропонується Програма корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР. 
Програма з корекції поведінки має стандарти виконання і покликана сприяти роботі спеціалістів державних та неурядових організацій (НУО) і закладів, які опікуються проблемами підлітків, зокрема: соціальних служб, закладів освіти, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінально-виконавчої інспекції, виховних колоній для неповнолітніх, профільних НУО, які працюють у сфері профілактики наркоманії та соціально-небезпечних інфекцій.
Підстава для запровадження
Програма з корекції поведінки враховує попередній досвід роботи автора в організації та проведенні заходів з корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР в рамках програми «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» впровадженої з 2013 року на базі Чернівецького обласного благодійного фонду «Нова сім’я» за фінансової підтримки МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід». 
За трактуванням ВООЗ, наркоманія – група хвороб, що виникла внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на міжнародному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії є психічна та фізична залежності від цих речовин, а також розвиток абстиненції у наслідок припинення їх прийому А.М. Скрипніков, О.К. Капрєєнко, Г.Т. Соннік. Наркологія: навчально-методичний посібник/під заг.ред.д.мед.н. професора А.М. Скрипнікова. – Полтава,2005., 424 с. . Вчені визначають наступні стадії формування залежності від ПАР у підлітка 14-18 років Левин В., Левин М. Наркомания и наркоманы: книга для учителя. — М., 1991. соціальна залежність (вхід до групи, яка практикує вживання ПАР, готовність до вживання в групі), психологічна залежність (перші спроби, епізодичне вживання ПАР в компанії). Відповідно, підлітки, які мають досвід епізодичного вживання ПАР (зокрема й препаратів, які не входять до реєстру наркотиків), не мають фізичної залежності (абстинентного синдрому) і не потребують медичної допомоги й стаціонарного лікування. 
Загалом, під корекцією девіантної поведінки розуміють діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов її повторного прояву. 
Програма з корекції поведінки ґрунтується на відмові від застарілих підходів у вигляді лекційно-пропагандиської роботи на широкий загал молоді і є орієнтованою на безпосередню участь підлітка у вирішенні власних проблем з залученим близького оточення та широкого кола профільних спеціалістів. 
Програма корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР
Мета Програми з корекції поведінки полягає у зменшенні частоти або повній відмові від вживання підлітком психоактивних речовин на користь здорового способу життя, як наслідок, – попередження соціально-небезпечних явищ та відновлення соціальних зв’язків. 
Учасники (клієнти) Програми: підлітки групи ризику у віці 14-18 років, які виявляють девіантну поведінку та мають досвід вживання ПАР.
Програма базується на слідуючих загальноприйнятих принципах: 
	Принцип гуманності передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку та виявлення глибокої поваги до підлітка, визнання природного права кожної особистості на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на самореалізацію фізичного, психічного та соціального потенціалу, на створення соціально-психічного фільтру проти руйнівних впливів негативних чинників навколишнього соціального середовища, виховання у підлітка почуття гуманізму, милосердя, доброчинності.
	Принцип законності передбачає суворе дотримання законів і відповідних правових актів усіма державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами. 
	Принцип професійної компетентності передбачає глибоку обізнаність спеціалістів Програми з корекції поведінки з умовами й технологією розв'язання проблем, що виникають, і вміння грамотно діяти.
	Принцип добровільності передбачає надання підлітку права самому приймати рішення, щодо вибору необхідної допомоги.
	Принцип комплексності передбачає допомогу підлітку, яка надається спеціалістом, в тісному контакті із сім’єю, різноманітними соціально-спрямованими організаціями та службами. 
Принцип конфіденційності передбачає зберігання у таємниці усього, що стосується підлітка, його особистих проблем і життєвих обставин (крім випадків, передбачених законом).

	Принцип індивідуального підходу передбачає надання допомоги підлітку, виходячи із його проблем, запитів, можливостей та потреб.


Завдання Програми:
Сприяти доступу підлітків до послуг програми з корекції поведінки, в т.ч. через залучення та підтримку батьків або опікунів неповнолітнього. 
Забезпечити учасників програми з корекції поведінки послугами соціального супроводу на всіх етапах її проходження. 
Провести для кожного учасника програми оцінку потреб та ресурсів їх індивідуального вирішення. 
Розробити, спільно з учасником програми, індивідуальний план корекції девіантної поведінки та відновлення соціальних зв’язків.
Сприяти отриманню підлітком послуг та участі в заходах програми, відповідно до змісту індивідуального плану корекції. 
Надати учасникам програми, достовірну інформацію щодо попередження наркотичної залежності, інфікування ВІЛ, ІПСШ та ТБ, методів збереження репродуктивного здоров’я, основ прав та відповідальності, сервісних послуг дружніх установ дотичних до вирішення проблем підлітка, як представників інституцій соціуму. 
	Сприяти розвитку та закріпленню навичок та умінь аналізувати ситуацію, оцінювати ризики й можливі наслідки від тих чи інших дій підлітка, просити про допомогу, зокрема у представників інституцій соціуму, вести конструктивний діалог на користь часткової або повної відмови від вживання ПАР. 
	Надати психоемоційну підтримку учаснику програми у збережені, відновленні та закріпленні соціально-безпечних зв’язків (асертивна поведінка), розвитку навичок безпечної для здоров’я моделі поведінки. 
Сформувати у підлітків установку на свідомий вибір соціальної відповідальності та збереженні власного здоров’я, зокрема через пропаганду альтернативної моделі поведінки. 
Відпрацювати технічні навички роботи з комп’ютером, програмним забезпеченням та мережею Інтернет. 
Програма корекції девіантної поведінки складається із заходів та послуг орієнтованих на: 
	психологічну корекцію: 4-и освітні модулі «Права та обов’язки»; «Психофізіологія» (вплив на організм та життя підлітка вживання ПАР); «Репродуктивне здоров’я» (основи збереження репродуктивного здоров’я та попередження ВІЛ/СНІД, ІПСШ); «Особистісний ріст»;
	соціальну корекцію: комплекс соціально-педагогічних послуг (соціальний супровід; психодіагностика стану та потреб; короткострокове консультування; терапевтична група; сімейно-групова конференція; спортивно-оздоровчі заходи; дистанційна підтримка).

Кожен захід та послуга програми доповнює один одного, має стандарт виконання: ціль, завдання, форми роботи, технічне забезпечення, тривалість та механізм оцінки ефективності виконання. 
У роботі з учасниками програми з корекції поведінки застосовуються слідуючі форми роботи: інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі; індивідуальна та самостійна робота. 
Робота може проводитися в позаурочний час та в умовах амбулаторної ресоціалізації. Спеціалісти можуть, на власний розсуд, переглядати, змінювати та доповнювати зміст програми, пристосовуючи її до своїх умов роботи, а також включати в зміст власної діяльності, збільшувати обсяг довідкової інформації й обновляти її, вносити свої пропозиції в організацію роботи з батьками, механізму інтеграції послуг програми в загальну систему державної програми захисту прав на освіту, здоров’я та соціально-медичну допомогу. 
Успіх програми залежить від рівня підготовки спеціалістів та організації їх діяльності. Автор рекомендує попередньо створити умови для організації навчання, стажування спеціалістів програми з метою підвищення рівня якості послуг орієнтованих на інтереси підлітка, а також системно та послідовно, відповідно до свого рівня кваліфікації пройти:
	курси підвищення кваліфікації (1 х 5 років) або бути учасником лекцій з психології, психотерапії, терапевтичних контактів, ре-соціалізації, тощо; 
	супервізію (2 год х 1 місяць); 

балінтовські групи (3 год х 3 місяці);
оцінку емоційного стану (1 х 3 місяці).
Програма корекції девіантної поведінки передбачає попередню й підсумкові психодіагностики, за якими спеціалісти програми можуть визначати вплив програми на зміну поведінки підлітка. 
Тривалість програми з психокорекції поведінки: від трьох місяців до дев’яти місяців, включно три місяці пост-програмної підтримки та дистанційного супроводу підлітка спеціалістами програми. Спеціалісти, відповідно до умов організації роботи за замістом програми та потребами підлітка, спільно з учасником програми та, його батьками, визначають графік та термін участі в програмі.
№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма 
роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
1. Соціальна корекція. Соціальний супровід.

Вхід/вихід підлітка в/з програми.
Розробити та реалізувати індивідуальний план корекції девіантної поведінки із залученням підлітка.

реєстрація підлітка в програмі, ведення «Особової справи»;
заповнення бланків оцінки рівня знань;
складання, втілення та корекція «Сервісного плану»;
супровід, направлення/ переадресація до спеціалістів дружніх установ;
поширення тематичної продукції з тематики освітніх модулів;
підготовка підлітка до виходу з програми та закриття «Особової справи».
Індивідуальна
Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.
Бланк «Особової справи» з наповненням.
База послуг дружніх організацій.
1- 6 місяців
Учасник програми:
	володіє інформацією про механізм вирішення власної проблеми;

володіє уміннями та навичками самостійно звертатись за послугами до спеціалістів дружніх організацій;
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати їх вирішення. 
2. Соціальна корекція. Психодіагностика стану та потреб.

Первинна діагностика та виявлення підлітків «групи підвищеного ризику». 
Методика М.І. Рожков, М.А. Ковальчук.
Індивідуальна
Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.
Бланк «Особової справи» з наповненням.

1-6 місяців/ 2 години
Визначено приналежність підлітка до «групи підвищеного ризику». Реєстрація учасника в програмі. 

Виявити групу профільних інтересів підлітка.
Діагностична анкета інтересів ОДАНІ -2.


1-6 місяців/ 2 години
Визначено профілі інтересів для підлітка, які враховуються у змісті індивідуального плану корекції девіантної поведінки. 

Виявити особливості сімейних відносин підлітка.
Проективна методика «Три дерева».


1-6 місяців/ 2 години
Виявлено особливості сімейних відносин підлітка, які враховані у змісті індивідуального плану корекції девіантної поведінки.
Навчально-тематичний план Програми корекції девіантної поведінки


№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
3. Соціальна корекція. Короткострокове консультування орієнтоване на прийняття рішення. 

Надати психологічно-емоційну підтримку в пошуку механізмів вирішення проблеми. 

Психологічне консультування концентроване на активізації особистих ресурсів підлітка. Пошук рішення проблем та подолання стресових ситуації. 

Індивідуальна
Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо.
1-6 місяців/ 18 годин.
Учасник програми:
	володіє інформацією про механізм вирішення власної проблеми;

володіє навиками проживання стресової ситуації (емоційної напруги) без наслідків для здоров’я; 
володіє уміннями та навичками самостійно звертатись за послугами до спеціалістів дружніх організацій;
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати вирішення проблем.
4. Соціальна корекція. Дистанційна підтримка.

Надати психоемоційну підтримку та посилення мотивації на участь у програмі.
Дистанційний контакт підлітком через Інтернет мережу, телефонний зв’язок, на всіх етапах отримання підлітком послуг програми.
Індивідуальна
Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, стілець, комп’ютер з доступ до Інтернет мережі, телефонний апарат. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
План – графік заходів за містом програми. 
1-6 місяців/ 12 годин
Учасник програми:
	володіє інформацією про зміст плану-графіку програми;

володіє уміннями звертатись по допомогу в режимі дистанційної підтримки (Інтернет, телефонний зв’язок); 
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати вирішення проблем. 


Дистанційний контакт підлітком через Інтернет мережу, телефонний зв’язок, після виходу підлітка з програми


1-3 місяці після виходу підлітка з програми/ 
4 години

№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
5. Соціальна корекція. Терапевтична група.

Відновити міжособистісні стосунки з оточенням через розвиток асертивності та інтерперсональних вмінь. 

«Довіра. Фактори які впливають на формування довіри до соціуму». 
Групова
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10).
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо.
1-6 місяців/ 18 год.
Учасник програми:
	володіє інформацією про особливості створення та підтримки безпечних стосунків у соціумі;

володіє навиками асертивної поведінки та інтерперсональними вміннями; 
володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.


«Конфлікти та безпека. Принципи безпечної взаємодії в соціуму». 






«Безпека та насилля». 






«Соціум. Очікування та відповідальність». 






«Планування сценарію свого життя в соціуму. Ролі та фактори впливу на життєдіяльність сценарію». 






«Допомога. Як та в кого просити про допомогу?» 






«Жіночність та мужність». – окрема робота в групах за гендерною ознакою. 






«Самооцінка. Фактори впливу». 






«Емоції. Як почувається наше тіло?»




6. Соціальна корекція. Сімейно-групова конференція.

Сприяти взаємодії підлітка з сім’єю та представниками державних інституцій для вирішення проблеми та соціалізації.
Первинна зустріч підлітка, членів родини та залучений спеціалістів для спільного написання плану допомоги підлітку у вирішенні поставленої проблеми.
Групова
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо.
1-6 місяців/
3год
Учасник програми:
	володіє інформацією про механізм надання спеціалізованої допомоги від державних інституцій;
	володіє навиками взаємодії з сім’єю з попередження конфліктних ситуацій та ведення конструктивного діалогу;
	володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;

усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.


Вторинна зустріч підлітка, членів родини та залучений спеціалістів для спільного обговорення результатів виконання (за потреби корекції) плану допомоги підлітку у вирішенні поставленої проблеми.




№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
7. Психологічна корекція. Освітні модулі.

Формувати стійку позицію до відмови від скоєння протиправних дій.

Модуль «Права та обов’язки»:
Право на інформацію.
Відповідальність.
Право сказати «Ні.»
Здоров’я. Право та відповідальність.
	Де і як просити про допомогу? Органи Юстиції.

Групова
Матеріал занять може бути наданий підлітку для самостійного ознайомлення.
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери, мультимедійний проектор та екран, комп’ютер. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо
1-6 місяців/
6 годин
Учасник програми:
	правильно надає визначення термінів «малолітній», «неповнолітній», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність»;

інформований про графік та зміст роботи органів Юстиції та порядку звернення для отримання допомоги; 
	володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.

№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
7. Психологічна корекція. Освітні модулі.

Формувати стійку позицію відмови від ризикованих сексуальних контактів, поширення ВІЛ, ІПСШ).
Модуль «Репродуктивне здоров’я»:
Репродуктивне та сексуальне здоров’я людини.
Стосунки між чоловіками та жінками.
Ризики інфікування ВІЛ та ІПСШ.
Відповідальна поведінки. 
Статеві та репродуктивне права.

Групова
Матеріал занять може бути наданий підлітку для самостійного ознайомлення.
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери, мультимедійний проектор та екран, комп’ютер. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо
1-6 місяців/
6 годин
Учасник програми:
	правильно надає визначення термінів «ВІЛ/СНІД», «статева зрілість», «ІПСШ», «репродуктивне здоров’я», «сексуальність», «гендер», «безпечний секс», «контрацептиви»;

інформований про графік та зміст роботи медичних закладів та порядку звернення для отримання допомоги; 
	володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
	усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.

№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
7. Психологічна корекція. Освітні модулі.

Формувати стійку позицію до зменшення частоти або повної відмови вживання ПАР. 

Модуль «Психофізіологія»: 
Психофізіологія. Психофізіологія життєдіяльності. Вища нервова діяльність людини.
Емоційний інтелект людини. Діагностика.
Центральна нервова система людини. Функції. Наслідки вживання ПАР.
	Психофізіологія стресу. 
Психофізіологія емоцій.

Групова
Матеріал занять може бути наданий підлітку для самостійного ознайомлення.
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери, мультимедійний проектор та екран, комп’ютер. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо
1-6 місяців/
6 годин
Учасник програми:
	правильно надає визначення термінів: «ПАР», «ЦНС», «відчуття»; «сприйняття», «мовлення», «мислення», «емоції», «стрес», «мотивація» «сон»;
	інформований про графік та зміст роботи та порядку звернення для отримання допомоги від установ, груп на підтримку утримання від вживання ПАР; 
	володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;

володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
7. Психологічна корекція. Освітні модулі.

Формувати стійку позицію до завершення/відновлення процесу навчання, праці, як передумови успішної адаптації підлітка в соціумі. 

Модуль «Особистісний ріст»:
Вибір зростання.
Чесність.
Відповідальна свобода.
Лінь. 
Адаптація. 

Групова
Матеріал занять може бути наданий підлітку для самостійного ознайомлення.
Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери, мультимедійний проектор та екран, комп’ютер. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.
Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо
1-6 місяців/
6 годин
Учасник програми:
	правильно надає визначення термінів: «вибір зростання», «чесність», «відповідальна свобода»; «лінь», «адаптація»; 
	інформований про графік та зміст роботи закладів освіти, соціальних служб та захисту, порядку звернення для отримання допомоги;
	володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;

володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
	усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
№
Завдання послуги
Короткий опис змісту послуги 
Форма роботи
Необхідні ресурси
Тривалість/ години
Оцінка виконання послуги
8. Соціальна корекція. Спортивно-оздоровчі заходи.

Формувати стійку позиції відмови від ризикованої поведінки на користь спортивно-оздоровчого відпочинку.

Консультація педагога-тренера з питань підтримки фізичного здоров’я та розвитку, режиму дня та харчування. 
Індивідуальна
Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.
Бланк «Особової справи» з наповненням
1-6 місяців/
10 годин
Учасник програми:
	володіє інформацією про особливості будови свого тіла та потреби у підтримці фізичного здоров’я у підлітковому віці;
	інформований про графік та зміст роботи спортивно-орієнтованих гуртків та порядку звернення для отримання допомоги;
	володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;

володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;
	усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.


Залучення до Street workout та 
Міні-футболу, з подальшою участю в дружніх турнірах серед однолітків. 

Групова
Приміщення для групової роботи. Майданчик з тренажерами для силових вправ. 
Бланк «Особової справи» з наповненням.

1-6 місяців/
20 годин
	

ВСЬОГО:
на 6 місяців програми - 115 годин
на 3 місяці пост програмної підтримки - 12 годин 
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Психологічна корекція девіантної поведінки має на меті – сприяти формуванню навичок безпечної поведінки підлітка та підвищити адаптивні можливості його особистості.
Зміст психологічної корекції (психокорекції) наповнений 4-ма освітніми модулями, кожен з яких має свою мету, завдання, зокрема 
	«Права та обов’язки». 
	«Репродуктивне здоров’я».

«Психофізіологія».
«Особистісний ріст».
Завдання: 
	надати достовірну інформації щодо наслідків вживання ПАР на здоров’я та життя підлітка; 
	закріпити навички безпечного спілкування з однолітками та дорослими людьми;
	формувати стійку позицію до відмови від скоєння протиправних дій, небезпечних сексуальних контактів, зменшення частоти або повної відмови вживання ПАР, відновлення та завершення процесу навчання, праці, які передумови успішної адаптації в соціумі.
Структура занять за освітніми модулями: 

	Вступ. Організаційний момент. Знайомство з учасниками та правилами роботи.
	Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань з його тематики. 

Інформаційний блок.
Закріплення матеріалу.
Кінцева перевірка знань за змістом заняття.
Підведення підсумків заняття.
Програма, за змістом кожного модулю, включає в себе проведення моніторингу та оцінки ефективності роботи.
Форма роботи: інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі.
Рекомендована кількість учасників на одному занятті: від 3 до 10 осіб 
Тривалість роботи: 24 години. 
Рекомендовано проведення циклу занять модулів від трьох до шести місяців Часовий проміжок часу участі в заняттях підлітка не більше місяця.
Технічне забезпечення: приміщення для групової роботи; триніг, мультимедійний екран та проектор, стільці на кількість учасників.
Рекомендації до організації участі підлітка в заняттях освітніх модулів: 
всі учасники знаходяться під супроводом спеціаліста Програми, мають Індивідуальний план, підписали згоду на участь в освітніх модулях («Особова справа»); 
	заняття модулів проводяться в позаурочний час з врахуванням інтересів підлітків які навчаються в закладах освіти.
У випадку невідповідності одного або декількох пунктів готовності підлітка до відвідувань занять за змістом модулів, спеціаліст Програми, який веде випадок, виносить це питання на обговорення супервізії , з метою планування подальших кроків спеціалістів.
Спеціаліст Програми, робить запис в Особову справу клієнта Програми про результати його участі в заняттях та зазначає рекомендації до подальшої роботи спеціалістів. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання:
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин групової роботи;
кількість проведених занять за змістом модулів;
кількість порушень структури та роботи освітніх модулів.
Якісні показники:
позитивні відгуки підлітків;
	факти утримання/скоєння протиправних дій;
факти утримання від ризикованої сексуальної поведінки;
факти звернення в медичні заклади для консультування та діагностики ВІЛ, ІПСШ, тощо;
факти зменшення частоти на утримання від вживання ПАР.
ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОГО МОДУЛЮ «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ»
Пояснювальна записка
Мета модулю – формувати у підлітків з досвідом вживання ПАР, схильних до девіантних дій, стійкої позиції до відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій та мотивації до збереження власного здоров’я та життя. 
Завдання: 
провести оцінку первинного рівня знань неповнолітніх про права та обов’язки неповнолітніх осіб 14-18 років та визначити індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім; 
	надати достовірну інформацію про зміст, графік роботи та функції правоохоронних органів, дільничних інспекторів, працівників сектору кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх, телефону довіри УМВС, соціальної служби міста, управління освіти, центрів практичної психології і соціальної роботи, тощо; 
дати визначення поняттям: «малолітній» та «неповнолітній», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність»;
розвинути та закріпити навички відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій неповнолітніми; 
мотивувати до зміни поведінки на більш безпечну, в т.ч. через участь у програмах соціальної відповідальності та розвитку позитивного лідерства серед спільноти неповнолітніх; 
провести оцінку кінцевого рівня знань неповнолітніх про права та обов’язки неповнолітніх осіб 14-18 років та визначити індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім.
Модуль/спецкурс складається з 5 занять на 6 годин. Рекомендовано 2 заняття в місяць. Підготовка фахівців тренерів модулю/спецкурсу передбачає навчання (семінар-тренінг), під час якого опрацьовуються всі заняття модулю/спецкурсу. 
Основні форми і методи програми – інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі. 
Заняття модулюю рекомендовано проводити в спеціалізованих соціально-психологічних центрах, в позаурочний час в освітніх навчальних закладах та в спеціалізованій кімнаті (зеленій кімнаті) кримінально виконавчої інспекції як вторинна профілактика. 
Навчально-тематичний план модулю
№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
1
Право на інформацію
	Вступ. Організаційний момент. Знайомство. 
	Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про власні права та обов’язки, чинники схильності та утримання від скоєння протиправних дій. Робота з анкетою.
	Інформаційний блок на тему «Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «малолітній» та «неповнолітній»».
	Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху».
	Перевірка знань по інформаційному блоку
	Підведення підсумків роботи. Прощання.

