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Проект «Як ти дорослішаєш»
Громадська організація «Всеукраїнська ініціатива»

1. Анотація
Проект «Як ти дорослішаєш», розроблений експертами ГО «Всеукраїнська
ініціатива», являє собою методичне видання, спрямоване на формування у дівчатпідлітків розуміння фізіологічних і психологічних змін, що відбуваються в
організмі, сприяння усвідомленню цього процесу як норми дорослішання, а також,
формування фундаменту подальшого статевого виховання.
Нікого не потрібно переконувати, що статеве виховання має здійснюватися у
сім'ї дітей. На жаль, соціально-економічні зміни в сучасному українському
суспільстві, посилення впливу масової культури спричинили знецінення
традиційних цінностей, зменшення ролі сім’ї у процесі виховання дітей, що
призвело до таких негативних явищ, як зростання кількості розлучень та неповних
сімей, нестабільності подружніх взаємин, раннього початку статевого життя,
збільшення кількості небажаної вагітності та абортів, поширення захворювань, що
передаються статевим шляхом.
Тому одним із завдань сьогодення є вироблення нових підходів до розв’язання
означених проблем. Зокрема, активізування уваги щодо реформування підходів до
статевого виховання молоді, створення нових стратегій вирішення окреслених
питань, які б відповідали вимогам сучасності.
Саме недосконалість системи статевого виховання молоді спонукала експертів
ГО «Всеукраїнська ініціатива» до створення просвітницького проекту «Як ти
дорослішаєш» з метою реалізації його серед учениць 5-7 класів закладів освіти
м. Києва.
В рамках цієї проектної заявки, громадська організація «Всеукраїнська
ініціатива» шукає підтримки для фінансування проведення просвітницьких заходів у
м. Києві, а також видання та поширення методичного посібника «Як ти
дорослішаєш». Поруч з цим, для отримання фахового медичного консультування та
психологічної підтримки створення телефонної лінії «Довіра».
2. Загальна інформація
Громадська організація «Всеукраїнська ініціатива» була створена 1 квітня 2015
року з метою забезпечення становлення демократії та розвитку громадянського
суспільства України, а також сприяння захисту законних соціальних, економічних,
політичних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних
інтересів співгромадян.

Громадська організація «Всеукраїнська ініціатива» - це неприбуткова
молодіжна організація, заснована експертами та спеціалістами різних галузей права,
економіки, соціології, інженерної та інших наук на основі інтересу єдності для
спільної реалізації своїх прав та свобод.
Основними цілями організації є:
- Обмін найкращими практиками з представниками громадянського
суспільства України та інших країн;
- Розвиток та просування волонтерської діяльності;
- Сприяння формуванню та розвитку молоді;
- Популяризація здорового способу життя;
- Сприяння формуванню, розвитку та поширенню неформальної освіти;
- Лекції, проведення конференцій, семінарів, тренінгів, молодіжних форумів
тощо;
- Реалізація в Україні кращих практик зарубіжних країн;
- Сприяння захисту прав людини;
- Сприяння розвитку участі молоді в політиці.
Вищим керівним органом ГО «Всеукраїнська ініціатива» є загальні збори
організації. На час між загальними зборами, для управління організацією обирається
голова, який звітує за свою роботу перед загальними зборами.
За 2016-2017 роки члени організації прийняли участь та були волонтерами на
наступних заходах та проектах:
Проект Human Rights Education initiative - освітній проект, який направлений на
впровадження освіти з прав людини у формальне навчання, а також актуалізацію
необхідності підвищення обізнаності громадян в сфері прав людини. Передбачав
роботу робочої групи он-лайн з розробки структури навчальних дисциплін; зустріч
членів робочої групи та запрошених експертів для обговорення створеного та
планування подальших заходів; розробку законопроекту про внесення змін в закон
України про освіту; адвокацію з прийняття законопроекту (ще триває).
Супровід реалізації проектів членів ГО: проекти з комплексного вивчення країн
(Німеччини та Польщі) за фінансової підтримки Благодійного Фонду Богдана
Гаврилишина.
Майстер-клас «Майстерня Святого Миколая» для дітей смт. Немішаєве,
Київська область.
Семінар «Я не згоден, тому я беру участь», який був присвячений активізації
населення до створення громадських організацій.
Впровадження системи «Відкрите місто» в смт. Немішаєве, Київської
області.
Фестиваль театрів Osten-saken off-stage festival.
Серія тренінгів з проектного менеджменту та написання проектів для
активних мешканців смт. Немішаєве.
Євро-пікнік Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина.