1 академічна година 
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «малолітній» та «неповнолітній» особи; мотивований до подальшої участі в роботі групи. 
Усвідомлює важливість дотримання прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя.
2
Відповідальність
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №1. 
	Інформаційний блок на тему: «Відповідальність неповнолітніх». 
	Закріплення матеріалу.
Вправа «Місто успіху».
	Підведення підсумків роботи. Прощання

2 академічні години 
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «цивільна відповідальність», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність».
Усвідомлює важливість дотримання прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.
Володіє уміннями та навичками вирізняти та аналізувати безвідповідальну поведінку та можливі наслідки небезпечної поведінки для оточення та власного життя.
3
Право сказати «Ні»
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2. 
Інформаційний блок на тему: «Право. Мобінг. Вибір».
Закріплення матеріалу.
Форум-театр. Вистава «Право на «Ні».
	Підведення підсумків роботи. Прощання.

1академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «права», «мобінг» та «вибір». 
Усвідомлює важливість дотримання прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.
Володіє уміннями та навичками аналізувати небезпечні ситуації, здійснювати вибір безпечної для оточення та власного життя. 
№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
4
Здоров’я. Право та відповідальність
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3. 
Інформаційний блок на тему: «Здоров’я. Права. Відповідальність» (презентація Microsoft PowerPoint). 
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». 
Підведення підсумків роботи. Прощання. 
1 академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск з презентацією «Здоров’я. Права. Відповідальність».
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «наркоторгівля», «наркозалежність», «конфіденційність», «дискримінація» «умисне інфікування ВІЛ/СНІД».
Усвідомлює важливість дотримання прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя.
5
Де і як просити про допомогу? Органи Юстиції.
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3. 
Інформаційний блок. Презентація «Органи Юстиції України» (Microsoft PowerPoint). 
Закріплення матеріалу. Практичне завдання написати лист-звернення до однолітків або підготувати флаєра в групі з інформацією про те, де отримати допомогу
Підведення підсумків роботи. Прощання
1академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск з презентацією «Органи Юстиції України».
 Учасник модулю: надає правильні визначення змісту та графіку роботи Відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків, Сектором кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх УМВС ЧО. 
Володіє інформацією про роботу гарячих ліній з питань правового захисту неповнолітніх. 
Усвідомлює важливість дотримання прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.
Володіє уміннями та навичками спілкування з представниками правоохоронних органів.
Зміст модулю «Права та відповідальність»
Заняття №1 «Право на інформацію»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю/спецкурсу, сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; загальне знайомство з нормативними документи чинного законодавства України; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики прав та обов’язків, визначення індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім.
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту.
Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Представлення групі тренера-викладача модулю. Визначення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Робота в групі. Фіксація правил ухвалених групою на фліпчартному папері. 
Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про власні права та обов’язки, чинники схильності та утримання від скоєння протиправних дій. Робота з анкетою (див. Додаток 1). Вправа «Місто розвиту» робота над створенням малюнку вигаданого міста з описом прав та обов’язків мешканців. Обговорення в групі результатів роботи. Визначення чинників які можуть впливати на порушення встановлених правил та їх наслідків. 
Інформаційний блок. Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «малолітній» та «неповнолітній». 
Під час інформаційного повідомлення, продовжується робота з малюнком «Міста розвитку», де позначається про значення для міста тих чи інших правил для його мешканців. 
Інформаційне повідомлення до групи: Кожна нація, країна, місто керується прописними правилами життя – нормами співіснування. В Україні головним нормативним документом, гарантом закону є Конституція. Конституцією 1996 року офіційно закріплено право кожної людини на життя (ст. 27). В діючому законодавстві України регулюються такі аспекти цього права: по-перше, заборона здійснення медичними працівниками евтаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань; по-друге, наявність кримінальної відповідальності за позбавлення життя, зараження вірусом імунодефіциту людини та за інші злочини проти життя людини. Частина 2 статті 28 Конституції України закріпила положення про недопустимість катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження чи покарання.
Згідно з частиною 3 статті 28 Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Тобто забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду.
Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття «недоторканість особи», яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29), а з другого, як право на охорону особистого та сімейного життя (ст. 32).
Право на свободу включає такі аспекти, як гарантії від незаконного арешту та затримання, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати Україну та повертатись в Україну.
Недоторканість особистого життя означає, що ніхто без згоди громадянина не має права втручатися в його особисте життя, обмежувати його подружні, родинні, інтимні та інші прояви індивідуальної активності. Серед норм законодавства України, що стосуються охорони особистого життя, слід окремо виділити такі.
Недопустимість збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, право громадян знайомитися із відомостями про себе. Тобто забороняється збирання відомостей про особу, якщо немає її попереднього погодження. Ви маєте право:
	знати під час збору інформації, які відомості про Вас, з якою метою, як, ким, з якою ціллю використовуються;

заперечувати достовірність, повноту, доречність інформації.
Не припускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюдження інформації про неповнолітніх, які здійснили злочин, про злочини щодо неповнолітніх, а також про самогубство неповнолітніх, якщо така інформація дає можливість ідентифікувати (розпізнати) особистість. Право на збереження лікарської таємниці (ст. 31), за яким медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості. Недоторканість житла (ст. 30). Це означає, що ніхто не має права знаходитися у чужому житлі проти волі його мешканців. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31). Конституція закріплює свободу думки і слова, світогляду і віросповідання (ст. 34). Свобода слова – це вільне вираження поглядів та переконань. Свобода думки передбачає відсутність державної ідеології, нав’язаної громадянину як юридичний обов’язок. Щодо питання свободи віросповідання, то законодавством України встановлено, що батьки мають право за взаємною згодою подружжя виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Також закріплено право навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту. Зазначимо, що церква та релігійні організації відокремлені від держави, а школа від церкви.
Частина 1 ст. 52 Конституції України передбачає рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і підзаконних нормативних актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення гарантій і пільг для «маленьких громадян» нашої держави.
Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Статистика кількості зареєстрованих неповнолітніх в Україні, регіоні де проводиться заняття, з них кількість осіб які проживають з ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вірусні гепатити В, С. 
В Законі України «Про громадянство України» від 18.01.2001 року зазначено, що «дитина – особа віком до 18 років».
В цивільному та сімейному законодавстві України поняття особи, що не досягла 18 років визначається поняттями «малолітньої» та «неповнолітньої».
Відповідно до Цивільного кодексу України малолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю. Малолітні мають право:
	самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;

здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.
Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною дієздатністю. Неповнолітні особи крім правочинів, що можуть вчиняти малолітні особи, мають право:
	самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;

самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи дохід, за винятком нерухомих речей і транспортних засобів;
з 16 років вправі влаштуватись на роботу;
самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права на об’єкти промислової власності чи власності на інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;
бути учасниками та засновниками юридичних осіб;
за нотаріально посвідченою згодою батьків здійснюють угоди стосовно транспортних засобів або нерухомого майна, яке їм належить;
за згодою батьків розпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнє ім’я в банківські установи.
Закон України «Про охорону дитинства», прийнятий Верховною Радою України 26.04.2001 року на виконання Конвенції про права дитини, завданням якого є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, забезпечує кожній дитині право:
	на житло – діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи наймачем;
	на майно – кожна дитина в тому числі і усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи одного з них, у випадках їхньої смерті або визнання їх за рішенням суду померлими, незалежно від місця проживання; дитина, батьків якої позбавлено батьківських прав, не втрачає права на наслідування їхнього майна у випадку визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісті відсутніми, дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.

Батьки або особи, які їх заміняють, не мають права без дозволу органу опіки і піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.
Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про освіту» права. А саме:
	бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також з питань сім’ї;

власності на майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення розвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання);
висловити свою думку щодо способу управління її майном та на відшкодування матеріальних збитків за шкоду, завдану її майну;
з 14 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
	з 16 років змінити своє прізвище та ім’я у порядку, встановленому законом;
	з 14 років вільно самостійно пересуватися по території України і вибирати місце перебування;

з 16 років вільно самостійно виїжджати за межі України;
з 6 до 18 років об’єднуватись у дитячі громадські організації;
з 14 до 35 років об’єднуватись у молодіжні організації;
	противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї;
	звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Доповнення правами та обов’язками мешканців міста. Дискусія. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста?

Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №2 «Відповідальність»
Мета: надати визначення понять «цивільна відповідальність», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність»; закріпити уміння та навички аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя; сприяти усвідомленню важливості дотримання прав та відповідальності прописаних чинним законодавством України.
Час: до 2 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №1. Які чинники впливали на утримання, або скоєння протиправних дій з моменту попередньої зустрічі з групою? Чи вдавалось не порушувати правил, законів? Які наслідки були? 
Актуальність заняття. 
Вправа «Місто розвитку». Завдання для групи: навести приклади норм до відповідальності мешканців міста які порушують правила/закони. Обговорення результатів роботи групи. 
Інформаційний блок. Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність» та «цивільна відповідальність».
Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Цивільна – правова відповідальність – це встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов’язків майнового характеру.
Стаття 33 Цивільного кодексу України РОЗДІЛ II (ст.24-176) - Глава 4 (ст.24-49) – цивільна відповідальність неповнолітньої особи. 
Адміністративна відповідальність ‒ вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). До порушників застосовуються адміністративні стягнення (попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт). Виняток передбачений ст. 21 КУпАП, згідно з якою орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника може звільнити його від А. в., передавши матеріали на розгляд громадськості для вжиття заходів громадського впливу. Суб'єктами А. в. можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку. Законодавством встановлено певні обмеження А. в. для неповнолітніх, службових осіб, іноземців, які згідно з міжнародними договорами користуються імунітетом щодо адміністративної юрисдикції в Україні. На відміну від кримінального правопорушення за адміністративне правопорушення не передбачено позбавлення умовних прав (вступу у виш, права на службу в органах правопорядку та права на державні посади).
Кримінальна відповідальність – різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання . Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Фізична особа є кримінально-відповідальною з 14 років.
Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду і здійснюється спеціальними уповноваженими органами.
Під час інформаційного повідомлення, продовжується робота з малюнком «Міста розвитку», де позначається про значення для міста тих чи інших правил для його мешканців.
Інформаційне повідомлення до групи: 
Відповідальність:
	Цивільна

Адміністративна 
Кримінальна
Цивільна відповідальність. Малолітні особи не відповідають за заподіяну шкоду. Згідно ст. 1178 ЦК України за заподіяну шкоду особами, що не досягли 14 років несуть відповідальність їхні батьки (усиновлювачі), опікуни, навчальні, виховні та інші установи, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їх вини. І мати, і батько відповідають за малолітніх за принципом рівної дольової відповідальності. Вони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських прав та обов’язків, які закріплені в Сімейному кодексі України, опікуни, усиновлювачі несуть аналогічну відповідальність. У разі встановлення опіки за життя батьків, не позбавлених батьківських прав, відповідальність за завдану підопічним шкоду можуть нести солідарно як батьки малолітнього, так і його опікун. При відшкодуванні шкоди, завданої малолітнім, не виключається можливість укладення письмового договору між особою, зобов’язаною відшкодувати завдану шкоду і потерпілим, чи проста домовленість між ними, що звільняє від необхідності звернення до суду.
Заклади, які зобов’язані здійснювати нагляд за малолітніми – це навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, приватні школи, спеціальні навчальні заклади. Вони несуть відповідальність, якщо не доведуть відсутність своєї вини. На заклад, де діти знаходяться невизначений час обов’язок відшкодування шкоди не покладається. Установа, яка відшкодувала шкоду, має право пред’явити зворотну вимогу до особи, винної у її завданні, яка порушила вимоги педагогічного характеру, наслідком чого стала неправомірна поведінка дитини. Відповідальність всіх вище перелічених осіб – це відповідальність за власну вину. У зв’язку з цим вони позбавлені права регресної вимоги до малолітнього при досягненні ним повної дієздатності – тобто повноліття (18 років). Щодо цивільної відповідальності осіб віком 14-18 років, то неповнолітній самостійно відповідає за невиконання договору, укладеного ним самостійно, а також за згодою батьків. Однак, якщо в неповнолітнього немає майна, достатнього для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть його батьки. У випадку заподіяння шкоди неповнолітнім у віці від 14 до 18 років він відповідає на загальних підставах. Якщо в нього немає майна чи заробітку достатнього для відшкодування шкоди, шкода відшкодовується цілком чи у частині, якої не вистачає, його батьками. У разі відшкодування зазначеної шкоди, батькам надається право довести, що шкоду було завдано не з їх вини.
Обов’язок батьків чи закладу, який за законом здійснює функції піклувальника відшкодувати шкоду припиняється:
	після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття;

коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.
Батьки зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, протягом 3-х років після позбавлення їх батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських обов’язків.
Адміністративна відповідальність. Адміністративним правопорушенням визнається протиправна винна дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного порушення 16-річного віку. До осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративне правопорушення застосовуються заходи впливу:
	зобов’язання публічно попросити вибачення у потерпілого;
	попередження;

догана або сувора догана;
передача неповнолітнього під нагляд батькам чи педагогічного, трудового колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
У разі вчинення особами віком 16-18 років правопорушень, передбачених наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (у тексті – КУпАП), вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах:
	44 (незаконне вироблення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збути в невеликих розмірах);

51 (дрібне розкрадання державного або колективного майна);
121-127 (порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів);
ч. 1, 2 статті 130 (керування транспортними засобами в стані сп’яніння);
173 (дрібне хуліганство);
174 (поширювання неправдивих чуток);
185 (злісна непокора розпорядженню або вимозі працівника міліції чи їх образа);
190-195 (порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж вогнепальної, холодної або пневматичної зброї);
З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком ст. 185 КУпАП) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП:
	попередження;
	штраф;

сплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення;
конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення;
позбавлення спеціального права (до 3 років);
виправні роботи (до 2-х місяців, 20 % від зарплати);
адміністративний арешт (до 15 діб).
Кримінальна відповідальність. Злочинність неповнолітніх постійно привертає до себе увагу. На сьогодні це зумовлено тим, що неповнолітні завжди визнавалися злочинцями особливого роду і становлять одну з найбільш кримінально уражених верств населення. Соціальна занедбаність неповнолітніх за умов плюралізму поглядів, відсутності чітких моральних орієнтирів сприяє виникненню та поширенню негативних явищ в середовищі неповнолітніх. За сучасних умов розвитку суспільства визнається, що для неповнолітніх злочинців недостатнім є застосування лише медико-педагогічних заходів. У певних випадках держава змушена притягувати їх до кримінальної відповідальності. Чинне законодавство передбачає, що кримінальній відповідальності та покаранню підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16 років (ст. 22 КК України). Лише за деякі злочини, спеціально вказані в законі, кримінальна відповідальність може настати з 14 років. Згідно ч. 2 ст. 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за:
	умисне вбивство (статті 115-117 КК України);
	посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443 КК України);

умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398 КК України);
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398 КК України);
диверсію (стаття 113 КК України);
бандитизм (стаття 257 КК України);
терористичний акт (стаття 258 КК України);
захоплення заручників (статті 147 і 349 КК України);
зґвалтування (стаття 152 КК України);
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153);
крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308 КК України);
грабіж (статті 186, 262, 308 КК України);
розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308 КК України);
вимагання (статті 189, 262, 308 КК України);
умисне знищення або пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 399 КК України);
пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277 КК України);
угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278 КК України);
незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 278 КК України);
хуліганство (стаття 296 КК України).
Разом з тим, вже з 16, а не з 14 років, настає кримінальна відповідальність за вбивство з необережності і умисне легке тілесне ушкодження. Кримінальний кодекс України, враховуючи біологічні, соціальні та психологічні особливості неповнолітніх, по-новому визначає їх кримінальну відповідальність та покарання. Це означає, що вперше у вітчизняному КК у спеціальному розділі (розділ XV Загальної частини) сконцентровані питання щодо: видів покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців; призначення їм покарання; звільнення неповнолітніх, які скоїли злочини, від кримінальної відповідальності та покарання; погашення та зняття судимості. 
Якщо загалом характеризувати ці положення, то висновок один – порівняно з дорослими, злочинці-неповнолітні мають привілейований кримінально-правовий статус. По-перше, чинний КК України виділяє окрему систему покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними у скоєнні злочину. Відповідно до ст. 98 КК України до неповнолітніх можуть бути застосовані лише п’ять видів основних покарань (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк), а також два види додаткових (штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певного діяльністю). Водночас їх не можна карати, наприклад, обмеженням волі та довічним позбавлення волі. На відміну від дорослих, у них не можна конфісковувати майно. По-друге, КК України передбачив особливі розміри покарань неповнолітніх. Так, максимальний розмір штрафу для такої особи може становити п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для дорослих – тисяча, а в деяких випадках – і більше). Якщо громадські роботи дорослим можуть бути призначені на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, то неповнолітнім – від тридцяти до ста двадцяти годин. Покарання у вигляді виправних робіт може бути призначено неповнолітньому на строк від двох місяців до одного року, тоді як дорослому – від шести місяців до двох років. Також зменшено розмір відрахувань із суми заробітку засудженого-неповнолітнього: він становить 5-10 відсотків (для дорослих 10-20 відсотків). 
Коротший для неповнолітніх і строк арешту, а позбавлення волі їм може бути призначено на строк не більш як 10 років (і лише за умисне позбавлення життя людини – до 15 років). 
Ще вужче коло покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх, які не досягли 16-річного віку. Переважна більшість санкцій єдиним покаранням за вчинення такими особами злочинів передбачає позбавлення волі на певний строк. Лише в ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років), ч. 1 ст. 186 КК України (грабіж, що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років), ч. 1 ст. 277 КК України (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років) альтернативою позбавлення волі є штраф. У ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, що карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років) єдиним покаранням, що може бути застосовано до таких неповнолітніх, є штраф. По-третє, КК України (ст. 97) передбачає можливість звільнення неповнолітнього, який уперше скоїв злочин невеликої тяжкості, від кримінальної відповідальності. Але за умови, що виправлення цього неповнолітнього можливе без застосування покарання. Дійшовши такого висновку, суд застосовує до підсудного неповнолітнього примусові заходи виховного характеру. По-четверте, виходячи з принципів гуманізму, КК України встановлює для неповнолітніх особливу підставу для звільнення від покарання. Йдеться про ситуацію, коли неповнолітній, який скоїв злочин невеликої або середньої тяжкості, щиро покаявся і в подальшому поводився бездоганно з правової точки зору. У цьому разі суд, дійшовши на момент встановлення вироку висновку про недоцільність застосування покарання до такого неповнолітнього, може звільнити його від покарання і застосувати до нього примусові заходи виховного характеру (застереження; обмеження дозвілля; передання неповнолітнього під нагляд батьків, педагогічного чи трудового колективу, інших осіб; покладення на нього обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду; направити неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи). Це особливо треба мати на увазі батькам, щоб не дивувалися потім, що за скоєння однакового злочину одне чадо опинилося за гратами, інше – на волі. Зможете довести суду виховний потенціал своєї сім’ї, колективу, де навчається чадо – позбавите його «неба у клітинку» і подальшої долі рецидивіста. Зрозуміло, що такого привілею для дорослих злочинців не передбачено.
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Доповнення правами та обов’язками мешканців міста. Дискусія. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста?
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №3 «Право сказати «Ні»
Мета: розробити та закріпити навички стійкого протистояння тиску однолітків та/або осіб старшого віку, відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій; визначення поняттям «права», «тиск» та «вибір»; закріпити уміння та навички аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя; сприяти усвідомленню важливості дотримання прав та відповідальності прописаних чинним законодавством України.
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. Які чинники впливали на утримання, або скоєння протиправних дій з моменту попередньої зустрічі з групою? Чи вдавалось не порушувати правил, законів? Які наслідки були? 
Актуальність заняття. 
Вправа «Місто розвиту». 
Обговорення в групі результатів роботи. Визначення чинників які можуть впливати на порушення встановлених правил та їх наслідків.
Інформаційний блок. Надання визначення понять: «права», «мобінг» та «вибір». 
Термін «право» вживається як у юридичних, так і в неюридичних значеннях:
	Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного класу або більшості народу.

Виборювані народом справедливі закони та соціальний лад.
Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї тощо, обумовлені постановою держави, установи тощо, захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання чогось і та ін.
Обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість робити, чинити що-небудь, користуватися чим-небудь. // Мати у своїй владі. // Перевага, привілей, надані кому-, чому-небудь. // Офіційний дозвіл, допуск до виконання якихось обов'язків, до зайняття певної посади, вступу до вищого навчального закладу і т. ін. Наприклад:
	Права людини – забезпечені законом можливості мати, користуватися й розпоряджатися соціальними благами й цінностями, користуватися основними свободами у встановлених законом межах.
	Право вето – суб'єктивне право глави держави відмовитися підписати і ввести у дію закон, прийнятий парламентом.
	Право голосу – можливість брати участь в обговоренні й розв'язанні певних питань.
	Право власності – право, яке охороняється державою і згідно з яким власник володіє, користується та розпоряджається своєю власністю на свій розсуд.
	Право петицій – конституційне право громадян звертатися до влади з письмовою вимогою, пропозицією, скаргою.
	Право притулку – надання державою права в'їзду і безпечного проживання на її території іноземцям, що переслідуються за їхню політичну або наукову діяльність.
	Магдебурзьке право – феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що поширилося на ряд міст Німеччини, Польщі, Литви та України.

Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Право ‒ один з видів регуляторів суспільних відносин, система загальнообов’язкових, формально-прийнятих, гарантованих державою правил поведінки які регулюються суспільними відносинами.
Мобінг (від англ. mob ‒ юрба) ‒ форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення. Уперше явище описано на початку 80-х рр. ХХ в. Німецький фахівець в галузі індустріальної психології Хайнц Лейманн після проведених досліджень у скандинавських країнах описав мобінг і охарактеризував його як психологічний терор, що включає систематично повторюване вороже й неетичне поводження одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини, в основному однієї. Інструменти мобінгу ‒ утаювання інформації, ізоляція, обливання брудом, безперестанна критика, поширення пліток, висміювання, окрики тощо. Мобінг особливо розповсюджений в середовищі офісних працівників. Процес виживання містить у собі п'ять фаз: перша ‒ наявність тривалого й недозволеного конфлікту, друга ‒ агресивні дії й ворожі відносини. На третій фазі в конфлікт утягується керівництво й інші співробітники, переслідуваний піддається наклепу. На четвертій фазі на робітника ставиться клеймо, і насамкінець ‒ звільнення.
Вибір ‒ стадія волі, що має на увазі селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після періоду обмірковування.
Форум-театр. 
Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Форум-театр – форма діалогу в якому можна поділитись тим, що актуально, отримати підтримку та закріпити навички. В безпечному просторі учасники групи експериментують з прийняттям рішення, діями в тій чи іншій ситуації яка пропонується групі модератором та може бути схожою на ситуацію з життя учасників. Одна ситуація може розглядатись з різних боків, аналізуватись за результатами та переживаннями, дозволяє приміряти на себе ті чи інші ролі. Це свого роду репетиція виходу з складної ситуації. 
Учасники групи перетворюються в учасників театру, акторів, виконувачів ролей та глядачів, розігрують складні життєві ситуації, як приклади з життя, актуальні відповідно до віку, поведінкової моделі та рівня знань.
Глядачі спостерігають за дійством, включаються до роботи й перетворюються акторами, аналізують дійства, переживання, можливі наслідки від тих чи інших дій акторів. 
Кожен з учасників може сказати «стоп» – вийти й переписати сценарій вистави на свій лад, запропонувавши своє бачення дійства. 
Приклади ситуацій на відтворення моделей поведінки підлітків: пропозиція від однолітка скоїти злочин, зокрема, запропонувати однолітку спробувати/придбати наркотичну речовину; скоєння тиску групи на неповнолітнього з пропозицією вчинити злочин. 
Обговорення результатів роботи групи. Рефлексія. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Доповнення правами та обов’язками мешканців міста. Інструкція до вправи: визначити права мешканців міста які попереджають мобінг та враховують право вибору. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста? Дискусія.
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №4 «Здоров’я. Право та відповідальність»
Мета: надати інформацію про статистичні дані щодо наслідків для здоров’я та життя людей які вчиняють протиправні дії; надання визначення понять «наркоторгівля», «наркозалежність», «конфіденційність», «дискримінація» «умисне зараження ВІЛ/СНІД»; закріпити уміння та навички аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя; сприяти усвідомленню важливості дотримання прав та відповідальності прописаних чинним законодавством України.
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1, маркери – 2 одиниці, магніти для фліпчарту, мультимедійний проектор та екран, портативний комп’ютер, диск з презентацією «Здоров’я. Права. Відповідальність». 
Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. Які чинники впливали на утримання, або скоєння протиправних дій з моменту попередньої зустрічі з групою? Чи вдавалось не порушувати правил, законів? Які наслідки були? 
Актуальність заняття. 
Вправа «Місто розвиту». 
Обговорення в групі результатів роботи. Визначення чинників які можуть впливати на порушення встановлених правил та їх наслідків. 
Інформаційний блок. Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «наркобізнес», «наркозалежність», «конфіденційність», «дискримінація» «умисне поширення ВІЛ/СНІД».
Під час інформаційного повідомлення, продовжується робота з малюнком «Міста розвитку», де позначається про значення для міста тих чи інших правил для його мешканців. 
Презентація «Здоров’я. Права. Відповідальність». 
Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Наркоторгівля – протизаконна торгівля забороненими наркотичними речовинами. 
Наркозалежність – (від грецьких слів narke – заціпеніння, сон, і mania – божевілля, пристрасть, потяг) –група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків (такий поділ передумовлений передовсім правовими, а не медичними чинниками, – адже з клінічних позицій наркоманії та токсикоманії патогенетично досить схожі). Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому.
Конфіденційність – (англ. confidentiality, privacy) – властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.
Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. У міжнародних конвенціях з прав людини передбачається, що країна, що ратифікувала їх, зобов'язана шанувати і забезпечити всім людям, що знаходяться на її території й у межах її юрисдикції, права людини без будь-яких відмінностей, таких як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші погляди, національне або соціальне походження, власність, вживання (але не зловживання) наркотиків, народження або інший статус. У міжнародних відношеннях поняття дискримінації також охоплює відношення до держави (або групі держав), зазіхання на її права, що загрожує загальновизнаним звичаям і принципам міжнародного права. Організації Об'єднаних Націй виключає расову, політичну, релігійну й інші види дискримінації в міжнародних відношеннях (ст. 55, 62 і 73).
У 1948 році Загальна декларація прав людини заборонила всі форми расової й іншої дискримінації.
Умисне зараження ВІЛ/СНІД – свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини (Стаття 130 Кримінального кодексу України). Карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до десяти років. 
Синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД) – це особливо небезпечна інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і через відсутність у даний час специфічних методів профілактики та ефективних методів лікування призводить до смерті.
Свідоме поставлення іншої особи у небезпеку зараження ВІЛ може полягати, зокрема, у здійсненні без застосування запобіжних засобів статевих контактів незалежно від їх гетеро- або гомосексуальної спрямованості, наданні донором – ВІЛ-інфікованою особою своєї крові або тканин, недотриманні профілактичних заходів, спрямованих на недопущення розповсюдження ВІЛ-інфекції (наприклад, спільне використання нестерилізованих шприців для ін'єкцій наркотичних засобів).
Чинне законодавство покладає на ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД такі обов'язки: а) вживати заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, запропонованих закладами охорони здоров'я; б) до виявлення факту інфікованості повідомити осіб, які були з ними у статевих контактах, про можливість їх зараження; в) відмовитися від донорства крові, її компонентів, інших біологічних рідин, клітин, органів і тканин для використання їх у медичній практиці.
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Доповнення правами та обов’язками мешканців міста. Дискусія. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста?
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №5 «Де і як просити про допомогу? Органи Юстиції»
Мета: інформування про зміст, функціонування та графік роботи Відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків, Сектором кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх УМВС в Чернівецькій області, гарячих ліній з питань правового захисту неповнолітніх; закріпити уміння та навички аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя; сприяти усвідомленню важливості дотримання прав та відповідальності прописаних чинним законодавством України.
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1, маркери * 2 одиниці, магніти для фліпчарту, мультимедійний проектор та екран, портативний комп’ютер, диск з презентацією «Органи Юстиції України».
Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №1. Які чинники впливали на утримання, або скоєння протиправних дій з моменту попередньої зустрічі з групою? Чи вдавалось не порушувати правил, законів? Які наслідки були? 
Актуальність заняття. Вправа «Місто». Обговорення в групі результатів роботи. Визначення чинників які можуть впливати на порушення встановлених правил та їх наслідків. 
Інформаційний блок. Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Під час інформаційного повідомлення, продовжується робота з малюнком «Міста розвитку», де позначається про значення для міста тих чи інших правил для його мешканців. 
Презентація «Органи Юстиції України».
Примітка для ведучого заняття, тренера: 
Завдання відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Чернівецькій області: 
Організація та здійснення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконні операції з наркотиками.
Організація роботи щодо виявлення та знешкодження груп наркоділків, в т.ч. з ознаками організованості, документування їх злочинної діяльності методами і засобами, передбаченими Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також комплексу заходів по проведенню оперативної закупки та контрольованої поставки.
Виявлення та перекриття каналів надходження на територію області наркотичних засобів, ведення обліків осіб, які займаються розповсюдженням і перевезенням наркотичних засобів і психотропних речовин.
Організація роботи з виявлення та ліквідації наркопритонів для вживання наркотиків, а також фактів втягування громадян в їх споживання.
Вивчення та впровадження в практику діяльності органів внутрішніх справ передового досвіду оперативно-розшукової роботи, використання нових технічних засобів у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Національна гаряча лінія з попередження торгівлі людьми +38 0-800-500-22-5
Національна Гаряча лінія з питань насильства та захисту прав дітей 
+38 0-800-500-335, 386 з телефонів МТС та Київстар.
Телефон довіри Державного департаменту України з питань виконання покарань 
+38 0-800-501-65-90
Урядова Гаряча лінія з питань захисту прав та попередження корупції +38 0-800-507-309
Завдання сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області: 
організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень; 
організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення, були засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільненими зі спеціальних виховних установ; 
ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей;
установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення; 
розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми;
виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними представниками; 
організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками злочину, із залученням психологів ГУМВС, УМВС або центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Завдання для групи: написати лист-звернення (флаєр, соціальну рекламу, тощо) до однолітків, мешканців міста, з інформацією де, можна отримати адресну допомогу та підтримку. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста?
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Методи моніторингу і оцінки ефективності роботи.
Анкета оцінки рівня знань неповнолітнього з тематики прав та обов’язків, визначення індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину клієнтом Програми. 

Інструкція: анкета заповнюється кожним з учасників модулю «Права та відповідальність» особисто на першому та останньому занятті за змістом програми модулю. Данні анкети є конфіденційними. Аналізуються, зберігаються анкети у ведучого, тренера модулю, спеціаліста Програми. 
Бланк Анкети до модулю/спецкурсу «Права та відповідальність».
Дата народження:_________________ стать: ______________ 
Блок «Рівень знань з тематики прав та відповідальності». 
Продовжить речення:
Право – це ____________________________________________________
	Малолітня особа – це ___________________________________________
Неповнолітня особа – це ________________________________________
	Мобінг – це ___________________________________________________
	Вибір – це ____________________________________________________
	Умисне інфікування ВІЛ\СНІД – це _______________________________ 
Надайте відповідь: 
	Що називається злочином?

А) скоєння протиправних дій; 
Б) кримінальне правопорушення; 
В) адміністративне правопорушення; 
Г) всі відповіді правильні.
	Що таке правопорушення?

А) необхідність, обов'язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них;
Б) це протиправне, винне, суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність) деліктоспроможного суб'єкта, яке спричиняє шкоду інтересам суспільства, держави або особи;
В) це поведінка у вигляді дії чи бездіяльності, яка має протиправний характер, спрямована на порушення заборон, невиконання обов'язків, передбачених нормою права;
Г) правопорушення має протиправний характер та спрямоване проти різних інтересів, які охороняються державою, а саме: особистих, суспільних, державних та інших. Воно може спричиняти цим інтересам фізичну, майнову, моральну, соціальну, духовну шкоду;
Д) всі відповіді правильні
	Що таке відповідальність?

А) необхідність, обов'язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них;
Б) один з видів регуляції суспільних відносин людей; 
В) загально соціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи;
Г) всі відповіді правильні. 
	Що таке наркоторгівля? 

А) протизаконна торгівля забороненими наркотичними речовинами; 
Б) протизаконна торгівля всіма препаратами які впливають на функціонування ЦНС людини В)
Г) Жодна відповідь не є правильною;
Д) Всі відповіді правильні.
	Що таке наркозалежність? 

А) хронічна хвороба, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків;
Б) невиліковна хвороба людей, які мають досвід вживання наркотичних речовин;
В) наслідок зловживання психоактивними речовинами;
Г) всі відповіді правильні. 
	Що таке конфіденційність? 

А) властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність;
Б) медичний термін для забезпечення збереження інформації про захворювання;
В) жодна відповідь не правильна
	Що таке дискримінація? 

А) будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп;
Б) це порушення прав людини, заборонене цілою низкою обов'язкових для виконання документів в області прав людини;
В) всі відповіді правильні.
Опишіть, які основні завдання виконують: 
	Відділи боротьби із незаконним обігом наркотиків__________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Сектором кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх УМВС ЧО

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
	Перерахуйте гарячі лінії які працюють та надають правову допомогу неповнолітнім: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Визначте правильні відповіді:
	Які види відповідальності для неповнолітніх ви знаєте? 

	штраф;

катування;
позбавлення права займатись певним видом діяльності;
виключення з навчальних закладів;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк.
Установіть відповідність: 
	Види відповідальності: 

А – адміністративна відповідальність; Г – цивільно-правова; У – кримінальна; Д – дисциплінарні.
 На прикладі ситуацій проставите відповідну літеру
 1. Пошкодив підручник ____ 
 2. Поява на вулиці в нетверезому вигляді ____
 3. Побив однокласника ____
 4. Скоїв крадіжку мобільного телефону ____
 5. Скоїв прогул в школі ____
 6. Переходив дорогу в недозволеному місці ____
 7. Зіпсували меблі в навчальному закладі ____
 8. Нецензурно висловлювався в громадському місці ____
Бланк відповідей до анкети модулю/спецкурсу «Права та відповідальність». 
Блок «Рівень знань з тематики прав та відповідальності». 
Продовжить речення:
Право – це ___________________________________________________
	Малолітня особа – це __________________________________________
Неповнолітня особа – це _______________________________________
Мобінг – це __________________________________________________
Вибір – це ___________________________________________________
Умисне інфікування ВІЛ\СНІД – це ______________________________ 
Що називається злочином? 
Б) кримінальне правопорушення 
У законодавстві України злочин (кримінальне правопорушення) — передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне винне каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України).
	Що таке правопорушення? 

Д) всі відповіді правильні. Правопорушення-порушення права, діючих законів, злочин. 
	Що таке відповідальність?

А) необхідність, обов'язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них;
В) загально соціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Відповідальність-необхідність, обов'язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них.
10. Що таке наркоторгівля? 
А) протизаконна торгівля забороненими наркотичними речовинами.
	Що таке наркозалежність? 

А) хронічна хвороба, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків.
	Що таке конфіденційність? 

А) властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність;
	Що таке дискримінація? 

В) всі відповіді правильні.
Опишіть, які основні завдання виконують: 
	Відділи боротьби із незаконним обігом наркотиків 
	Сектором кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх УМВС ЧО
	Перерахуйте гарячі лінії які працюють та надають правову допомогу неповнолітнім: 

Види юридичної відповідальності при розгляді різних порушень. 
Види відповідальності:
А - адміністративна відповідальність.
Г - цивільно-правова. 
У - кримінальна.
Д – дисциплінарні
1. Порвав підручник (Г)
2. Поява підлітка на вулиці в нетверезому вигляді (А)
3. Побив однокласника (У)
4. Скоїв крадіжку мобільного телефону. (У)
5. Скоїв прогул в школі (Д)
6. Переходив дорогу в недозволеному місці. (А)
7. Зіпсували меблі в навчальному закладі. (Г)
8. Нецензурно висловлювався в громадському місці. (А)









ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОГО МОДУЛЮ «РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я»
Мета модулю – формувати у підлітків з досвідом вживання ПАР, схильних до девіантних дій, стійкої позиції до відмови від ризикованих сексуальних контактів та мотивації до збереження репродуктивного здоров’я та попередження інфікування ВІЛ, ІПСШ й небажаної вагітності.
Завдання: 
провести оцінку первинного рівня знань неповнолітніх про основи збереження репродуктивного здоров’я осіб 14-18 років; 
	надати достовірну інформацію про фактори впливу на репродуктивне здоров’я людини та методи збереження сексуального здоров’я;
	дати визначення поняттям: «сексуальне здоров’я» та «охорона сексуального здоров’я», «почуття», «сексуальність», «ІПСШ», «ВІЛ/СНІД», «статева зрілість», «репродуктивні права», «аборт», «контрацептиви», звичка»;
	розвинути та закріпити навички відмови від ризикованої сексуальної поведінки та безпечного використання засобів контрацепції; 
мотивувати до зміни поведінки на більш безпечну, в т.ч. через участь у програмах корекції девіантної поведінки; 
провести оцінку кінцевого рівня знань неповнолітніх про основи збереження репродуктивного здоров’я осіб 14-18 років.
Модуль/спецкурс складається з 5 занять на 6 годин. 
Рекомендовано 2 заняття в місяць. Підготовка фахівців тренерів модулю передбачає навчання (семінар-тренінг), під час якого опрацьовуються всі заняття модулю. 
Основні форми і методи роботи – інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі. 
Заняття модулюю рекомендовано проводити в спеціалізованих соціально-психологічних центрах, в позаурочний час в освітніх навчальних закладах та в спеціалізованій кімнаті (зеленій кімнаті) кримінально виконавчої інспекції як вторинна профілактика. 





Навчально-тематичний план модулю
№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
1
Репродуктивне та сексуальне здоров’я людини
	Вступ. Організаційний момент. Знайомство. 

Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про основи збереження репродуктивного здоров’я. Робота з анкетою.
Інформаційний блок. Визначення поняття «сексуальне здоров’я» та «охорона сексуального здоров’я».
	Закріплення матеріалу. Вправа «Фактори впливу на репродуктивне здоров’я людини».
	Перевірка знань по інформаційному блоку
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1 академічна година 
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «сексуальне здоров’я» та «охорона сексуального здоров’я»; мотивований до подальшої участі в роботі групи. 
Усвідомлює важливість дотримання норм поведінки зі збереження репродуктивного здоров’я.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від ризикованої поведінки для оточення та власного життя.
2
Стосунки між чоловіками та жінками.
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №1. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «почуття», «сексуальність» та «статева зрілість», «аборт». 
Закріплення матеріалу.
Вправа «Сексуальність».
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1 академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «почуття», «сексуальність», «аборт» та «статева зрілість».
Усвідомлює важливість дотримання норм поведінки зі збереження репродуктивного здоров’я.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від ризикованої поведінки для оточення та власного життя.
3
Ризики інфікування ВІЛ та ІПСШ 
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2. 
Інформаційний блок. Визначення понять «ІПСШ», «ВІЛ/СНІД», «контрацептиви».
Закріплення матеріалу.
Вправа «Правила використання презерватива». 
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1.30 годин 
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «ІПСШ», «ВІЛ/СНІД», «контрацептиви».
Усвідомлює важливість дотримання норм поведінки зі збереження репродуктивного здоров’я.
Володіє уміннями та навичками використання презервативом. 





№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
4
 Відповідальна поведінки. 
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 

Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3. 
Інформаційний блок. Схема прийняття рішення. 
Закріплення матеріалу. Рольова гра «Як сказати «Ні»». 
Підведення підсумків роботи. Прощання. 
1,30 годин 
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту. 
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «відповідальна поведінка», «вірність».
Усвідомлює важливість дотримання норм поведінки зі збереження репродуктивного здоров’я.
Володіє уміннями та навичками говорити «ні» в ситуаціях ризику для здоров’я та відповідально приймати рішення. 
5
 Статеві та репродуктивне права. 
	Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
	Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №4. 

Інформаційний блок. Закріплення понять «планування сім’ї». Знайомство зі змістом роботи ФНООН. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Маю право на…». 
Підведення підсумків роботи. Прощання. 
1. академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту. 
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «планування сім’ї» та володіє інформацією про зміст діяльності ФНООН. 
Усвідомлює важливість дотримання норм поведінки зі збереження репродуктивного здоров’я.
Володіє уміннями та навичками говорити «ні» в ситуаціях ризику для здоров’я та відповідально приймати рішення.

Зміст модулю «Репродуктивне Здоров’я»
Заняття №1 «Репродуктивне та сексуальне здоров’я людини»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю/спецкурсу, сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; загальне знайомство; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики збереження репродуктивного здоров’я; дати визначення поняттям «сексуальне здоров’я» та «охорона сексуального здоров’я».
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту.
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Представлення групі тренера-викладача модулю. Визначення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Робота в групі. Фіксація правил ухвалених групою на фліпчартному папері. 
Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань з тематики захисту репродуктивного здоров’я. Робота з анкетою. Визначення факторів впливу на репродуктивне здоров’я. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «сексуальне здоров’я» та «охорона сексуального здоров’я».
Інформаційне повідомлення до групи: 
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб (за визначенням ВООЗ – Всесвітньої організації охорони здоров’я).
Складові здоров’я: 
Фізичне здоров’я - функціонування людського організму і стан здоров’я кожної з його систем. 
Розумове здоров’я – це наша здатність отримувати інформацію, наша обізнаність, звідки отримувати необхідну інформацію, як її використовувати. Ми повинні вміти збирати потрібні знання із різноманітних джерел і бути спроможними використовувати цю інформацію для прийняття рішень стосовно нашого організму. 
Емоційне здоров’я – це здатність розуміти наші почуття і виражати їх. Знання про те, як почуваємося ми самі і як почуваються інші, допомагає виражати нам свої почуття у зрозумілий для інших спосіб. Важливо комфортно почувати себе, беручи до уваги діапазон емоцій, і знати, коли людям добре, а коли ні. 
Соціальне здоров’я – це те, як почуваємо ми себе в якості індивідуумів чоловічої або жіночої статі, як ми взаємодіємо з іншими людьми. Нам необхідно розуміти, що дійсно є для нас важливим у взаємовідносинах з друзями, сім’єю, коханими і всіма тими, з ким ми взаємодіємо. Особистісне здоров’я – це відчуття себе як особи, відчуття розвитку свого «его», це наші сподівання у досягненнях, наше уявлення від того, що ми цінуємо і чого ми сподіваємося досягти для себе та суспільства. Духовне здоров’я – є стрижнем нашого існування. Це суть нашого буття (те, що ми цінуємо і що для нас є найважливішим). Репродуктивне здоров’я – є однією із складових поняття «здоров’я». Це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи, порушення її функцій або процесів у ній. Це означає що люди можуть мати безпечне статеве життя, яке дає задоволення, і що люди мають можливість відтворювати себе, вони вільні приймати рішення про те, чи робити і як часто. Це включає рівне право жінок та чоловіків бути поінформованими і мати доступ до безпечних, ефективних, доступних і прийнятних методів планування сім’ї на власний вибір, а також інших методів регулювання дітонародження, які не суперечать закону; право мати доступ до відповідних послуг у сфері охорони здоров’я, які дозволили б жінкам успішно пройти через етап вагітності та пологів і шанс мати здорову дитину. Складовою репродуктивного здоров’я є сексуальне здоров’я. Сексуальне здоров’я – стан, що дозволяє людині повною мірою відчувати сексуальний потяг і реалізовувати його, одержуючи при цьому задоволення. В матеріалах Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок дається визначення репродуктивного здоров’я як стану повного фізичного, розумового і соціального добробуту, а не просто відсутності хвороб або недуг у всіх питаннях, що стосуються репродуктивної системи та її функцій і процесів. Тому репродуктивне здоров'я розуміє, що в людей є можливість мати задоволення і безпечне статеве життя, і що в них є можливість відтворювати себе, і що вони вільні приймати рішення про те, чи робити це, коли робити і як часто. Остання умова розуміє право чоловіків і жінок бути поінформованими і мати доступ до безпечних, ефективних, доступних і прийнятних методів планування сім'ї за їхнім вибором, а також інших методів регулювання дітородіння за їхнім вибором, що не суперечать закону, і право мати доступ до відповідних послуг у сфері охорони здоров'я, що дозволили б жінкам благополучно пройти через етап вагітності і родів і надали б подружнім парам найкращий шанс мати здорове немовля. Відповідно до викладеного вище визначення репродуктивного здоров'я охорона репродуктивного здоров'я визначається як сполучення методів, засобів і послуг, що сприяють репродуктивному здоров'ю і добробуту за рахунок попередження й усунення проблем, пов'язаних із репродуктивним здоров'ям. Вона також включає охорону сексуального здоров'я, метою якої є поліпшення життя й особистих стосунків, а не просто надання консультативних і медичних послуг, пов'язаних із репродуктивною функцією і захворюваннями, переданими статевим шляхом.
Закріплення матеріалу. Вправа «Фактори впливу на репродуктивне здоров’я людини». Мозковий штурм. Обговорення. Інструкція до вправи. Запропонуйте групі методом мозкового штурму назвати фактори, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я. Структуруйте їх та позначте чотири основні фактори. Проведіть обговорення, надаючи інформацію про кожен з факторів, особливо наголосіть на негативному впливі на організм підлітка зокрема, вживання психоактивних речовин. Час презентації потрібно обмежити до 3-5 хвилин. Проведіть групу до висновку, що спосіб життя – це основа для збереження здоров’я, а свідоме ставлення до здорового способу життя надасть можливість бути здоровим в цілому. 
Примітка для ведучого, тренера: основні фактори, які впливають на стан репродуктивного здоров: 
	спосіб життя – до 50%

спадковість – до 20%
стан навколишнього середовища – до 20%
обсяг та якість медичної допомоги – 10%.
Спосіб життя – це спосіб взаємодії людини з оточуючим середовищем та її поведінка, яка обумовлює спосіб взаємодії людини з оточуючим середовищем та її поведінка, яка обумовлена особистою позицією щодо факторів, які мають вплив на її життя та здоров’я. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №2 «Стосунки між чоловіками та жінками». 
Мета: надати визначення понять «почуття», «сексуальність» та «статева зрілість», «аборт»; загальне знайомство; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої сексуальної поведінки для оточення та власного життя. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №1. Які фактори впливають на репродуктивне здоров’я? Обговорення. 
Актуальність заняття. 
Вправа «Місто розвиту». Завдання для групи: навести приклади норм стосунків між чоловіками та жінками. Обговорення результатів роботи групи. 
Інформаційний блок. Вправа «Любов та кохання». Визначення поняття «почуття», «сексуальність» та «статева зрілість».
Інструкція до вправи. Запропонуйте групі методом мозкового штурму відповісти на питання «Чого люди очікують від життя?». Можна спиратись на власний досвід або на досвід оточуючих. Всі відповіді мають бути записані на фліпчарті. Слідкуйте за тим, щоб обов’язково прозвучали поняття «любов» та «кохання». Дайте індивідуальне завдання учасникам групи: дати визначення поняття «любов» та намалювати асоціацію з цим поняттям (до 5 хв.). Обговоріть результати роботи. Звергніть увагу групи на те, що у більшості асоціативне зображення почуття любові пов’язане з символами гармонії. Обговоріть, що таке гармонія (наприклад – це рівновага, це певна організованість, протилежність хаосу, тощо). Підведіть групу до висновку, що гармонія в любові – це об’єднання реалізації потреб душі, розуму і тіла. 
Почуття – це пережиті в різноманітній формі ставлення людини до предметів та явищ дійсності. Людське життя неможливе без переживань, якщо людина переживає «емоційний голод», вона намагається втамувати його, слухаючи музику, дивлячись гостросюжетні фільми, шукаючи інші пригоди, тощо. Причому для емоційного насичення потрібні не тільки позитивні почуття, але й почуття пов’язані із співчуттям. 
Почуття формуються протягом всього життя людини в умовах суспільства. Почуття, які відповідають вищим соціальним потребам, називають вищими почуттями. Складність вищих почуттів визначається їх комплексною будовою, тобто вони охоплюють декілька різних, а деколи протилежних емоцій, які складаються у певний предмет. Наприклад, закоханість – менш складне почуття, ніж кохання, так як окрім закоханості кохання передбачає ніжність, дружбу, прив’язаність, ревнощі та інші емоції, які приводять до почуття любові (почуття, яке складно передати словами). 
В залежності від характеру відношення людини до різних об’єктів соціального середовища виділені основні види вищих почуттів: моральні, практичні, інтелектуальні, естетичні. Моральні почуття людина відчуває у відношенні до суспільства, інших людей, а також до самої себе. Такі моральні почуття як патріотизм, дружба, любов, совість та інші регулюють міжособистісні стосунки. Почуття належать тілу, народжуються в тілі. Але повністю пов’язані з духовними цінностями людини, з їх ієрархією. 
Е. Фром, філософ сучасності, дає визначення : «Любов – це активна сила в людині, сила, що валить стіни, що відокремлює людину від її ближніх, яка поєднує її з іншими. Любов допомагає їй перебороти почуття ізоляції і самотності, при цьому дозволяє їй залишатись самою собою, зберігати свою цілісність». Фром виділяє п’ять елементів, властиві кожному виду любові:
	давання
	турбота

відповідальність
повага
знання. 
Те, що любов означає турботу, найбільше очевидно в прихильності матері до своєї дитини. «Любов – це активна зацікавленість у житті й розвитку того, кого ми любимо». Інший аспект любові – відповідальність. Любляча людина почуває відповідальність за своїх близьких так само, як за саму себе. У любові між дорослими людьми відповідальність стосується, головним чином, психічних потреб іншої. «Повага – це не страх і благополучна, це здатність бачити людину такою, яка вона є, усвідомлює її унікальну індивідуальність». 
«Поважати людину неможливо, не знаючи її: турбота і відповідальність були б сліпі, якби їх не направляло знання». 
Для сексуального і для еротичного почуття Фромм використовує один термін – «еротична любов». В якості її головного принципу автор виділяє злиття і у фізичному змісту, і в духовному. 
Мистецтво любові приходить через самоусвідомлення. 
Самоусвідомлення – усвідомлення суб’єктом самого себе, відмінності від іншого – інших суб’єктів в світі взагалі. Ці усвідомлення людиною свого суспільного статусу та своїх життєво важливих потреб, думок, почуттів, мотивів, переживань, дій. 
Вправа «Сексуальність».
Інструкція до вправи. Запропонуйте учасникам методом мозкового штурму назвати асоціації з поняттям «сексуальність». Надайте своє визначення сексуальності. Надайте інформацію про етапи розвитку сексуальності. При цьому залучайте учасників до розмови, задавайте такі питання: З якого віку людина починає усвідомлювати власну сексуальність? Що таке первинні і вторинні статеві ознаки? Які ознаки статевого дозрівання у хлопців і дівчат? Підведіть групу до висновку, що сексуальність – це індивідуальне поняття. У хлопців сексуальний компонент потяг формується набагато скоріше, ніж у дівчат. Тому існують певні розбіжності у потребах: хлопці потребують статевих стосунків, а дівчата того ж віку до таких стосунків не готові. 
Сексуальність – це сукупність внутрішніх і зовнішні ознак, які роблять одну людину привабливою для іншої. Це найскладніший природний феномен, властивий тільки людям, який проходить через усе життя. Людина може нічого не знати про сексуальність або вважати, що сексуальності в ній немає. Насправді є сексуальність притаманна кожній людині. 
Формування сексуальності – починається в ембріональний період під час визначення статевої приналежності і закінчується статевою зрілістю.
Три етапи формування сексуальності до формування зрілої сексуальності:
	Формування статевої самосвідомості з 1,5 до 7 років. На цьому етапі дитина починає усвідомлювати свою стать:

Формування статево-рольової поведінки з 7 до 12 років. На цьому етапі починається пізнання статевих ролей, тобто засвоєння стереотипів поведінки, притаманних відповідній статі;
Формування психосексуальних орієнтацій з 12 до 24 років. Починається формування статевого потягу. Потім формується еротичний компонент потягу та сексуальний компонент. 
Статева зрілість – у більшості випадків формується у віці 16-18 років. У статево зрілої людини повністю сформовані зовнішні та внутрішні статеві органи, й вона здатна народити дитину. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Факти та міфи про сексуальність». 
Інструкція до вправи. Коротко обговоріть з групою, що таке «міф» та як вони народжуються. Умовно поділіть кімнату на три зони та поставте таблички з написами: «Погоджуюсь», «Не погоджуюсь», «Не знаю». Послідовно зачитайте групі перелік тверджень. Вислухавши твердження, кожен учасник має вирішити для себе, погоджується вона з ним чи ні, та знайти в кімнаті місце, відповідне прийнятому рішенню. Коли кожна особа визначиться, вислухайте аргументи щодо обраної ним позиції. Запитайте, чи є в групі учасники, які змінили свою думку після наведених аргументів. Якщо є, то запропонуйте їм перейти в іншу позицію. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №3 «Ризики інфікування ВІЛ та ІПСШ»
Мета: надати визначення понять «ВІС/НІД», «ІПСШ» та «контрацептиви»; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої сексуальної поведінки для оточення та власного життя. 
Час: до 1,30 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. Які чинники впливали на утримання, або скоєння протиправних дій з моменту попередньої зустрічі з групою? Які фактори впливають на репродуктивне здоров’я? Обговорення. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2.
Інформаційний блок. Визначення поняття «ВІЛ/СНІД», «ІПСШ» та «контрацептиви».
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини, що призводить до СНІД. ВІЛ схильний до стрімких мутацій. Передається через прямий контакт слизових оболонок або крові з рідиною тілесного походження, яка містить ВІЛ, як то кров, сперма, піхвові виділення, передсемінна рідина і грудне молоко. В ході ВІЛ-інфекції в однієї і тієї ж людини формуються все нові штами (різновиди) вірусу, що є мутантами, абсолютно різні за швидкістю відтворення і здатні ініціювати і вбивати ті або інші типи клітин.
СНІД, або Синдро́м набу́того імунодефіци́ту – тяжке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини, який уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням. Під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я діє міжнародна медична організація AIDS Care Education and Training, що займається профілактикою розповсюдження ВІЛ-інфекції та підтримкою хворих на СНІД, у різних країнах Європи, Африки, Азії, Америки й Австралії. 1 грудня з 1988 року відзначається як Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
ІПСШ - інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) – клас інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом; на них хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. 
Надайте інформацію учасникам групи про шляхи передачі ВІЛ через використання тематичної продукції та наочності. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Використання презервативу». Інструкція до вправи. Надайте можливість учасникам групи спробувати на макетах (бананах) правильно використовувати презерватив під вашим наглядом та супроводом інформаційного матеріалу. Наприклад: інструкцією використання чоловічого презервативу. Рекомендовано використовувати наочний матеріал в форматі Microsoft PowerPoint. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №4 «Відповідальна поведінки».
Мета: надати визначення понять «відповідальна поведінка», «вірність»; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої сексуальної поведінки для власного життя. 
Час: до 1,30 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №3. Які фактори впливають на репродуктивне здоров’я? Обговорення. 
Актуальність заняття. Вправа «Мій портрет». Завдання для групи: представити перед групою свій портрет – як людини відповідальної у виборі партнера та підтримки з ним стосунків. Обговорення результатів роботи групи. 
Інформаційний блок. Вправа «Відповідальна поведінка». Визначення поняття «звичка».
Інструкція до вправи. Запропонуйте групі методом мозкового штурму відповісти на питання «Що люди очікують від стосунків з протилежної статтю?». Можна спиратись на власний досвід або на досвід оточуючих. Всі відповіді мають бути записані на фліпчарті. Слідкуйте за тим, щоб обов’язково прозвучали поняття «вірність». Дайте індивідуальне завдання учасникам групи: дати визначення поняття «вірність» та намалювати асоціацію з цим поняттям (до 5 хв.). Обговоріть результати роботи. Звергніть увагу групи на те, що у більшості асоціативне зображення вірності із символами любові, рівності, поваги, сім’ї. дітей. Обговоріть, що таке вірність (наприклад – Вірна людина є та, в якій розміщена наша довіра, і по замовчуванню припускається, що довіра не буде в подальшому зраджена, тощо). Підведіть групу до висновку, що вірність – це чеснота людини яка готова брати відповідальність за свій вибір та стосунки в яких вона перебуває. 
Відповідальна людина – людина готова до дорослішання та стосунків. Готова приймати рішення свідомо, поділяючи свої обов’язки та права з партнером. Відповідальна сексуальна поведінка – відповідальність за безпеку сексуального здоров’я свого та свого партнера. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Як сказати Ні». 
Інструкція до вправи. Коротко обговоріть з групою, що таке «НІ» та коли його варто застосовувати у стосунках пари з відповідальною поведінкою. Надайте можливість групі опрацювати заздалегідь підготовлений вами пакет матеріалу щодо визначення учасниками заняття, яка поведінка представлена та описана в матеріалі є ознакою відповідальної поведінки, а яка ні. Приклади матеріалу: вирізки з журналів та газет з історіями стосунків, тематичними зображеннями та малюнками, тощо. На роботу група отримує до 20 хвилин. Після чого повинна презентувати свої результати та обґрунтувати свій вибір. Підкресліть про важливість дотримання відповідальної поведінки двома партнерами одночасно та важливість своєчасно говорити «НІ» ризикованій сексуальній поведінці. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №5 «Статеві та репродуктивне права».
Мета: надати визначення понять «планування сім’ї»; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої сексуальної поведінки для оточення та власного життя, попереджати їх. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №4. Які фактори впливають на репродуктивне здоров’я? Обговорення. 
Актуальність заняття. Вправа «Що я знаю про репродуктивні права?». Завдання для групи: навести приклади прав людини щодо збереження репродуктивного здоров’я. Обговорення результатів роботи групи. 
Інформаційний блок. Вправа «Моя сім’я». Визначення поняття «планування сім’ї».
Інструкція до вправи. Запропонуйте групі створити колаж «Моя сім’я». З представленням свого бачення створення та розвитку сім’ї. Попросіть зазначити учасників про кількість дітей, які планують народжувати та виховувати підлітки в майбутньому. Вік їх батьківства та ресурси які необхідні їм для створення умов виховання власних дітей. Загальний час роботи групи – 20 хвилин. Після представлення учасниками свого колажу, підкресліть важливість оцінки майбутніх батьків планувати народження дітей. Підкресліть які ресурси важливі для майбутнього батька та мати щодо забезпечення виховання дитини. 
Планування сім'ї – надійний спосіб збереження та покращання здоров'я жінок, чоловіків та їх дітей. Відповідальність за планування сім'ї лягає на обох майбутніх батьках. 
Один з основних методів планування сім’ї – репродуктивні права. 
Поняття «репродуктивне здоров'я» і «репродуктивні права» нерозривно пов'язані, оскільки право на репродуктивний вибір – це визнання права людини приймати вільні і самостійні рішення про своє репродуктивне здоров'я, в тому числі народження дітей, час та проміжки між їх народженням, в т.ч. право приймати рішення щодо дітонародження без дискримінації, погроз і насильства, а також визнання права на отримання відповідної інформації. Право на репродуктивний вибір, планування сім'ї, охорону репродуктивного та сексуального здоров'я відноситься до основних прав людини. Репродуктивні права включають в себе невід'ємні права і свободи людини, які вже визнані в національних законодавствах, в міжнародних документах з прав людини та інших загальноприйнятих документах. Надайте інформацію групі про зміст діяльності та графік роботи Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини та спеціалізованих кабінетів й програм для підлітків. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Маю право на…». Інструкція до вправи. Коротко обговоріть з групою, що таке «репродуктивні права» та як вони забезпечуються в Україні. Попросіть учасників групи заповнити анкету на виході з програми, для оцінки рівня знань за результатами участі в модулі. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. 
 Методи моніторингу і оцінки ефективності роботи.
Анкета оцінки рівня знань неповнолітнього з тематики репродуктивного здоров’я, визначення індивідуальні чинники схильності та утримання від ризикованої сексуальної поведінки клієнтом Програми. 
Інструкція: анкета заповнюється кожним з учасників модулю «Репродуктивне здоров’я» особисто на першому та останньому занятті за змістом програми модулю. Данні анкети є конфіденційними. Аналізуються, зберігаються анкети у ведучого, тренера модулю, спеціаліста Програми. 
Бланк Анкети до модулю «Репродуктивне здоров’я»
Дата народження:___________ стать: ______________ 
Блок «Рівень знань з тематики основ збереження репродуктивного здоров’я». 
Продовжить речення:
Репродуктивне здоров’я це – _____________________________________
	Планування сім ї – це ___________________________________________
	ВІЛ – це ______________________________________________________
	СНІД – це ____________________________________________________
	ІПСШ – це ____________________________________________________
	Репродуктивні права – це _______________________________________
Поясність трактування поняття «планування сім’ї».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Коротко опишіть власне бачення своїх стосунків з протилежною статтю, керуючись здобутою на освітніх модулях інформацією (принципи, відповідальність, знання, тощо) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Надайте інформацію про роботу Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини або/та інших установ, програм які опікуються проблематикою репродуктивного здоров’я молодої людини __________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОГО МОДУЛЮ «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ»
(Рекомендовано для спеціалістів соціально-психологічних служб, закладів освіти, cектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області у проведенні профілактичної та корекційної роботи з неповнолітніми віком 14-18 років, які мають досвіт вживання психоактивних речовин (ПАР).
Мета модулю – формувати стійку позицію до зменшення частоти або повної відмови вживання ПАР.
Завдання: 
провести оцінку первинного рівня знань неповнолітніх осіб 14-18 років щодо змісту модулю та визначити індивідуальні чинники схильності та утримання від завдання шкоди здоров’ю; 
	надати достовірну інформацію про фізіологічні основи психічної діяльності і поведінки людини;
	дати визначення поняттям: «відчуття»; «сприйняття», «мовлення», «мислення», «емоції», «стрес», «мотивація» «сон»;
розвинути та закріпити навички відмови від незаконного вживання ПАР, як таких, що порушують роботу центральної нервової системи; 
мотивувати до зміни поведінки на більш безпечну, в т.ч. через участь у програмах соціальної відповідальності та розвитку позитивного лідерства серед спільноти неповнолітніх; 
	провести оцінку кінцевого рівня знань неповнолітніх осіб 14-18 років та визначити індивідуальні чинники схильності до вживання ПАР. 
Модуль складається з 5 занять на 6 годин. 
Рекомендовано 2 заняття в місяць. Підготовка фахівців, тренерів модулю передбачає навчання (семінар-тренінг), під час якого опрацьовуються всі заняття модулю. 
Основні форми і методи програми – інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі. 
Заняття модулюю рекомендовано проводити в спеціалізованих соціально-психологічних центрах, в позаурочний час в освітніх навчальних закладах та в спеціалізованій кімнаті (зеленій кімнаті) кримінально виконавчої інспекції як вторинна профілактика. 
Навчально-тематичний план модулю
№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
1

Психофізіологія. Психофізіологія життєдіяльності. Вища нервова діяльність людини.

Вступ. Організаційний момент. Знайомство. 
	Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про наслідки для здоров’я вживання ПАР. Робота з анкетою.
	Інформаційний блок. Визначення поняття «психофізіологія» та «ПАР». 
	Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?».
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1 академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «психофізіологія» та «ПАР» особи.
Усвідомлює важливість зменшення частоти вживання або утримання від вживання ПАР.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки вживання ПАР для оточення та власного здоров’я.
2
Емоційний інтелект людини. Діагностика
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №1. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «емоційний інтелект людини».
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?».
Підведення підсумків роботи. Прощання
2 академічні години
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «емоційний інтелект людини».
Усвідомлює важливість зменшення частоти вживання або утримання від вживання ПАР.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки вживання ПАР для оточення та власного здоров’я.
3
Центральна нервова система людини. Функції. Наслідки вживання ПАР.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
	Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2. 
Інформаційний блок. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?».
Підведення підсумків роботи. Прощання
1академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «ЦНС».
Усвідомлює важливість зменшення частоти вживання або утримання від вживання ПАР.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки вживання ПАР для оточення та власного здоров’я.

№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
4
Психофізіологія стресу.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
	Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3. 
	Інформаційний блок. Презентація «Стрес» (Microsoft PowerPoint). 
	Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?»
Підведення підсумків роботи. Прощання
1 академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск із презентацією «Стрес».
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «стрес».
Усвідомлює важливість зменшення частоти вживання або утримання від вживання ПАР.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки вживання ПАР для оточення та власного здоров’я.
5
Психофізіологія емоцій.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
	Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №4. 
	Інформаційний блок. Презентація «Емоції». (Microsoft PowerPoint). 
	Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи НІ?»
Підведення підсумків роботи. Заповнення підсумкової анкети. Прощання
1 академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск з презентацією «Органи Юстиції України».
Учасник модулю: надає правильні визначення термінів: «емоція». 
Усвідомлює важливість зменшення частоти вживання або утримання від вживання ПАР.
Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки вживання ПАР для оточення та власного здоров’я.
Зміст модулю «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ»
Заняття №1 «Психофізіологія. Психофізіологія життєдіяльності. 
Вища нервова діяльність людини»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю; надати визначення терміну «психофізіологія» та «ПАР»; сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики психофізіології. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; папір А4, журнали з картинками; клей ПВА; ножиці; скоч. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Представлення групі тренера-викладача модулю. Визначення правил роботи учасників в групі. Фіксація правил ухвалених групою на фліпчартному папері. 
Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про зміст психофізіології, чинники які впливають на життєдіяльність та розвиток людини, зокрема неповнолітньої особи. 
Вправа «Мій організм». Інструкція до вправи: робота над створенням колажу чинників та факторів які впливають на життя підлітка, зокрема на його організм. Презентація малюнків. Рефлексія. 
Підведення підсумків роботи. 
Висновок: основою життєдіяльності людини на всіх етапах її життя, є її здоров’я, зокрема здоров’я організму. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «психофізіологія» та «ПАР».
Інформаційне повідомлення до групи: 
Психофізіологія ‒ галузь психології, що досліджує функцій ні та кількісні співвідношення між фізичними стимулами та сенсорними (чуттєвими) відчуттями.
Вища нервова діяльність (ВНД) ‒ сукупність різноманітних форм спільної діяльності кори півкуль великого мозку і підкіркових структур, яка забезпечує взаємодію цілісного організму із навколишнім середовищем (поведінку людини). Нервова система складається з мільйонів нервових клітин ‒ нейронів. По чутливих нейронах інформація про зміни, що відбулися всередині й поза тілом, надходить у спинний і головний мозок. По рухомих нейронах мозок передає команди до залоз і м'язи. Складові частини нервової системи ‒ це центральна нервова система, що включає головний і спинний мозок, і периферична нервова система, що зв'язує центральну нервову систему з усіма іншими частинами тіла. У центральній нервовій системі відбувається обробка нервових імпульсів, які надходять від усього тіла. Периферична нервова система одержує інформацію про всі зміни, що відбуваються поза тілом.
ПАР ‒ загальне поняття, що об'єднує такі категорії, як наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори. Психоактивні наркотики підсилюють вплив цих природних речовин, викликаючи підвищену реакцію з боку рецепторів (відчуття кайфу). Потім зворотний зв'язок викликає їхнє менше виділення, якщо ж наркотик продовжувати приймати, то виділення припиняється. Для досягнення попереднього задоволення потрібно все більше й більше наркотику. Припинення вживання наркотику приводить до неприємних фізичних наслідків, тому що виділення природних речовин не відновлюється протягом декількох днів. У цей час організм змушений обходитися без наркотику і без них. Одні наркотики придушують нервову активність мозку, інші стимулюють її, у Цьому полягає розходження в їхніх психічних ефектах. Має значення кількість прийнятого наркотику, його чистота та концентрація, шлях уведення, а також психічний і фізичний стан людини, яка вживає наркотики, її очікування та реакція оточуючих. Ефект часто підсилюються, якщо приймають наркотики стомленими чи голодними.
Психоактивні наркотики підрозділяють на чотири головні групи відповідно до їхнього впливу: депресанти, стимулятори, галюциногени і марихуана. В основі ефектів, обумовлених дією психотропних речовин, – їх вплив на нейромедіатори – речовини, що передають сигнали від одного нейрона до іншого. Наприклад, кокаїн блокує біохімічну “кнопку”, що обмежує виділення нейромедіаторів, і їх в організмі з’являється більше норми. Це призводить до ейфорії, надзвичайного припливу енергії, сил, гострих відчуттів. Проте, за тривалого використання кокаїну запаси нейромедіаторів виснажуються, і тоді замість ейфорії з’являється тривога та депресія. Вживання психоактивних речовин, як правило, викликає формування фізичної або психічної залежності від них. При фізичній залежності запаси нейромедіаторів, що вичерпалися, поповнюються за рахунок вживання наркотиків. Внутрішніми процесами починають управляти речовини, що надходять ззовні, і обійтись без них організм вже не може. 
У результаті виникає абстинентний синдром: людина, яка припинила вживання наркотику, відчуває комплекс неприємних, а іноді й болісних відчуттів, що з часом спричиняють смерть. Подібна залежність тягне за собою також розвиток толерантності: щоб викликати бажаний психотропний ефект, із кожним разом потрібно все більше і більше речовини. Зрештою, наркозалежний приймає дозу, яку організм не в змозі «перетравити», що, безумовно, спричиняє настання смерті. Розвиток наркоманії відбувається у три стадії: початкова або звикання, коли змінюється реактивність та формується психічна залежність; середня або хронічна, коли формується фізична залежність від наркотиків, перебудовується функціональна діяльність організму, порушується нормальна робота його органів і систем, що викликає з часом нестерпно болісні відчуття; пізня або виснаження, коли руйнуються структури нервової та інших систем, людина втрачає контроль за своїми вчинками, нездатна аналізувати та адекватно оцінювати свій стан.
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?». Робота з малюками «Мій організм». Надайте групі для обговорення перелік тверджень щодо змісту заняття (наприклад: твердження про фактори які або сприяють роботі людського організму). В ході дискусії в групі важливо споглядати на роботу кожного учасника. Активність та участь в обговоренні тих чи інших тлумачень. Виконанні обов’язків у вирішені спірних питань та підготовки до презентації результатів роботи. 
Презентація результатів роботи. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №2 «Емоційний інтелект людини. Базові емоції»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю; надати визначення терміну «емоційний інтелект людини»; сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики психофізіології. 
Час: до 2 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; папір А4, журнали з картинками; клей ПВА; ножиці; скоч. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. 
Актуальність заняття. Вправа «Мій організм». Інструкція до вправи: робота над створенням колажу чинників та факторів які впливають на життя підлітка, зокрема на його емоції. Доповнення малюнків з попереднього заняття. Презентація малюнків. Рефлексія. Підведення підсумків роботи. 
Висновок: основою життєдіяльності людини на всіх етапах її життя, є її здоров’я, зокрема здоров’я організму. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «емоційний інтелект людини». 
Інформаційне повідомлення до групи: 
Інтелект – здатність відрізняти хибне від правдивого. Результат соціальної адаптації та форма успіху молодої людини це – емоційний інтелект. Емоційний інтелект (EI) ‒ група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. 
Визначають 5 компонентів, які характеризують структуру емоційного інтелекту:
	саморозуміння (усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, самоповага, самоактуалізація);

комунікативний потенціал (емпатія, соціальна відповідальність);
власне адаптаційні здібності (вміння вирішувати проблеми, долати труднощі, емоційна лабільність);
антистресовий потенціал (стійкість до стресів, самоконтроль);
	загальний настрій (оптимістичність)
Базові емоції ‒ «фундаментальні емоції» ‒ інтерес, радість, здивування, страждання, гнів, страх, сором. Емоції є продуктом суспільного розвитку людини. Вони виникають лише за наявності певного рівня інтелекту і відображають відношення предметів і явищ до вищих потреб і мотивів діяльності людини, здійснюють саморегуляцію не організму, а особистості людини, впливаючи на її взаємодію із суспільством. 
Вміння їх ідентифікувати, розпізнавати, проявляти відповідно до соціальних умов та норм, сприяє адекватному прийняттю рішення молодої людини, розвитку власних здібностей та адаптації. Все це і є продуктом емоційного інтелекту. 
Запропонуйте учасникам групи опрацювати матеріал за наведеною нижче таблицею. 
Співвідношення структури емоційного інтелекту з його функціями.
Група здібностей
Структурні компоненти емоційного інтелекту
Функції емоційного інтелекту
Когнітивні здібності
сприйняття емоцій (ідентифікація емоцій);
розуміння емоцій (усвідомлення емоцій, їх аналіз та встановлення зв’язків між ними).
Інтерпретативна функція – дозволяє людині продуктивно здійснювати розшифровування емоційної інформації (емоційні вирази обличчя, інтонації голосу тощо), що сприятиме накопиченню та систематизації знань, формуванню власного емоційного досвіду.
Емоційні здібності
управління емоціями (вміння підтримувати позитивний модус емоцій)
регулятивна функція – сприяє стану емоційної комфортності та забезпечує адекватність зовнішнього вираження емоцій людини
Адаптаційні здібності
управління емоціями в стресових ситуаціях (самоконтроль, вибір продуктивних подолаючих стратегій поведінки);
самомотивація (здатність викликати та підтримувати емоції, які спонукають до діяльності)
рдаптивна та стресозахисна функції – полягають в актуалізації та стимулюванні психічних резервів людини в ускладнених життєвих ситуаціях.
Соціальні здібності
соціальна емпатія (здатність до співпереживання емоційного стану іншої людини);
управління чужими емоціями (вміння впливати на емоційні стани інших)
активізуюча функція – забезпечує гнучку спроможність до конгруентності у спілкуванні.
Вимірювання ЕІ.
Методика Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT) – складається з 33 тверджень, які розбиваються на 3 шкали: 
 1) оцінка та прояви емоцій;
 2) регулювання емоцій;
 3) використання емоцій при прийняті рішення.
Відповіді даються за 5-бальною системою: вфд 1 – «зовсім не про мене» до 5 – «це точно про мене». Оцінки за шкалами отримуються шляхом сумування отриманих балів за ключем. Проведення діагностики. 
Використання емоцій у розумовій діяльності. Це розуміння того, як можна думати більш ефективно, використовуючи емоції. Керуючи емоцією, людина здатна змінювати й своє сприйняття, бачити світ під різними кутами і більш ефективно вирішувати проблеми. Розуміння емоцій. Це вміння визначати джерело емоцій, класифікувати емоції, розпізнавати зв'язки між словами і емоціями, інтерпретувати значення емоцій, що стосуються взаємовідносин, розуміти складні (амбівалентні) почуття, усвідомлювати переходи від однієї емоції до іншої і можливий подальший розвиток емоції. Управління емоціями. Це вміння використовувати інформацію, яку надають емоції, викликати емоції або абстрагуватися від них в залежності від їх інформативності або користі; керувати своїми і чужими емоціями. Тож, підведіть учасників групи висновку: розвиток навичок оцінки власних емоцій, вміння їх проявляти та говорити про них є основою для научіння розпізнавати емоційний стан найближчого оточення, усунення конфліктних ситуацій та адекватного прийняття рішення з безпекою для здоров’я. Емоційний інтелект – вміння відрізняти емоції, розуміти їх та опиратись на прийняття рішення з безпекою для власного здоров’я та здоров’я близького оточення. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?». Надайте учасникам групи перелік карток із зображенням базових емоцій. Завдання для групи: ідентифікувати базові емоції (назва емоції – картинка емоції) керуючись отриманими знаннями з заняття. Увага – картинка з зображенням інтересу замінена на картинку смутку. Учасники групи без підкази ведучого заняття повинні виявити заміну картинки. Презентація результатів роботи. Обговорення. Визначення чинників які можуть сприяти зменшенню частоти вживання або утримання від вживання ПАР, керуючись отриманими знаннями та інформацією? Як можна розвивати власний емоційний інтелект? 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №3 «Центральна нервова система людини. Функції. Наслідки вживання ПАР.»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю; надати визначення терміну «ЦНС»; сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики психофізіології. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; папір А4, журнали з картинками; клей ПВА; ножиці; скоч. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. Які чинники впливали на утримання, відмови від вживання ПАР з моменту минулої зустрічі? Які досягнення в результаті цього були помічені вами? Які наслідки помічені в результаті повторного вживання ПАР? 
Актуальність заняття. Вправа «Мій організм». Інструкція до вправи: робота над створенням колажу чинників та факторів які впливають на життя підлітка, зокрема на його емоції. Доповнення малюнків з попереднього заняття. Презентація малюнків. Рефлексія. Підведення підсумків роботи. 
Висновок: основою життєдіяльності людини на всіх етапах її життя, є її здоров’я, зокрема здоров’я організму. Запитання до групи: Чи можуть впливати на життя людини наркотики? Обґрунтуйте свої відповідь». Фіксація відповіді учасників групи на фліпчартному папері. Дискусія.
Інформаційний блок. Визначення поняття «ЦНС».
Інформаційне повідомлення до групи: 
Центральна нервова система (ЦНС) ‒ система органів, побудована з нервових клітин, яка координує функціонування та взаємозв'язок всіх інших органів та систем органів організму. Загалом ЦНС поділяється на такі сім частин: півкулі мозку (ліва та права), проміжний мозок, середній мозок, мозочок, довгастий мозок, спинний мозок; при цьому перші шість частин об'єднуються під назвою головного мозку. Через всі ці структури проходить система порожнин, заповнених мозковою рідиною, або ліквором — мозкових шлуночків. Ці шлуночки походять від суцільного просвіту, що в ході ембріонального розвитку утворюється при змиканні первинною нервової пластинки в нервову трубку. Центральна нервова система утворена з нервової тканини, в ній розрізняють два основні типи клітин: власне нейрони та нейроглії. Перші виконують роль сприймання, переробки і подальшої передачі інформації. У нейроглії розрізняють чотири основних підтипи клітин, вони виконують роль підтримки життєздатності і функціонування нейронів.
Наслідки вживання ПАР на роботу ЦНС.
Марихуана. Найбільш поширені назви: конопля, канабіс, гашиш, марихуана, анаша, план, дудка, шмаль, дурь, пластилін, шала, pot, reefer, hemp, sinsemilla, ganga, bhang, herb, weed, boom, Mary Jane, gangster, chronic тощо.
Конопля. ( Cannabis sativa, тобто конопля посівна, яку називають також «індійською») ‒ культурна рослина, яка має багато видів застосування. З неї отримують волокно для пенькових канатів та роблять тканину, схожу на льняну. Її стебла йдуть на виробництво глянцевого паперу та будівельних цементно волокнистих плит. Її насіння можна використовувати для відгодовування птиці. Масло із насіння коноплі пропонували як пальне замість дизельного.
З неї навіть роблять ліки. Проте найбільшу відомість конопля отримала як сировина для виготовлення наркотиків.
Марихуану зазвичай курять, згортаючи в сигарету (косяк), але її можна курити і як тютюн у люльках для куріння. Рідше її змішують з їжею або заварюють як чай. 
Негайні побічні ефекти: паніка, тривога, погана координація рухів, уповільнений час реакції, після початкового «зльоту» людина, що вживає наркотик, відчуває сонливість і пригніченість, прискорення серцебиття і ризик серцевого нападу, спотворення сприйняттів.
Довгострокові побічні ефекти: ослаблений опір організму звичайним хворобам (застудам, бронхіту), пригнічення імунної системи, розлади росту, збільшення в тілі клітин з аномальною структурою, зменшення вмісту чоловічих статевих гормонів, швидке руйнування волокон легенів і незворотна патологія тканин мозку, зниження сексуальної потенції, труднощі в навчанні: зниження здатності отримувати й засвоювати інформацію, апатія, сонливість, брак мотивації, нездатність ясно усвідомлювати оточення.
Зовнішні зміни ‒ зіниці трохи розширені; блиск в очах; почервоніння білків очей; злегка припухлі повіки; постійне облизування губ; неприємний запах із рота; специфічний запах горілого від одягу; надмірна веселість та сміх без причини; послаблення уваги; порушення пам'яті; завищена необхідність у спілкуванні з часом змінюється до бажання самотності під музику (годинами); незрозумілі виказування; заплутана мова, відсутність логіки в висловлюваннях; перескакування з теми на тему; в розмові приділення багато уваги малозначним речам; легке порушення координації рухів; іноді галюцинації; в разі різкої зміни обстановки ‒ страх та параноїдальні явища; збільшення апетиту («прожерливість»), загальна ейфорія та благодушний стан. Фізіологічні зміни ‒ прискорений пульс; сухість ротової порожнини і губ. 
Героїн. У своїй чистій формі героїн ‒ це абсолютно білий порошок. Але найчастіше за все він має рожево-сірий, коричневий або чорний колір. Його колір залежить від домішок, якими його розбавляють. До їх числа входять цукор, кофеїн та інші речовини. Вуличний героїн іноді «розбавляють» стрихніном та іншими отруйними домішками. Ці домішки не повністю розчиняються і, потрапляючи в тіло, можуть забити кровоносні судини, які ведуть до легенів, нирок і мозку. 
Інші, вуличні, назви героїну: білий, гаррик, гера, герасим, повільний, перець, ейч, ліки, кінь, джанк, геркулес.
Наркомани вводять героїн за допомогою ін'єкцій, куріння або вдихаючи його через ніс. Під час першого прийому цей наркотик створює сильну ейфорію. Людина починає поводитися вільно, легко спілкуватися з іншими, а також у неї може підвищитись сексуальна активність. Але все це ненадовго.
Героїн викликає сильне захворювання, а ломка від нього надзвичайно хвороблива. Цей наркотик швидко виводить із ладу імунну систему, неминуче приводить людину в хворобливий, виснажений стан і, зрештою, до смерті.
Негайні побічні ефекти: неспокій, ускладнене дихання, затуманення розумових здібностей, нудота й блювання.
Довгострокові побічні ефекти: руйнування зубів, запалення ясен, запори, холодний піт, свербіння, ослаблення імунної системи, кома, хвороби дихальних шляхів, параліч, знижена сексуальна активність та тривала імпотенція у чоловіків, менструальні порушення у жінок, нездатність досягти оргазму (у чоловіків та жінок), втрата пам'яті й інтелектуальних здібностей, пригніченість, вугрі на обличчі, втрата апетиту, безсоння, замкнутість.
Зовнішні зміни ‒ сильне звуження зіниць; очі злегка почервонілі і сильно блищать, синці під очима; поверхневе переривисте сповільнене дихання; шкіряне свербіння (особливо ніс); сонний вигляд; заплутана мова; пасивність та загальна розслабленість; апатичність до всіх крім себе; ейфорія; надмірна «сміливість»; нервозність тощо.
Фізіологічні зміни ‒ сухість шкіри і слизових покривів (губи, язик); поверхневий сон; зменшення виділення сечі; часті запори; при простуді відсутній кашель; невелике зниження температури тіла.
ЛСД. Це найсильніша речовина, яка змінює свідомість. Він виготовляється з лізергинової кислоти, яка утворюється у ріжку цвілі злакових. Відомий під назвою «кислота» та багато іншими, ЛСД продається на вулицях у маленьких таблетках та капсулах або у вигляді желе. Іноді ним просочують абсорбований папір з різними маленькими малюнками, яку потім ріжуть на маленькі шматочки. Іноді ЛСД продається в рідкій формі. Але в якій би формі не попадав до організму ЛСД, результат завжди один і той самий ‒ розрив зв'язку з реальністю.
Інші назви ЛСД: ейсид, люся, кислота, близнюки, кіт, мультики, мальок, супермен, біла блискавка, чарівник, зелений дракон, марка, трип, промокашка та багато інших. 
Фізичні наслідки: розширені зіниці, знижена або підвищена температура тіла, пітливість або «мурашки», втрата апетиту, безсоння, сухість у роті, тремтіння.
Розумові наслідки: марення, візуальні галюцинації, несправжнє відчуття ейфорії та впевненості, порушення відчуття сну і відчуття реальності, відчуття наближення смерті, страх втрати контролю над собою, лякаючі думки та відчуття, спотворене відчуття часу, порушення сприйняття форм та розмірів об'єктів, руху, кольору, звуків, тілесних відчуттів, повернення трипів ЛСД через деякий час після прийому, сильні депресії та психози, приступи паніки, хромосомні порушення, народження дітей з різними захворюваннями, ініціювання актів насильства, суїцид.
Людина, що прийняла ЛСД, буде мати тьмяні очі і пустий порожній погляд. Часто ця людина виглядає замріяною, і їй потрібно декілька разів повторити запитання, щоб вона відповіла.
В неї можна спостерігати сильний інтерес до звичайних речей. Наприклад, протягом довгого часу вона буде роздивлятись чаїнки або попільницю, повертаючи її, роздивляючись під різними кутами. Вона також може мати подібний інтерес до різних частин тіла, наприклад, до пальців, долоні чи ступні. Її розмові буде притаманна таємничість, це «подорож свідомості». В неї також будуть галюцинації.
Вона буде відчувати тривогу без видимих причин.

Алкоголь. Основним компонентом усіх алкогольних напоїв є етиловий або винний спирт (етанол). Він належить до речовин, які викликають звикання і хворобливу пристрасть (алкоголізм), який з'являється в необхідності оп'яніння для досягнення ейфорії, зняття фізичного та психічного напруження, звикання організму до алкоголю з поступовим збільшенням кількості вживаного спиртного, формуванням абстинентного (похмільного) синдрому.
В організмі людини етанол добре всмоктується і майже рівномірно розподіляється по всіх тканинах і рідинах.
Жінки в більшій мірі схильні негативному впливу алкоголю, так як в печінці етанол окислюється і внаслідок цього окислення утворюється токсичне сполучення (ацетальдегід), але під дією особливих ферментів, які відіграють важливу роль в обміні речовин, перетворюється на кінцевий продукт розпаду CO2 (вуглекислий газ) та O2 (кисень). У жіночому організмі такого захисту майже немає. Цим пояснюється більш тяжке протікання алкоголізму в жінок.
При надмірному вживанні близько 10% алкоголю не окислюється і виводиться в незмінному стані нирками та легенями, пошкоджуючи їх.
Вплив алкоголю: гострі та хронічні розлади психіки, враження органів шлунково-кишкового тракту: гастрити, виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, коліти, дисбактеріоз, алкогольні гепатити, порушення роботи серцево-судинної системи, руйнування печінки, нервово-м'язові збудження, розвиток судом, патології дихальної системи: хронічні бронхіти, пневмонії, сухоти, зміни в корі головного мозку, руйнування нейронів (нервових клітин).
Екстазі. З самого початку, «екстазі» ‒ це жаргонна назва 3,4 метилендиокси-метамфетаміну (MDMA). Це синтетичне з'єднання, в чистому вигляді зазвичай зустрічається у вигляді білих кристалів солянокислої солі.
В широкому розумінні, екстазі ‒ будь-який наркотик на основі амфетамінів, продається в таблетках і призначений для перорального прийому в специфічній обстановці дискотеки. На практиці, в таблетки екстазі можуть входити (MDMA), інші речовини ряду амфетамінів, кофеїн та багато інших, як психотропних, так і нейтральних (наповнювачі, барвники, домішки). Як правило, ні продавець, ні покупець не знають, які саме речовини в якому співвідношенні є в таблетці і здогадуються про це по дії препарату.

Виробництво, транспортування та розповсюдження екстазі являються кримінальним злочином в більшості країн світу, включаючи Україну.
Фізичні ефекти від звичайних доз екстазі слабкі і різноманітні ‒ рідко згадують сухість у роті, скрегіт зубами, сіпання очей, пітливість, іноді відмічають відчуття глибокої фізичної релаксації. Високі дози (передозування) екстазі викликають більш однозначні ефекти, схожі на дію амфетамінів ‒ швидке та підсилене серцебиття, піт, запаморочення, неспокій тощо.
Наслідки прийому цього наркотику виражається в такому: психологічні труднощі, схвильований стан, депресія, характерні прикмети параної під час та після проходження деякого часу після прийому, порушення сну, руйнуються нейрони мозку, що виробляють речовину серотонін, який регулює агресію, настрій, сексуальну активність, сон та відчуття болю, руйнування печінки, негайно збільшується ризик хвороби Паркінсона, що проявляється в порушенні рухових функцій, погіршенні координації рухів, паралічі, внаслідок руйнування окремих нейронів в організмі людини.
Крек. Словом «кокаїн» називають наркотик як у формі порошку, так і у кристалічній формі (крек). Якщо кокаїн вживають зазвичай шляхом вдихання в ніс, то крек розігрівають і викурюють. Свою назву крек одержав через специфічний тріскаючий або клацаючий звук, який утворюється при його розжарюванні.
Крек є не тільки сильнодіючою формою кокаїну, але й найнебезпечнішою для життя людини. Оскільки крек очищують на 75-100%, він є набагато сильнішим наркотиком, ніж звичайний кокаїн. Він розповсюджується у вигляді цільних плиток або кристалів від жовтого до блідо-рожевого або білого кольору.
Якщо ви курите яку-небудь речовину, вона досягає мозку набагато швидше, ніж при будь-якому іншому методі прийому. Тому куріння креку приводить до інтенсивного, негайного, але дуже швидкоплинного кайфу, який триває близько 15 хвилин. Через це звикання до креку відбувається набагато швидше, ніж до кокаїну, практично з першого ж прийому.
Ось як ще його називають: спід-бол, дешевий сніг, іній, чума.
Фізіологічні та духовні наслідки прийому креку: втрата апетиту, прискорене серцебиття, підвищення кров'яного тиску, підвищення температури тіла, звуження судин, прискорене серцебиття, розширені зіниці, неспокійний сон, нудота, гіперстимуляція, дивна, ексцентрична поведінка, схильність до насильства, галюцинації, підвищена збудливість, дратівливість, дотикові галюцинації, котрі створюють ілюзію жучків, що повзають під шкірою, сильна ейфорія, тривога й параноя, депресія, враження печінки, нирок і легенів, серйозне руйнування зубів, слухові галюцинації, сексуальні порушення, психоз, дезорієнтація, апатія, замішання та багато іншого.
Людина буде схильна до швидкого та неупорядкованого руху або може бути непослідовною в розмові, перестрибувати з однієї теми на іншу.
Він чи вона також будуть відчувати сухість у роті і можуть пити незвичну кількість води, щоб втамувати спрагу, та безперервно облизувати губи.
Він також може постійно шмигати носом, незважаючи на відсутність нежиті чи алергії.
Первітин та метамфетаміни. Метамфетамін або МЕТ ‒ це білий кристалічний наркотик. Його вживають, використовуючи ін'єкції, вдихають (інгаляція через ніс) або курять. Його також можна приймати орально, але будь-який метод розвиває однаково сильну залежність. Сприяють цьому викликані препаратом помилкові відчуття щастя, прилив упевненості, гіперактивності та енергії. Вони тривають зазвичай від 6 до 8 годин, але можуть продовжуватись до 24 годин. Задоволення отримуєш вже з першого разу, але вже з першого разу життя починає руйнуватись. Первітин ‒ це вітчизняна назва метамфетаміну. Зазвичай він випускається у формі порошку. Він не має запаху, гіркий на смак, легко розчиняється у воді й алкоголі. Зустрічаються порошки коричневого, сіро-жовтого, жовтогарячого чи навіть рожевого кольору. Виготовляється також у пігулках.
Найбільш поширені вуличні назви метамфетаміну та амфетаміну: гвинт, крейда, фенамін, лід, крига, фен, амфа, швидкість, спіді, меф, чорна красуня, будильник, шеф, синтетика, гума, ефедрон, болт, кристал.
Негайні побічні ефекти первітину: втрата апетиту, нудота, прискорене серцебиття, підвищення кров'яного тиску й температури, розширення зіниць, неспокійний сон, неприродна, дивна поведінка, інколи схильність до насильства, галюцинації, сильна збудливість, дратівливість, паніка й психоз, передозування може викликати конвульсії, припадки на смерть.
Довгострокові побічні ефекти первітину: необоротні ушкодження кровоносних судин у серці й мозку, високий кров'яний тиск, ушкодження печінки, нирок і легенів, руйнування тканин у носі, якщо наркотик вдихається, утруднення дихання, якщо наркотик куриться, зараження й нагноєння, якщо наркотик уколюється внутрішньовенно, виснаження, втрата ваги, руйнування зубів, дезорієнтація, апатія, спустошення, сильна психологічна залежність, психоз, депресія, ушкодження мозку, аналогічне хворобі Альцгеймера, шок та епілепсія.
«Дитячий кокаїн» ‒ риталін. Риталін ‒ це загальна назва метилфенідат. Він класифікований управлінням по лікарняних препаратах США як препарат другої групи на рівні з кокаїном, морфіном й амфетамінами. Управління США з боротьби з наркотиками випустило серію рекомендацій про те, що риталін та його похідні можуть викликати галюцинації, думки про суїцид, психотичну поведінку, а також агресію та насилля по відношенню до інших.
Риталін випускають у маленьких таблетках, схожих за формою та розміром на аспірин. На таблетках видавлено слово «Cuba» ‒ назва виробника. Таблетки по 5мг ‒ блідо-жовті, таблетки по 10мг ‒ блідо-зелені, а таблетки по 20мг ‒білі та світло-жовті. Вважається, що цей препарат є стимулятором центральної нервової системи. Однак навіть виробник припускає, що ніхто насправді не знає, як риталін впливає на організм, на вкладиші зазначено: «Механізм дії на людину повністю не вивчено...». Наркомани перемелюють його на порошок, який можна нюхати. Риталін розчинний у воді, його легко перевести у рідку форму й зробити укол. 
Ця речовина справляє на організм такий самий вплив, як і інші форми активаторів, ‒ втрата апетиту, безсоння, прискорене серцебиття. Зловживання цим наркотиком, особливо при вживанні через ніс та у формі уколів, завдає організму ще більше шкоди. Навантаження на серце може стати фатальним. Уколи риталіну також небезпечні: хоч сам риталін повністю розчиняється у воді, таблетки містять дрібні частинки нерозчинного наповнювача. Ці нерозчинні речовини блокують дрібні кровоносні судини й завдають серйозної шкоди легеням і очам. Крім фізичного руйнування організму, навіть нетривале вживання риталіну викликає тяжкий емоційний стан. Галюцинації та психотична поведінка не є чимось незвичним.
Побічні ефекти прийому риталіну: втрата апетиту, прискорене серцебиття, підвищення тиску й температури, розширені зіниці, порушення режиму сну, безсоння, неприродна, мінлива, інколи агресивна поведінка, галюцинації, дратівливість, паніка й психоз, значні дози можуть призвести до конвульсій, припадків та смерті, незворотні пошкодження кровоносних судин серця й мозку, що призводить до серцевих нападів, інсульту й смерті, руйнування печінки, нирок і легенів, руйнування тканин носа при всмоктуванні через ніс, інфекційні захворювання та запалення при ін'єкціях, втрата ваги, дезорієнтація, апатія, виснаження, сильна психологічна залежність, психоз, депресія, руйнування мозку, що призводить до інсульту й можливої епілепсії.
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні?». Надайте учасникам групи картки з твердженнями про наслідки вживання психостимуляторів та опіоїдів на роботу ЦНС. Завдання групи, розділити окремо вірні твердження та хибні. Презентація результатів роботи. Обговорення. Визначення чинників які можуть сприяти зменшенню частоти вживання або утримання від вживання ПАР, керуючись отриманими знаннями та інформацією? 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №4 «Психофізіологія стресу»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю; надання визначення поняття «стрес»; сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики психофізіології. 
Час: до 1 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; папір А4, журнали з картинками; клей ПВА; ножиці; скоч; мультимедійний проект та комп’ютер. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. . 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи групи. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №3. Які чинники впливали на утримання, або зменшення частоти вживання ПАР? 
Актуальність заняття. Вправа «Мій організм». Інструкція до вправи: робота над створенням колажу чинників та факторів які впливають на життя підлітка, зокрема на його емоції. Доповнення малюнків з попереднього заняття. Презентація малюнків. Рефлексія. Підведення підсумків роботи. 
Висновок: основою життєдіяльності людини на всіх етапах її життя, є її здоров’я, зокрема здоров’я організму. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «стрес». 
Презентація «Стрес. Стресори. Види стресу». 
Примітка для ведучого заняття, тренера: тривога ‒ це сигнал небезпеки, яка ще не реалізована. Тривога, по інтенсивності і тривалості неадекватна ситуації, перешкоджає формуванню адаптаційного поводження, призводить до порушення поведінкової інтеграції і загальної дезорганізації психіки людини. Таким чином, тривога лежить в основі будь-яких змін психічного стану і поведінки, обумовлених психічним стресом. 
Стрес – це стан, який далеко не завжди завдає шкоди. При більш детальному розгляді виявляється, що він просто необхідний ‒ оскільки допомагає долати перешкоди і уникати небезпеки. Слово «стрес» у перекладі з англійської означає тиск, натяг, зусилля, а також зовнішній вплив, що створює цей стан. 
У самому загальному вигляді його можна визначити як природну пристосувальну реакцію живого організму на будь-яку подію, що відбувається і в навколишньому середовищі. Стрес ‒ допомагає організму пристосуватися до цієї труднощі, впоратися з нею. Будь-яка несподіванка, яка порушує звичний плин життя, може бути причиною стресу. При цьому не має значення, приємна чи неприємна ситуація, з якою ми зіткнулися. Має значення лише інтенсивність потреби в перебудові або в адаптації. При сприятливих умовах цей стан може трансформуватися в оптимальний стан, при несприятливих ‒ у стан нервово-емоційної напруженості, для якого характерне зниження працездатності й ефективності функціонування систем та органів.
Саме стрес підтримує активність систем організму на рівні норми. Стрес може бути викликаний як серйозною небезпекою, так і творчим досягненням. Будь-яка подія, факт або повідомлення може викликати стрес, тобто стати стресором. Стресорами можуть бути різноманітні чинники: мікроби і віруси, різні отрути, висока або низька температура навколишнього середовища, шум, освітлення і т.д. Але виявляється, що такими, ж стресорами можуть бути і будь-які психологічні, фізіологічні, соціальні фактори, такі, як ризик, небезпека, дефіцит часу, новизна і несподіванка ситуації, розумова перенавантаження, недолік сну, вільного часу, конфлікти в сім'ї і на роботі. Це все, що може нас схвилювати, нещастя, грубе слово, незаслужена образа, раптове перешкода нашим діям або прагненням. При цьому, виступить та чи інша ситуація причиною стресу чи ні, залежить не тільки від самої ситуації, а й від особистості, її досвіду, очікувань, впевненості в собі і т.д. 
Особливо велике значення має, звичайно, оцінка загрози, очікування небезпечних наслідків, яку містить в собі ситуація. Отже, саме виникнення, і переживання стресу залежить не стільки від об'єктивних, скільки від суб'єктивних чинників, від особливостей самої людини: оцінки ним ситуації, зіставлення своїх сил і здібностей з тим, що від нього вимагається, і т.д. 
Деякі життєві ситуації, що викликають стрес можна передбачити. Наприклад, зміну фаз розвитку та становлення сім'ї або ж біологічно зумовлені зміни в організмі, характерні для кожного з нас. Інші ситуації несподівані і непередбачувані, особливо раптові (нещасні випадки, природні катаклізми, смерть близької людини). Існують ще ситуації, зумовлені поведінкою людини, прийняттям певних рішень, певним ходом подій (розлучення, зміна місця роботи або місця проживання і т.п.). Кожна з подібних ситуацій здатна викликати душевний дискомфорт. 
Три фази стресу: 
1) Реакція тривоги ‒ настає безпосередньо за впливом будь-якого стресора і виражається в напрузі і різкому зниженні опірності організму. Відбувається порушення симпатичної нервової системи; гіпоталамус посилає хімічний сигнал у гіпофіз, змушуючи його підсилити виділення адренокортикотропного гормону (АКТГ), який у свою чергу потрапляє з кров'ю у надниркові залози і викликає секрецію кортикостероїдів (адреналіну і норадреналіну). Під дією адреналіну збільшується артеріальний тиск, частішає пульс, збільшується кровотік в м'язах, і одночасно знижується в таких органах, як шлунково-кишкового тракту, нирки і т.д. Прискорюється обмін речовин, згортання крові, збільшується психічна активність. Дихання стає частим і переривчастим. Також у цій фазі відбувається підвищення концентрації цукру в крові (гіперглікемія), а так само зморщування тимусу (вилочкової залози, яка відповідає за імунітет організму). У шлунково-кишковому тракті з'являються кровоточиві виразки. 
Відбуваються на цій фазі зміни функціонально неоднозначні, і не завжди корисні для організму (наприклад, підвищення артеріального тиску ‒ необхідний компонент фізіологічної мобілізації ‒ при деяких серцево-судинних захворюваннях може призвести до інсульту чи інфаркту). 
2) У фазі опору (фаза стійкості) посилюється секреція кортикостероїдів (гормони, які мають виражену дію на водно-сольовий (мінералокортикоїди), вуглеводний і білковий (глюкокортикоїди) обмін), виявлення зникають, організм проявляє підвищену стійкість (адаптується) до дії стресора. 
3) При тривалому і інтенсивному дії стресора фаза опору змінюється фазою виснаження, яка супроводжується різким зниженням опірності організму, погіршенням його стану, виникненням різних захворювань.
Примітка для ведучого заняття, тренера: Адаптація ‒ це динамічний процес, завдяки якому рухливі системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування, розвитку і продовження роду. Саме механізм адаптації, вироблений у результаті тривалої еволюції, забезпечує можливість існування організму в постійно мінливих умовах середовища. 
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні». Завдання для групи: оберіть для себе зручну позицію та, під супровід аудіо звуків та мовлення, спробуйте розпізнати свої відчуття. Оцініть для себе, чи може така методика боротьби зі стресом вами бути використана. Дискусія. Визначення чинників які можуть сприяти утриманню від вживання ПАР? 
Багатьох проблем можна уникнути, якщо використовувати спеціальні техніки боротьби зі стресом.
	Виберіть якесь певне слово, звук, коротку фразу або молитву. Наприклад, «світ», «раз» або «бережи мене, Господи».
	Зручно сядьте і закрийте очі. Краще вибрати тихе місце.

Постарайтеся поступово розслабити всі м'язи тіла. Почніть з ніг і закінчите шиєю. 
	Дихайте спокійно і природно. На кожному видиху повторюйте обране слово або фразу.
	Постарайтеся увійти в стан повної пасивності. Не треба намагатися або турбуватися, чи добре ви справляєтеся з вправою. Коли у свідомості виникають якісь думки, просто скажіть собі «ну і нехай» і спокійно продовжуйте повторювати ключові слова. 
	Займайтеся по 10-20 хвилин щодня. Час можна контролювати, періодично кидаючи погляд на годинник.
	Закінчивши вправу, посидіть спокійно ще близько хвилини. Дозвольте думкам поступово повернутися до тями. 
	Виконуйте вправу один або два рази на день. Добре 
займатися, наприклад, перед сніданком або вечерею.
Ось кілька рекомендованих способів релаксації за 10 хвилин:
	Сядьте в крісло, розслабтеся і спокійно відпочиньте. 
	Заваріть собі міцного чаю або зваріть кави. Розтягніть їх на 10 хвилин, намагайтеся в цей відрізок часу ні про що серйозному не думати.
	Увімкніть магнітофон і послухайте свою улюблену музику. Постарайтеся повністю зануритися в музику, відключившись від ваших думок. 
	Якщо ваші близькі будинку, випийте чай або каву разом з ними і спокійно поговоріть про що-небудь. Не вирішуйте свої проблеми відразу ж після повернення додому: у стані втоми, розбитості це дуже важко, а часом неможливо. Вихід з глухого куту ви зможете знайти після того, як пройде небагато часу і спаде напруга трудового дня. 
	Наповніть ванну не дуже гарячою водою і полежіть в ній. У ванні проробіть заспокійливі дихальні вправи. Зробіть глибокий вдих через зімкнуті губи, опустіть нижню частину обличчя і ніс у воду і зробіть дуже повільний видих. Постарайтеся видихати як можна довше (видих з опором). Уявіть собі, що з кожним видихом загальна напруга, що накопичилося за день, поступово спадає. 
	Погуляйте на свіжому повітрі.
	Надіньте спортивний костюм, кросівки і побігайте ці 10 хвилин. 
Дуже важливо, щоб ініціатива таких "переробок" дня виходила від нас самих. Необхідно попередити своїх близьких, що в цей короткий період часу ми забуваємо про своїх домашніх обов'язків, і спробувати провести ці 10 хвилин разом з ними. На свіжу голову, для вирішення всіх домашніх проблем, потрібно набагато менше нервової і фізичної енергії. 

Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №5 «Психофізіологія емоцій»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю; надати визначення терміну «емоція»; сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики психофізіології. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; папір А4, журнали з картинками; клей ПВА; ножиці; скоч. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №3. Які чинники впливали на утримання, або зменшення частоти вживання ПАР? 
Актуальність заняття. Вправа «Мій організм». Інструкція до вправи: робота над створенням колажу чинників та факторів які впливають на життя підлітка, зокрема на його емоції. Доповнення малюнків з попереднього заняття. Презентація малюнків. Рефлексія. Підведення підсумків роботи. 
Висновок: основою життєдіяльності людини на всіх етапах її життя, є її здоров’я, зокрема здоров’я організму. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «емоція». 
Емоції ‒ складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру — в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо ‒ і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки. Якщо емоція інтенсивна ‒ тоді настає порушення інтелектуальних функцій, можливе роздвоєння особистості, і тенденція щодо дії неврівноваженого чи протопатичного характеру.
Функції емоцій: Відображально-оцінювальна функція; Мотиваційна функція; Сигнальна функція; Прогностична; Спонукальна; Активаційно-енергетична функція; Комунікативна функція; Маніпулятивна функція; Пізнавальна функція; Оздоровча функція
Класи емоційних станів:
Настрій ‒ найпоширеніший емоційний стан, що характеризується слабкою інтенсивністю, тривалістю, іноді невизначеністю та неясністю переживань. Виділяють чотири основні причини та обставини, що змінюють настрій:
	органічні процеси (хвороба, втома погіршують настрій; здоров'я, повноцінний сон піднімають настрій);
	зовнішнє середовище (бруд, шум, важке повітря, неприємний колір погіршують настрій; чистота, тиша, свіже повітря, затишок піднімають настрій);
	взаємовідносини між людьми (образа, грубість погіршують настрій; привітність, довіра, такт піднімають настрій);

мислені процеси (образи, в яких відображаються негативні емоції погіршують настрій; образи, в яких відображаються позитивні емоції піднімають настрій).
	Пристрасть ‒ виразне, визначене, сильне, глибоке, тривале, усвідомлене емоційне переживання. Воно активізує діяльність людини, підпорядковує собі всі її думки та вчинки, мобілізує на подолання перешкод, на досягнення поставленої мети. Пристрасть до улюбленої справи (наприклад, до спорту, до музики) дозволяє досягти значних успіхів, пристрасть до боротьби (у широкому значенні цього слова) породжує мужність. Однак пристрасть може не лише формувати особистість, але й зруйнувати її (наприклад, пристрасть до азартних ігор, алкоголю, наркотиків).

	Афект ‒ емоційне переживання, що характеризується різко вираженою інтенсивністю та відносною короткочасністю. Це вже не радість, а захоплення; не горе, а відчай; не страх, а жах; не гнів, а лють.

Радість ‒ за старшими класифікаціями емоцій, представлена як одна з першопочаткових емоцій; виступає як почуття (сентимент) чи емоційне ставлення; краще розглядається як один з двох полюсів емоції (іншим є сум / смуток), між якими емоційне життя якби мовити коливається. Ще одним визначення радості є: радість ‒ це емоційний вираз великого щастя.
Властивості: Універсальність; Динамічність; Домінантність; Накопичення; Зміцнення; Адаптація; Упередженість (суб'єктивність); Заразливість; Пластичність; Утримання в пам'яті; Іррадіація; Перенос.
Мімічні прояви: Міміка ‒ універсальний спосіб прояву емоцій серед людей незалежно від расової та соціальної приналежності. Центр розпізнавання емоцій розташовується в правій півкулі головного мозку і має відмінну від центру розпізнавання осіб локалізацію. Існує так званий феномен «емоційного зараження» ‒ емоції, особливо в середовищі стадних тварин, проявлені в поведінці однієї особиною, викликають схожі емоції у інших особин, які ці прояви спостерігають. У людському середовищі цей ефект так само присутній і особливо помітний в поведінці натовпів.
Емоційний відгук ‒ оперативна емоційна реакція на поточні зміни в предметному середовищі (побачили гарний краєвид ‒ захопилися). 
Підведіть учасників групи до підсумку: результатом взаємодії молодої людини з оточенням є її емоція, а основою для подальшого діалогу з оточенням – емоційний відгук. Навички закріплення ідентифікації своїх відчуттів та їх прояв сприяє формуванню здорової особистості та успішного процесу адаптації до соціуму без вживання ПАР.
Закріплення матеріалу. Вправа «Так чи Ні». Завдання для групи: відповідно до наповнення карток із зображенням базових емоцій, спробувати відтворити емоцію яка зображена на малюнку дивлячись у очі сусіду по групі. Сусід повинен спробувати розпізнати емоцію, яку йому показують за допомогою міміки. Дискусія. Визначення чинників які можуть сприяти утриманню від вживання ПАР? 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. 
Методи моніторингу і оцінки ефективності програми
Анкета оцінки рівня знань неповнолітнього з тематики психофізіології людини та наслідків вживання ПАР, визначення індивідуальні чинники схильності та утримання від повторного вживання ПАР учасником модулю «Психофізіологія». 
Інструкція: напишіть листа власним емоціям. Перерахуйте ті емоції, які на вашу думку, найбільше впливають на ваше життя, взаємодію з соціумом, є основними на які ви опираєтесь в прийнятті рішень. Зазначте яким емоціям ви вдячні. Обґрунтуйте свою думку. Які емоції впливають на утримання вами від повторного вживання ПАР? Що Вам потрібно для посилення відчуття саме таких емоцій? Хто може в цьому вам сприяти? Які побажання ви можете виловити своїм емоціям? Що ви від них очікуєте надалі? 
Дата народження:___________ стать: ______________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________дата:_________________
ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОГО МОДУЛЮ «ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ»
Мета модулю – формувати стійку позицію до завершення/відновлення процесу навчання, праці, як передумови успішної адаптації підлітка в соціумі. 
Завдання: 
провести оцінку первинного рівня знань неповнолітніх про основи особистісного розвитку осіб 14-18 років; 
	надати достовірну інформацію про фактори впливу на особистісний ріст підлітка;
	дати визначення поняттям: «вибір зростання», «чесність», «відповідальна свобода»; «лінь», «адаптація»;
мотивувати до зміни поведінки на більш безпечну, в т.ч. через участь у програмах корекції девіантної поведінки; 
	провести оцінку кінцевого рівня знань неповнолітніх про основи особистісного розвитку осіб 14-18 років.

Модуль складається з 5 занять на 6 годин. 
Рекомендовано 2 заняття в місяць. Підготовка фахівців тренерів модулю передбачає навчання (семінар-тренінг), під час якого опрацьовуються всі заняття модулю. 
Основні форми і методи роботи – інтерактивні заняття, відео-уроки.
Заняття модулюю рекомендовано проводити в спеціалізованих соціально-психологічних центрах, в позаурочний час в освітніх навчальних закладах та в спеціалізованій кімнаті (зеленій кімнаті) кримінально виконавчої інспекції як вторинна профілактика. 








Навчально-тематичний план модулю
№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
1
Вибір і зростання.
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. 
Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань.
Інформаційний блок. Визначення поняття «вибір зростання».
Закріплення матеріалу. 
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1 академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «вибір зростання». 
Володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації.
Володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення.
Усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
2
Чесність.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №1. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «чесність». 
Закріплення матеріалу.
Підведення підсумків роботи. Прощання
1 академічна година
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «чесність». 
Володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
Володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення.
Усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
3
Відповідальна свобода.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2. 
Інформаційний блок. Визначення понять «відповідальна свобода».
Закріплення матеріалу. 
Підведення підсумків роботи. Прощання.
1,30 годин
Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «відповідальна свобода». 
Володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
Володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення.
Усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.

№
Назва тем занять
Короткий опис заняття
Годин
Необхідний матеріал
Очікуваний результат. Стандарт.
4
Лінь.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «лінь»
Закріплення матеріалу. 
Підведення підсумків роботи. Прощання. 
1,30 годин
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «адаптація». 
Володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
Володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення.
Усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
5
Адаптація.
Вступ. Організаційний момент. Повторення правил. 
	Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №4.
	Інформаційний блок. 
	Закріплення матеріалу. 
Підведення підсумків роботи. Прощання. 
1. академічна година
Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.
Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «адаптація». 
Володіє навиками взаємодії з однолітками з відмови від ризикованої ситуації;
Володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення.
Усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.
Зміст модулю «Особистісний рісТ»
Заняття №1 «Вибір зростання»
Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю, сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; загальне знайомство; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики основ особистісного розвитку; дати визначення поняттям «вибір зростання».
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту.
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 

Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Представлення групі тренера-викладача модулю. Визначення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Робота в групі. Фіксація правил ухвалених групою на фліпчартному папері. 
Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань з тематики змісту модулю. Робота з опитувальником. Визначення факторів впливу на особистісний ріст молодої людини. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «вибір зростання».
Інформаційне повідомлення до групи: 
Особистісний ріст є передумовою успішної адаптації людини у сучасному динамічному світі, тому знання основних механізмів саморозвитку, самодисципліни, розуміння суті своєї особистості допомагає людині уникнути внутрішніх конфліктів, додає впевненості, сприяє формуванню активної життєвої позиції. Високий рівень життєвих та професійних досягнень вимагає від людини мобілізації зусиль, підвищення рівня професіоналізму, тому високомотивовані особистості виявляють значні вольові зусилля у своїй діяльності і досягають кращих професійних результатів.
Вибір зростання – свідомий вибір розвитку вмінь, навичок, якостей та здібностей людини для самореалізації та досягнення поставлених цілей.
Мотиви зростання – стимули розвитку. 
Перегляд мультфільму «Мотиви зростання» – 30 хвилин.
Закріплення матеріалу. Вправа «Фактори впливу на особистісний ріст». Мозковий штурм. Обговорення. Інструкція до вправи. Запропонуйте групі методом мозкового штурму назвати фактори, які негативно впливають на особистісний ріс. Структуруйте їх та позначте чотири основні фактори. Проведіть обговорення, надаючи інформацію про кожен з факторів, особливо наголосіть на негативному впливі на організм підлітка зокрема, вживання психоактивних речовин. Час презентації потрібно обмежити до 3-5 хвилин. Проведіть групу до висновку, що спосіб життя – це основа для збереження здоров’я, а свідоме ставлення до здорового способу життя надасть можливість бути здоровим в цілому. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №2 «Чесність». 
Мета: надати визначення понять «чесність»; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої поведінки для оточення та власного особистісного розвитку. 
Час: до 1 години. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №1. Які фактори впливають на особистісний ріст? Обговорення. 
Актуальність заняття. 
Вправа «Місто розвиту». Завдання для групи: навести приклади норм стосунків мешканців з врахуванням можливостей для їх особистісного розвитку. Обговорення результатів роботи групи. Сприяти визначенню учасниками групи важливості такої риси особистості, як «чесність». 
Інформаційний блок. Визначення поняття «чесність». 
Інформаційне повідомлення до групи: 
Чесність — це одна з основних граней людських чеснот, моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності. Включає правдивість, принциповість, вірність взятим зобов'язанням, суб'єктивну переконаність у правоті справи, що проводиться, щирість перед іншими і перед самим собою відносно тих мотивів, якими людина керується, визнання і дотримання прав інших людей на те, що їм законно належить. Протилежністю чесності є обман, брехня, крадіжка, віроломство, лицемірство.
Робота групи над текстом терапевтичної казки «Чесність». 
Текст на російській мові: Великий царь поручил вельможе своему надзор над темницами, и отправился вельможа весной осматривать застенки. И один из узников, осуждённый за убийство в пьяной драке, упал в ноги вельможе и умолял отпустить его на два дня на волю, чтобы побывать в родном селении на престольном празднике Николая Чудотворца и обнять молодую жену и детей. Удивлён был вельможа изрядно, но слова преступника проникли в сердце его, и спросил он: 
 – Кто может поручиться за тебя? 
И говорил узник, что порукой ему будет сам святой Николай. И кротостью узника склонился к милости вельможа и поверил он, что святой поручитель не допустит обмана, и велел он страже снять узы с преступника и вывести его за ворота темницы. 
 И пришёл преступник в родной дом, и обнял молодую жену и детей, и отстоял службу в храме, и праздновал день Николая Чудотворца. И как ни упрашивала, ни искушала его жена бежать в далёкие земли и обрести волю, но святой поручитель укрепил душу преступника и в назначенный час вернулся он в темницу свою. И узнал от вельможи царь о честном узнике и по милости своей уменьшил срок заточения его. И славил преступник святителя Николая за помощь в трудную минуту и вскоре получил свободу.
Обговорення змісту казки. Про що вона? Які висновки ви зробили для себе? Для чого вам особисто варто бути чесними? Які можуть біти наслідки. 
Закріплення матеріалу. 
Завдання для групи: створити колаж «Чесності» із зображенням символів та образів результатів чесності по відношенню для близького оточення та себе особисто. Оцініть, яку користь ви отримали від власної чесності? Які фактори та чинники впливають на посилення вашої чесності по відношенню до власного життя, відповідальності, зросту, в т.ч. через взаємодію з оточенням. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №3 «Відповідальна свобода»
Мета: надати визначення понять «відповідальна свобода»; закріпити навички аналізувати можливі наслідки від ризикованої поведінки для оточення та власного життя та особистісного розвитку. 
Час: до 1,30 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №2. Які чинники впливали на утримання або зменшення частоти вживання ПАР? Як ви думаєте чому? Які наслідки/результати ви отримали від вашого вибору та дій? Які фактори впливають на ваш особистісний ріст? Обговорення. 
Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №2. Запитання до обговорення учасниками групи:
	Що є для вас свободою? Які ознаки власної свободи ви можете навести?
	Роз’ясніть термін «відповідальність». Перерахуйте приклади вашої відповідальності? 
	Від якої відповідальності ви би відмовились? Обґрунтуйте свою відповідь.
	Яку відповідальність ви готові брати на себе додатково? Обґрунтуйте свою відповідь.

Дискусія. Підведіть підсумок вправи: право вибору власної відповідальності є важливим у розвитку особистості в соціумі. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «відповідальна свобода». 
Інформаційне повідомлення до групи: 
З точки зору повсякденної свідомості бути вільним – значить безперешкодно робити те, що я бажаю, і так, як я хочу. У цьому сенсі свобода неминуче включає в себе дві неодмінних умови. По-перше, це можливість вибору мети дії, або свобода волі, а по-друге, це можливість досягти поставленої мети, або свобода самої дії. Обидва ці умови, або обидві сторони волі однаково необхідні для того, щоб бути вільною особистістю. Вся справа в тому, що ці обставини суспільного життя створюють (або не створюють) для людини відоме різноманіття цілей, набір можливостей і засобів їх реалізації. І чим повніше і точніше оцінюються людиною дійсні можливості і кошти суспільного розвитку, тим вільніше він у своєму виборі і діях, тим більший простір відкривається перед ним для висування цілей і знаходження необхідних коштів, що надаються суспільством у його розпорядження, тим кращий перспективи творчого творення нового і його особистої свободи. 
Таким чином, суспільство, суспільні умови – необхідна умова свободи особи. Прикладами умов розвитку та підтримки відповідальної свободи молодої людини можуть бути: доступ до освіти (профільне навчання за спеціальностями які враховують вподобання та вміння тієї чи іншої молодої людини); доступ до культури (розвиток творчих здібностей, тощо); доступ до духовної культури (наявність вибору віросповідань, тощо); доступ до права та соціального захисту (доступ до звернення та отримання підтримки й допомоги);доступ до медицини (доступ до послуг платних та безкоштовних, фахівців різної спеціалізації та статі, тощо), тощо. Свобода вибору молодої людини сприяє її особистісному розвитку та адаптації до тих соціальних норм та культури в якій вона знаходиться. 
Відповідальна свобода – це свідоме бажання молодої людини користуватись свободою наданою соціумом через відповідальний вибір свого особистого розвитку. Якщо ти обрав професію столяра, адекватне, свідоме навчання особливостям даної роботи є основою відповідальної свободи. Без процесу навчання неможливо отримати спеціальність, відповідно роботу та достойну оплату для задоволення власних потреб. Свобода і відповідальність завжди виявляються в конкретній діяльності, коли людина, переслідуючи свої інтереси, здійснює вибір цілі і здійснює усвідомлене дію для її досягнення. Досягнуті при цьому цілі свідчать про рівень (кордонах) розвитку її свободи і відповідальності. 
Скоєння протиправних дій – це також свобода, але кожна свобода несе свої наслідки – відповідальність. В даному випадку – заключення в місцях позбавлення волі.
Закріплення матеріалу. Дискусія над змістом інформаційного повідомлення. Надайте можливість учасникам групи висловити свою думку про розуміння відповідальної свободи та її змісту. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю. 
Заняття №4 «Лінь».
Мета: надати визначення понять «лінь»; закріпити навички конструктивного діалогу в групі та сприяти розвитку особистості кожного з учасників групи. 
Час: до 1,30 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №3. Які фактори впливали на утримання від повторного вживання ПАР від моменту попередньої зустрічі? Обґрунтуйте власну думку. Чому важливо розвиватись для молодою людини? Роз’ясніть свою відповідь.
Актуальність заняття. Вправа «Мій портрет». Завдання для групи: представити перед групою свій портрет – як людини відповідальної та активної. Охарактеризуйте себе. Які риси вам подобаються в собі, а які ви прагнете змінити? Роз’ясніть свою думку. Обговорення результатів роботи групи. 
Інформаційний блок. Визначення поняття «лінь».
 Інформаційне повідомлення до групи: 
Лінь, лінощі, лінивство (також лінивість) – це відсутність мотивацій для вчинків, активної поведінки. Відсутність чи нестача працелюбства, віддавання переваги необтяжливому дозвіллю над трудовою діяльністю.
Традиційно розцінюється як вада, оскільки вважається, що лінивий індивідуум є нахлібником суспільства. В той же час, в умовах інтенсивної праці, під «лінню» часто розуміють природну потребу у відпочинку, у відновленні витраченої енергії, що є цілком виправданим.
Інше визначення лінивства – «потреба в заощадженні енергії». Лінь –прагнення людини відмовитися від подолання труднощів, вперте небажання здійснювати вольове зусилля.
Лінь в медицині – це наслідки стресу та ознака прихованої депресії.
Людину, яка лінується, називають «лінюх», «ледар», «ледащо» тощо. 
Тож, як бачимо, одним із наслідків переживання стресу є лінь. Саме лінь посилює цікавість до нових відчуттів на які не потрібно докладати зусилля (природні зусилля організму людини). Молода людина, має звабу спробувати вживання ПАР для задоволення цікавості та подоланні ліні (втоми організму від стресу). Наслідки вживання ПАР – вже ми переглядали. Але саме з теми ліні варто відмітити для себе фактори які можуть впливати на повторне вживання підлітком ПАР. Як результат, знаючи, що стрес може спричинити ріст ліні та створити ситуацію ризику до повторного вживання ПАР. З іншого боку знаючи про фактори впливу на вашу зміну вашої поведінки ви можете сприяти попередити ризиковані ситуації та підтримати свій ріст, свободу та відповідальність. 
Методи боротьби з лінню:
	Пропала мотивація. Найперше, треба задуматись, можливо організм натякає, що ця мета була неправильною? Тобто, це – добре, можна буде зайнятись чимось іншим, кориснішим. Досить важко так думати, проте дуже часто відмова від попередньої мети є найправильнішим кроком, ось тільки розуміння цього приходить запізно.
	Зсув полярностей думок. Я називаю так те, що через певний проміжок часу позиція думок кардинально (на 180 градусів, на протилежно) міняється. Інколи це буває один день, інколи роки. Так ось, якщо таке трапляється – значить жодна з позицій не правильна. А правильна – або серединка між ними )) або обидві зразу або жодна з них. Важливо зрозуміти це одразу, а не чекати.
	Найпростіший метод боротьби з лінню – настанова «Дій!».

Суть проста. Кажете собі «Дій!» багато разів, кожен раз все голосніше (про себе). І в цей момент починаєте діяти – робити якісь корисні речі. Як тільки зупиняєтесь – одразу кажіть собі «Дій!» і продовжуйте хоча б щось робити. Важливо ловити себе на справах, які так чи інакше є продуктами ліні: клікання по посиланням, розглядання блогів від нічого робити, лежання, якась тупа гра, беззмістовні розмови по телефону, беззмістовна бесіда в асьці. Важливо не позбуватись чинників, які заважають робити «“правильну» роботу, а ІГНОРУВАТИ!
Найважче в даному методу – заставити себе після слова «Дій!» почати щось робити. Ще важко довго протриматися у такому стані, проте це уже не так важливо.
	Конкретний спосіб боротьби з лінню.

Треба нічого не робити. Просто сісти і не рухатись. Взагалі! Причому, ні в якому разі не в лежачому стані – так тільки заснете)) Суть в тому, що через деякий час вам це набридне або затечуть ноги або ще щось і у вас з’явиться великий потенціал для роботи. В цей момент кажіть собі “Дій!” і починайте працювати. Ефект гарантований ))
	Витончений спосіб боротьби з лінню.

В даному випадку необхідно мати особливий світогляд. Базується на тому, що одну й ту ж абстрактну річ можна назвати багатьма іменами та описати з багатьох сторін. Іншими словами, еквівалентна підміна понять.
Людина складається з фізичного тіла та «астральної» душі. Відповідно, у людини є «тваринна» суть (рефлекси, інстинкти, емоції) та духовна (всі хороші властивості – любов, милосердя, доброта, співчуття, жага до пізнання … – все, що не властиве тваринам). І оскільки у людей є два «начала», а не одне (як у тварин), значить це неспроста. Розвивати треба свою духовну суть, а тваринну тримати на прив’язку. Тварина необхідна для життя душі. Але, на жаль, інколи тварина бере повний контроль над тілом, забиваючи душу у куток. Інколи вона просто підмінює поняття та заважає душі розвиватись. В такі моменти важливо побачити, що це саме ТВАРИННА ТВОЯ СУТЬ робить все можливе, щоб задовільнити СВОЇ НАГАЛЬНІ потреби і їй байдуже на чисті побажання душі. Душа в шоці, і поки не оклигається, тварина наробить всяких безладів у житті. Власне, лінь це і є прояв тварини, коли вона бере верх над духовною суттю.
Основний спосіб боротьби (в даному світогляді) – розпізнати тварину (а іноді вона робить такі майстерні підміни понять, що й не одразу розумієш, чиї бажання ти виконуєш), сказати хто тут хазяїн (душа тут хазяїн) і почати робити свої справи від душі, ІГНОРУЮЧИ при цьому тварину. Ні в якому разі не намагайтесь позбутись від неї!!! У вас нічого не вийде. Єдиний спосіб – ігнорувати.
 Цей метод діє, я переконався, проте треба мати ось такий ось світогляд ))
	Прямий метод боротьби з лінню.
Подумати, що необхідно тобі зробити (в той час, як ти нічого не робиш), потім уяви собі, як ти це зробиш (прокрути в уяві кілька разів фільм, як ти виконуєш задачу) і почни посилати імпульси прямо в м’язи з метою виконання поставленої задачі. Спочатку це буде дивно – робити те, чого ти не хочеш робити, таке враження що ти забрав у себе своє ж тіло. Разом з тим, спосіб дуже дієвий, якщо заставити себе ним скористатись.

Закріплення матеріалу. Дискусія. Обговорення інформаційного повідомлення учасниками групи. Обмін думками та досвідом. Які методи боротьби з лінню є дієвими для вас? (з огляду на досвіт особистий та найближчого оточення). Які методи усунення ліні є не дієвими для вас? Чому? В підсумка дискусії запишіть на папері методи усунення ліні які є дієвими та, окремо, не дієвими. Домашнє завдання для учасників: спробувати скористатись наведеними методами боротьби з лінню та на наступній зустрічі поділитись враженням та досвідом. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модуля. 
Заняття №5 «Адаптація». 
Мета: надати визначення понять «адаптація»; закріпити навички конструктивного діалогу в групі та сприяти розвитку особистості кожного з учасників групи. 
Час: до 1,30 годин. 
Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту. 
Кількість учасників: до 10 осіб віком від 14 до 18 років. 
Хід проведення:
Вступ. Організаційний момент. Вітання. Повторення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Рефлексія учасників. Повторення отриманих знань. Визначення актуальних потреб та досвіду після участі на занятті №4. Представлення результатів виконання домашнього завдання учасниками групи. 
Актуальність заняття. Вправа «Адаптація. Плюси та мінуси». Завдання для групи: наведіть приклади успішної адаптації та не успішної адаптації підлітка в соціумі. Які фактори впливали на оцінку успішності адаптації? Чи важливо проводити оцінку власної адаптації в соціумі? Хто з ближнього оточення може сприяти проведенню об’єктивного оцінювання процесу адаптації? Які критерії успішної адаптації? Обговорення результатів роботи групи. Підведіть учасників групи до висновку: адаптація в соціумі є важливою для кожної молодої людини, адже процес її адаптації впливає на якість її життя та взаємодію з найближчим оточенням.
Інформаційний блок. Визначення поняття «адаптація».
Інформаційне повідомлення до групи: 
Адаптація – пристосування, процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища; пристосування будови і функцій організмів до умов навколишнього середовища; соціально-психологічна адаптація є пристосуванням індивіда під групові норми, й навпаки – інтереси соціальної групи до окремого індивіда даної групи; скорочення та спрощення друкованого тексту. 
Адаптація соціальна має дві форми: активну (індивід прагне вплинути на середовище, змінити його, тобто активно входить у процес соціалізації); пасивну (не взаємодіє із середовищем, не прагне змінити його, пристосуватися до особистих норм, оцінок, засобів діяльності). Показники пасивної соціальної адаптації — перехід в інше соціальне середовище, аномія та різні види порушень у ціннісно-нормативній системі суспільства (див. Аномія), відхилення поведінки.
Процес адаптації проходить відповідно до статі та етапів життя, які поділяються на: дитинство; юність; молодість; зрілість; старість.
Первинна соціалізація – охоплює дитинство, юність та молодість і є характерною тим що людина соціалізується через своє безпосереднє оточення (родина, друзі, родичі). Інститутами соціалізації є сім'я та освіта. Тут дитина поступово перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаманних культурі (цивілізації тощо) певного суспільства, в якій він (або вона) народився (народилася).
Вторинна соціалізація – охоплює зрілість та старість і характеризується тим що людина соціалізується через вплив вторинних соціальних груп та соціальних інститутів. Інститутами соціалізації є ЗМІ (ЗМК), виробництво, культура, економіка, право тощо.
Закріплення матеріалу. Вправа «Адаптація». 
Інструкція до вправи. Коротко обговоріть з групою, що таке «адаптація», відповідно до змісту заняття. Надайте кожному з учасників інформаційний лист з переліком назв, графіку роботи та змісту діяльності всіх дружніх організацій до підлітка. Зазначте, що основа адаптації є: 1) бажання адаптуватись до умов та соціальних норм, відповідно до свого віку та статі; 2) покрокові дії з пошуку взаємодії та діалогу з представниками інституцій соціуму (родина, освіта, соціальні установи та органи правопорядку, тощо). Попросіть учасників групи заповнити анкету на виході для оцінки рівня знань за результатами участі в модулі. 
Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. 
Методи моніторингу і оцінки ефективності роботи.
Анкета оцінки рівня знань неповнолітнього з тематики основ особистісного розвитку та адаптації до соціуму, визначення індивідуальні чинники зменшення частоти та/або утримання від повторного вживання ПАР клієнтом Програми. 
Інструкція: анкета заповнюється кожним з учасників модулю «Особистісний ріст» особисто на першому та останньому занятті за змістом програми модулю. Данні анкети є конфіденційними. Аналізуються, зберігаються анкети у ведучого, тренера модулю, спеціаліста Програми. 
Бланк Анкети до модулю «Особистісний ріст». 
Дата народження:___________ стать: ______________ 
Блок «Рівень знань з тематики основ особистісного розвитку» 
Продовжить речення:
Особистісний ріст це - _________________________________________
	Вибір зростання – це ___________________________________________
	Відповідальна свобода – це _____________________________________
Чесність – це _________________________________________________
Лінь – це _____________________________________________________
Адаптація – це ________________________________________________
Зазначте фактори, які впливають на розвиток особистості:
	спадковість 

середовище
виховання. 
біологічні чинники.
Коротко опишіть бачення плану власне подальшого особистісного росту. Яке місце у вашому розвитку займають чесність та відповідальність свободи? Які цілі ви ставите перед собою для успішної адаптації та соціалізації? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Бланк відповідей до анкети модулю «Особистісний ріст». 
Блок «Рівень знань з тематики основ особистісного росту». 
	Особистісний ріст це – є передумова успішної адаптації людини у сучасному динамічному світі, тому знання основних механізмів саморозвитку, самодисципліни, розуміння суті своєї особистості допомагає людині уникнути внутрішніх конфліктів, додає впевненості, сприяє формуванню активної життєвої позиції.
	Вибір зростання – свідомий вибір розвитку вмінь, навичок, якостей та здібностей людини для самореалізації та досягнення поставлених цілей.
	Відповідальна свобода – це свідоме бажання молодої людини користуватись свободою наданою соціумом через відповідальний вибір свого особистого розвитку.

Чесність – це одна з основних граней людських чеснот, моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності. 
Лінь – це відсутність мотивацій для вчинків, активної поведінки, один з результатів переживання стресу.
	Адаптація – це пристосування, процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища; пристосування будови і функцій організмів до умов навколишнього середовища; соціально-психологічна адаптація є пристосуванням індивіда під групові норми, й навпаки – інтереси соціальної групи до окремого індивіда даної групи; скорочення та спрощення друкованого тексту. 

Зазначте фактори, які впливають на розвиток особистості:
	спадковість 
	середовище

виховання. 
біологічні чинники.
Вірні відповіді – 1,2,3. 
СОЦІАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Соціальна корекція девіантної поведінки має на меті – виправлення відхилень, які вже наявні у поведінці підлітка та створення передумов щодо його подальшого розвитку, позитивної соціалізації та інтеграції в соціум.
Соціальна корекція здійснюється на загальному позитивному фоні взаємодії соціального середовища з підлітком у таких напрямках: взаємодії підлітка і середовища; корекція соціальних наслідків проблеми вживання ПАР; корекція взаємовідносин у ситуації конфлікту з батьками, вчителями, однолітками. 
Зміст соціальної корекції (соціокорекції) наповнений комплексом соцілаьно-педагогічних послуг, кожна з яких має свою мету та завдання, зокрема: 
соціальний супровід;
	психодіагностика;
короткострокове консультування орієнтоване на прийняття рішення;
терапевтична група;
сімейно-групова конференція;
дистанційна підтримка; 
спортивно-оздоровчі заходи. 
Завдання: 
	надати достовірну інформації щодо змісту діяльності та графіку послуг дружніх організацій які опікуються підлітками; 
	закріпити навички безпечного спілкування з однолітками та дорослими людьми;
	формувати стійку позицію до відмови від скоєння протиправних дій, небезпечних сексуальних контактів, зменшення частоти або повної відмови вживання ПАР, відновлення та завершення процесу навчання, праці, які передумови успішної адаптації в соціумі.
За змістом, кожна послуга включає в себе проведення моніторингу та оцінки стану, потреб та ефективності роботи.

Форма роботи: індивідуальна та групова робота. 
Рекомендована кількість учасників на одному занятті: від 3 до 10 осіб 
Тривалість роботи: 91 година на 6 місяців програмної роботи та 12 годин пост програмної підтримки впродовж 3 місяців. 
Технічне забезпечення: приміщення для групової роботи та індивідуальної; матеріали для ведення «Особової справи» та обліково-звітної документації; комп’ютер; принтер; комунікаційний зв’язок (телефон, Інтернет); триніг; мультимедійний екран та проектор; стільці на кількість учасників; спортивний інвентар, одяг та відповідно обладнаний майданчик. 
Рекомендації до тримання підлітком комплексу соціально-педагогічних послуг: 
всі учасники пройшли ідентифікацію щодо приналежності до цільової групи Програми;
	всі учасники знаходяться під супроводом спеціаліста Програми, мають Індивідуальний план, підписали згоду на участь в освітніх модулях («Особова справа»); 
послуги надаються в позаурочний час з врахуванням інтересів підлітків які навчаються в закладах освіти.
Спеціаліст Програми, робить запис в Особову справу клієнта про результати роботи та планування подальших кроків втілення в життя індивідуального плану корекції. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, соціальний педагог, педагог з фізичної культури та спорту, тощо), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин групової роботи;
кількість годин індивідуальної роботи;
кількість звернень за послугами дружніх організацій;
кількість порушень структури та роботи;
Якісні показники:
позитивні відгуки підлітків;
	позитивні відгуки батьків;
позитивні відгуки спеціалістів дружніх організацій про факти отримання підлітком послуг;
факти утримання/ скоєння протиправних дій;
факти утримання від ризикованої сексуальної поведінки;
факти звернення в медичні заклади для консультування та діагностики ВІЛ, ІПСШ, тощо;
факти зменшення частоти на утримання від вживання ПАР. 
СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ
Соціальний супровід – це процес, у результаті якого клієнт Програми отримує своєчасний гарантований доступ в служби медико-соціальної та юридичної допомоги на всіх етапах участі в Програмі психокорекції. В основі соціального супроводу лежить клієнт-центрований підхід. 
Послуги з соціального супроводу надаються виходячи з позиції інтересів клієнта. 
Соціальний супровід здійснюється спеціалістом Програми за таким змістом:
первинна бесіда з підлітком (та його батьків) про діяльність, принципи, послуги, графік й правила роботи Програми;
	направлення до психолога, спеціаліста Програми, з метою проходження психодіагностики, включення та участі клієнта в Програмі; 
	реєстрація підлітка, як клієнта Програми;
інформаційна консультація щодо можливих наслідків вживання ПАР та методів попередження ВІЛ/СНІД, ТБ, ІПСШ; 
індивідуальна зустріч з клієнтом Програми з метою оцінки потреб, визначення запиту та покрокове планування її вирішення (не рідше двох годин на місяць з одним клієнтом); 
	поширення друкованої продукції з формування здорової моделі поведінки; 
	направлення/пере адресація до медичних установ з діагностики ВІЛ, ТБ, ІПСШ та подальшим доступом до медико-соціальних послуг, до соціальних Програм, тощо, відповідно до потреб підлітка; 
супровід до місць отримання медико-соціальної, правової допомоги від дружніх організацій; 
	направлення до педагога-тренера, спеціаліста Програми, з метою участі в спортивно-оздоровчих заходах Програми;

виключення клієнта з Програми на підставі рекомендації спеціалістів Програми та/або з інших об’єктивних причин (міграція, заява клієнта та або батьків, про вихід з Програми, перехід в іншу Програму, тощо);
	ведення обліково-звітної документації про факти надання всіх послуг клієнту Програми та його оточенню (див. Додаток 9.1. «Особова справа»).
Форма роботи: індивідуальна бесіда, особистий супровід до місць отримання послуги від дружніх організацій. 
Тривалість роботи: від 1 до 6 місяців перебування підлітка в Програмі, з періодичністю не менше двох годин контакту спеціаліста з підлітком на тиждень. 
Клієнтові можуть знадобитися допомога у пошуку житла, юридична консультація або ряд інших послуг. При цьому пошук житла і юридична консультація не є соціальним супроводом, а визначення потреби в цих видах допомоги і організація їх надання – це соціальний супровід. Послуги з соціального супроводу повинні завжди надавати виходячи з позиції інтересів клієнта. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст із соціального супроводу повинен мати вищу освіту (соціальна робота або соціальна педагогіка), досвіт роботи з підлітками не менше року. 
Додатково повинен пройти обов’язкове навчання/тренінг та/або стажування (за можливістю) за Програмою «Соціальний супровід в області профілактики, догляду і лікування при ВІЛ/ІПСШ/туберкульозу» тривалістю не менше 25 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат. 
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість наданих соціально-психологічних послуг за змістом Програми;
	кількість наданих послуг дружніми організаціями та Програми;
кількість підлітків, які перервали участь у Програмі на етапі здійснення соціального супроводу (зокрема діагностика ВІЛ, ІПСШ, ТБ, тощо);
кількість підлітків, які перешли до Програми психокорекції та відвідують заняття за змістом освітніх модулів;
кількість поширеного тематичного матеріалу з тематики ВІЛ, ІПСШ та ТБ; кількість скарг та результати їх розгляду;
кількість випадків скоєння/утримання протиправних дій підлітками.
Якісні показники:
активна участь підлітка у наповненні «Особової справи» та її втілення в життя;
	залучення батьків до участі в організації умов відвідування підлітком установи, організації, яка працює за змістом Програми;
позитивні відгуки від спеціалістів дружніх організацій та Програм, про дохід та отримання послуг підлітком без особистого супроводу;
залучення підлітком, клієнтом Програми, нових учасників із свого соціального оточення; 
	позитивні відгуки підлітків про отримання тієї чи іншої послуги Програми.
СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ СТАНУ      ТА ПОТРЕБ
Психодіагностика – визначення психологічного діагнозу, інструментами якого є методики з вимірювання індивідуально-психологічних особливостей. 
Психодіагностику здійснює спеціаліст Програми, має на меті – сприяти створенню умов для досягнення бажаних результатів отримання послуг Програми клієнтом, через врахування його індивідуально-психологічних особливостей, запитів та потреб. Спеціаліст Програми на вході та виході з Програми, за згодою клієнта, проводить оцінку за такими інструментами: 
	методика первинної діагностики та виявлення підлітків «групи підвищеного ризику» М.І. Рожков, М.А. Ковальчук) (на первинній консультації психолога, за направленням соціального працівника);
	орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ -2);
	проективна методика «Три дерева».

Опис змісту інструментів психодіагностик описаний в проекті стандартів (див. Додатки 9.2., 9.3., 9.4.) та може бути доповнений у відповідності до потреб психолога, спеціаліста Програми, для повної оцінки стану та потреб його клієнта. Описові звіти про результати психодіагностики клієнта Програми, зберігаються в його «Особовій справі» – «Психодіагностика. Аналіз, рекомендації до виконання». 
Форми роботи : індивідуальна.
Тривалість роботи: від 1 до 6 місяців, не менше двох годин на місяць.
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
кількість годин психодіагностики.
Якісні показники:
 результати психодіагностик до- та після участі в Програмі. 
СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Короткострокове консультування орієнтоване на прийняття рішення – психологічне консультування концентроване на активізації особистих ресурсів клієнта Програми для пошуку рішення його проблем та подолання стресових ситуації. 
Короткострокове консультування проводить спеціаліст Програми та має на меті:
	провести оцінку актуальних на момент звернення клієнта Програми проблем чи стресової ситуації;
	сприяти активізації наявних ресурсів клієнта через візуалізацію моменту вирішення проблеми чи виходу зі стресової ситуації, оцінці ресурсів які могли/можуть призвести до вирішення проблеми; 
	підтримати позитивне бачення у клієнта у вирішенні актуальної проблеми та виходу зі стресової ситуації через користування наявних ресурсів. 

Форми роботи: індивідуальна.
Тривалість роботи: від 40 до 60 хвилин з періодичністю не менше 2 годин на місяць (від 1 до 6 місяців). 
Спеціаліст Програми, який проводить консультацію, на момент її проведення повинен забезпечити безпеку підлітку та сприяти створенню довірливої атмосфери для подальшої роботи за змістом Програми. 
Опис змісту консультування спеціаліст Програми фіксує в Особовій справі, зокрема «Карті результатів участі в Програмі психокорекції девіантної поведінки».
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин індивідуальної роботи;
Якісні показники:
позитивні відгуки підлітків про отримання тієї чи іншої послуги Програми.
СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГРУПИ
Терапевтична група – групова робота направлена на відновлення міжособистісних стосунків з оточенням через розвиток асертивних навичок та інтерперсональних вмінь, з використанням технік арт, системно-сімейної та тілесно орієнтованої психотерапії. 
Арт-терапія у роботі з підлітками – полягає у гармонізації розвитку особистості через розвиток вміння самовираження та самопізнання.
Системно-сімейна терапія у роботі з підлітком – полягає у вивченні сучасного стану й потреб членів його сім’ї для пошуку й активізації ресурсів підтримки позитивних змін поведінки й налагодженню взаємодії у мікросоціумі неповнолітнього. 
Тілесно-орієнтована терапія в роботі з підлітком – полягає у вивчені, усвідомленні підлітком тілесних відчуттів, дослідження потреб, бажань, почуттів та їх відображення в тілесних станах. 
Терапевтична група має на меті сприяти: 
	створенню сприятливі умови для довірливих стосунків учасників групи; 
	розвитку та закріпленню навичок асертивності та конструктивного діалогу; 
	розвитку емоційно-моральної саморегуляції; 
	розвитку інтерперсональних умінь;
	зменшенню емоційного напруження. 

Структура терапевтичної групи: 
Вступ. Рефлексія стану та потреб учасників групи на момент групової роботи.
	Обговорення правил роботи групи для створення безпеки всіх учасників групи.
	Визначення тематики та мети зустрічі.
	Робота групи відповідно до обраної тематики зустрічі.
	Завершення. Рефлексія стану та відчуттів учасників групи на момент завершення роботи. 
Тематика терапевтичної групи:
Довіра. Фактор, які впливають на формування довіри до соціуму (з використанням методів роботи системно-сімейної психотерапії). 
	Конфлікти та безпека. Принципи безпечної взаємодії в соціуму (з використанням методів роботи системно-сімейної психотерапії). 
Безпека та насилля (з використанням методів роботи тілесно-орієнтованої терапії). 
	Соціум. Очікування та відповідальність (з використанням технік системно-сімейної терапії). 
Планування сценарію свого життя в соціуму. Ролі та фактори впливу на життєдіяльність сценарію (з використанням технік арт-терапії). 
Допомога. Як та в кого просити про допомогу? 
Жіночність та мужність (окрема робота в групах за гендерною ознакою, з використанням технік арт-терапії). 
Самооцінка. Фактори впливу (з використанням технік арт-терапії). 
Емоції. Як почувається наше тіло? (з використанням методики тілесно-орієнтованої терапії). 
Форма роботи: групова. 
Тривалість роботи: від 30 до 60 хвилин з періодичністю не менше 2 годин на місяць (від 1 до 6 місяців).
Кількість учасників групи: від 5 (на 30 хвилин) до 10 осіб (на 60 хвилин). 
Спеціаліст Програми на момент проведення терапевтичної групи повинен забезпечити безпеку всім учасникам без винятку та сприяти створенню довірливої атмосфери для подальшої роботи з клієнтами Програми. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин групової роботи;
кількість порушень структури та роботи терапевтичної групи.
Якісні показники:
позитивні відгуки підлітків про отримання тієї чи іншої послуги Програми.


СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ СІМЕЙНО-ГРУПОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Сімейно-групова конференція – зустріч членів родини або найближчого оточення підлітка, клієнта Програми, для розробки загального плану його підтримки у зміні моделі поведінки на більш безпечну, за участі та відповідальності всіх учасників групової конференції під наглядом залучених спеціалістів, дотичних до актуальної в родині проблеми. 
Сімейно-групову конференцію проводить спеціаліст Програми, має на меті:
провести оцінку сімейно-родинних стосунків клієнта Програми на момент отримання ним послуг;
	сприяти створенню умов для активізації позитивної взаємодії підлітка з членами родини, або найближчим оточенням, в пошуку вирішення актуальної проблеми, подоланні стресової ситуації та адаптації до змін в поведінці неповнолітнього;
провести оцінку сімейно-родинних стосунків підлітка, на момент підготовки до його виходу з Програми. 
Форма роботи: індивідуальна та групова.
Тривалість роботи: від 1 до 6 місяців, не менше шести годин.
Участь кожного клієнта Програми, в сімейно-груповій конференції в залежності від його потреб та запиту, але не менше ніж один раз на мінімальний термін участі у Програмі – 3 місяці
Структури сімейно-групової конференції:
Вступ. Визначення мети та завдання зустрічі для всіх її учасників. Знайомство – до 10 хв.;
	інформування учасників групи, спеціалістом Центру, соціального працівника або психолога який веде особову справу підлітка, про запит на зустріч – до 5 хв.;
	виступ підлітка щодо власного бачення проблеми запиту на зустріч та ролі її учасників – до 5 хв.;
	думка спеціалістів, щодо варіантів вирішення проблеми – запиту та їх, можлива участь у вирішенні проблеми (на випадок подолання зовнішніх факторів впливу на зміну/вирішення проблеми) – до 10 хв.;
розробка індивідуального короткострокового плану підтримки підлітка у зміні моделі поведінки на більш безпечну за участі лише членів родини або ближчого оточення – до 30 хв.;
	презентація короткострокового плану підтримки запрошеним залученим спеціалістам та спеціалістам Центру які ведуть особову справу – до 10хв.;
	завершення зустрічі. Рефлексія стану учасників групи – до 10 хв.; 
спільна перерва на чай та каву – часові рамки визначаються ведучим зустрічі, спеціалістом Центру, з врахуванням побажань її учасників. 
Вимоги до організації сімейно-групової конференції: 
первинна зустріч клієнта Програми зі спеціалістом Програми, який веде особову справу неповнолітнього, для обговорення змісту та завдання сімейно-групової конференції, проблеми – запиту та отримання згоди на участь в зустрічі членів родини, або найближчого оточення та залучених спеціалістів;
зустріч із членами родини або найближчим оточенням підлітка, залученими спеціалістами, з обговорення змісту зустріч, проблеми – запиту, місця та часу проведення конференції;
підготовка приміщення на час проведення зустрічі для забезпечення безпеки роботи групи;
підготовка матеріалів для забезпечення проведення конференції, включно для проведення спільного з підлітком чаювання. 
Критерії готовності клієнта Програми участі сімейно-груповій конференції:
психоемоційна готовність підлітка до зустрічі з членами родини та залученими спеціалістами з метою обговорення плану підтримки на вирішення проблеми – запиту – визначається за результатами психодіагностики, короткострокового консультування та бажанням самого підлітка на участь у конференції;
	психоемоційна готовність членів родини, або близького оточення підлітка, які можуть бути запрошеними на конференцію, до групової взаємодії;
	наявність проблеми – запиту у підлітка, вирішення якої потребує участі та підтримки членів родини, або найближчого оточення та залучених спеціалістів, дотичних до вирішення проблеми;
готовність залучених спеціалістів до участі в груповій роботі без упереджень та критики.
Спеціаліст організовує, проводить та відображає результати сімейно-групової конференції, в «Особовій справі». Визначає час зустрічі з підлітком, членами родини та залученими спеціалістами з підготовки до сімейно-групової конференції. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років. 
Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість проведених сімейно-групових конференцій;
кількість залучених спеціалістів до групової роботи;
кількість батьків, членів родини, які прийняли участь у групових конференцій;
кількість індивідуальних планів родинної підтримки підлітків.
Якісні показники:
позитивні відгуки від спеціалістів дружніх організацій;
	втілення в життя розроблених індивідуальних планів підтримки підлітків;
	позитивні відгуки підлітків;
	позитивні відгуки батьків, членів родини.













СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
Дистанційна підтримка – надання психоемоційної підтримки, інформаційного супроводу та оцінки стану й потреб клієнта Програми, посилення ефективності впливу її змісту на процес зміни поведінки підлітка на всіх етапах відвідування та впродовж трьох місяців після виходу з Програми, зокрема через Інтернет ресурси та телефонний зв'язок.
Алгоритм дистанційної підтримки: 
бесіда з клієнтом Програми, інформування про зміст та форми дистанційної підтримки, реєстрації клієнта Програми в закритій групі тематичної соціальної сторінки;
дистанційний контакт з клієнтом Програми (через соціальні мережі, телефонний зв’язок) не менше ніж два контакти в місяць (психоемоційна підтримка системності звернення клієнта Програми за послугами та оцінка стану й потреб); 
дистанційний контакт з клієнтом Програми (через соціальні мережі, телефонний зв’язок) впродовж трьох місяців після виходу з Програми 
ведення обліково-звітної документації («Особова справа»). 
Технічне забезпечення: 
окреме приміщення для дистанційної підтримки; 
комп’ютер, інтернет, стаціонарний чи/та мобільний телефон.
Спеціаліст Програми перед дистанційним контактом з учасником Програми повинен ознайомитись зі змістом Особової справи, для створення довірливих стосунків та діалогу. 
Опис змісту діалогу та результатів оцінки стану й потреб клієнта Програми фіксує в Особовій справі. 
Форма роботи: індивідуальна.
Тривалість роботи: від 10 до 30 хвилин з періодичністю два контакти на місяць (1-6 місяців) та один контакт після Програмної підтримки (3 місяці). 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст повинен мати середню-спеціальну, вищу освіту з гуманітарних наук, пройти навчання, тренінг та стажування (за можливості) за Програмою реабілітації та соціалізації підлітків тривалістю не менше 10 годин. Підтверджуючий документ – сертифікат. Успішний досвіт реабілітації, стан стійкої ремісії – від 3 років. 
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин дистанційної підтримки;
	кількість учасників закритої групи Програми в соціальній мережі Інтернет;
Якісні показники:
позитивні відгуки підлітків про отримання психоемоційної підтримки;
	частота звернень учасників Програми по отримання дистанційної підтримки;
факт зменшення частоти та/або утримання від вживання ПАР підлітком, після виходу з Програми.


















СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
Спортивно-оздоровчі заходи – заходи з виховання відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров’я інших, формування навичок догляду за власним тілом, збільшення рухової активності та альтернативного способу проведення підлітком вільного часу. 
Міні-футбол в роботі з підлітками – організація умов для розвитку спортивних навичок, підтримки фізичного здоровся та взаємодії в командній грі. Заохочується участь як хлопців так і дівчат. 
Street workout в роботі з підлітками – вуличний вид спорту, який наразі, є популярним серед групи, є адаптованим для пропагування в умовах дитячих майданчиків, парку, може впливати на розвиток вуличного руху з пропагування безпечної моделі поведінки, не обмежується кількістю залучених до виду спорту підлітків.
Вимоги до участі та організації спортивно-оздоровчих заходів: 
наявність медичної довідки про стан здоров’я клієнта Програми та безпеку залучення їх до спортивно-оздоровчих занять
письмова згода батьків, опікунів клієнта Програми, про його участь у спортивно-оздоровчих заходах.
Технічне забезпечення: закритий та/або відкритий спортивного корту/ігровий майданчик з тренувальним обладнанням; спортивний інвентар (м’ячі, одяг, взуття, тощо).
Зміст спортивно-оздоровчих заходів орієнтованих на вікові та фізичні особливості й потреби підлітка:
індивідуальна консультація спеціаліста Програми з питань підтримки фізичного здоров’я та розвитку, режиму дня та харчування за потреби та запиту клієнта Програми, але не менше однієї години на місяць; 
	залучення до групових форм тренування з підвищення фізичного здоров’я, враховуючи фізичний стан підлітка та графік його відвідування Програми;
	самостійне ознайомлення з тематичної літературою та відео-текою Програми із закріплення інформації та формування мотивації зі зміни моделі поведінки на більш безпечну;
організація та участь у спортивних дружніх турнірах серед однолітків з дружніх установ, тощо, з вуличного спорту, враховуючи сезони та рівень підготовки підлітків (турніри з міні-футболу та Street workout). 
Навантаження за Програмою відповідає рекомендаціям медичної комісії, потребам та ресурсам підлітка на час звернення до Програми. 
Спеціаліст Програми фіксує в Особовій справі результати участі підлітка в спортивно-оздоровчих заходах. Спеціаліст Програми на момент проведення заходів, відповідає за доступ клієнта Програми до необхідного спортивного інвентарю, одягу, збереження матеріальних цінностей та безпеку підлітка. 
Проведення дружніх спортивно-орієнтованих турнірів серед однолітків, мають на меті популяризувати спорт серед цільової групи, сприяти розвитку мотивації підлітка на продовження участі в Програмі Програми, розвитку навичок позитивного, соціально-прийнятного лідерства, передбачають проведення дружніх турнірів з залученням однолітків які тимчасового перебувають у кризових життєвих ситуаціях, схильні до скоєння протиправних дій, та девіантної моделі поведінки. Заохочуються турніри до днів: боротьби з наркобізнесом; боротьби з тютюнопалінням; дня молоді; тощо, відповідно до посилення виконання Національної Програми з формування серед молоді здорової моделі поведінки та профілактики соціально-небезпечних захворювань. 
Форма роботи: індивідуальне консультування; групові заняття.
Тривалість інформаційної консультації: від 20 до 40 хвилин.
Тривалість групового заняття: від 30 до 60 хвилин. 
Періодичність роботи: визначається спеціалістами Програми але не менше ніж п’ять годин на 3 місяці. 
Рекомендації до кваліфікації спеціаліста: 
Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (педагог, тренер з фізичного розвитку), досвіт роботи з підлітками не менше 1 року. 
Стандарти виконання.
Кількісні показники:
кількість «Особових справ» з наповненням;
	кількість годин індивідуальної роботи;
кількість годин групових занять;
кількість підлітків, учасників заходів;
кількість дружніх турнірів проведених в рамках Програми 
Якісні показники:
організація та результати роботи команди з міні-футболу та Street workout;
	позитивні відгуки від підлітків;
	факти зміни режиму дня та проведення вільного часу з безпекою для власного здоров’я та оточення.
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