Тренінг щодо створення об’єднаних територіальних громад

3. Опис проекту
Здоровий гармонійний розвиток дітей та юнацтва є важливою сферою уваги та
діяльності сучасного гуманного суспільства. Особливої уваги заслуговує охорона
репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків, бо саме їм випала щаслива доля пізнання
материнства, народження продовжувача роду.
Ось чому ґрунтовна профілактична робота серед підростаючого жіночого населення
є особливо необхідною і корисною. Вона дає плідні результати і здатна значно
знизити рівень тих порушень в організмі, які потім стають перепоною на шляху
материнства.
Згідно результатів проведеного опитування в м. Києві, більше 70% опитаних
старшокласників та 75% опитаних педагогів та лікарів вказують на неефективність
статевого виховання вдома. Коли ж йдеться про збереження статевого здоров’я
старшими школярами, то статистика також невтішна: 76 % дівчат (віком до 16
років) ніколи не відвідувати гінеколога. Майже 71% опитуваних дівчат більшість
інформації, що стосується статевого дозрівання черпають з Інтернету, спілкування з
друзями та однолітками, де ці відомості часто неточні, а інколи відверто неправдиві.
Способом вирішення означеної проблеми, може стати запровадження у
м.
Києві проведення тематичних просвітницьких заходів та поширення на них
методичного посібника «Як ти дорослішаєш», зміст якого передбачає ознайомити
дівчат з питаннями статевого дозрівання. Поруч з цим, для можливості отримання
фахового медичного консультування та психологічної підтримки створення
телефонної лінії «Довіра».
Мета проекту:
Формування загально-культурного розвитку дівчат-підлітків, зокрема шляхом
фахового ознайомлення з питаннями статевого дозрівання.
Завдання проекту:
- Провести круглий стіл з метою створення експертної групи з питань розробки
тренінгових занять «Як ти дорослішаєш»;
- Видати методичний посібник «Як ти дорослішаєш» для учениць 5-7 класів
закладів освіти м. Києва;
- Підвищити обізнаність дівчат-підлітків з питань статевого дозрівання шляхом
проведення тренінгових занять та поширення методичного посібника «Як ти
дорослішаєш»;
- Співпрацювати з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання
проведення просвітницьких заходів та поширення методичного посібника «Як ти
дорослішаєш» у навчальних закладах м. Києва.

- Створити телефонну лінію «Довіра» для фахового медичного консультування
та психологічної підтримки дівчат-підлітків м. Києва;
- Підготувати статтю про впровадження проекту «Як ти дорослішаєш» до
розміщення на інтернет-порталі «Наш Киев» (https://nashkiev.ua);
- Провести моніторинг та оцінку впровадження Проекту.
Таблиця 1
Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення етапу

І
Підготовка
методичного
посібника та
тренінгових
занять з теми
«Як ти
дорослішаєш»

- Створення експертної
групи;
- Залучення фахівців до
створення методичного
посібника
«Як
ти
дорослішаєш»;
- Підготовка
методичного посібника
«Як ти дорослішаєш» до
видання;
- Розробка тренінгових
занять
- Видання методичного
посібника
«Як
ти
дорослішаєш»;
- Співпраця
з
Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого
органу
Київської міської ради
(Київської
міської
державної адміністрації)
з питання проведення
просвітницьких заходів
та
поширення
методичного посібника
«Як ти дорослішаєш» у
закладах
освіти
м.
Києва;

ІІ
Реалізація
Проекту

Строк
реалізації
етапу

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)

Лютий Керівник
ГО
березень 2018 «Всеукраїнська
ініціатива»
П. С. Губаренко

Березеньчервень 2018

Старший
науковий
співробітник
відділу
освіти
дітей
з
інтелектуальними
порушеннями
Інституту
спеціальної
педагогіки НАПН
України, к.п.н.
Н. А Ярмола.

- Проведення тренінгів
та
поширення
методичного посібника
«Як ти дорослішаєш» у
закладах
освіти
м. Києва;
- Запровадження
телефонної
лінії
«Довіра» для фахового
медичного
консультування
та
психологічної
підтримки
дівчатпідлітків м. Києва
ІІІ
Поширення
інформації про
впровадження
Проекту

IV
Оцінювання
успішності
Проекту

-Підготовка статті про Березеньвпровадження проекту червень 2018
«Як ти дорослішаєш» до
розміщення на інтернетпорталі «Наш Киев»
(https://nashkiev.ua);
- поширення інформації
про
впровадження
Проекту в соціальних
мережах

Старший
науковий
співробітник
відділу
освіти
дітей
з
інтелектуальними
порушеннями
Інституту
спеціальної
педагогіки НАПН
України, к.п.н.
Н. А Ярмола.

Червень 2018

Керівник
ГО
«Всеукраїнська
ініціатива»
П. С. Губаренко

- Аналіз
кількісних/якісних
показників;
- Підготовка звіту

Очікувані результати проекту:
Кількісні показники
- Проведено круглий стіл - 1;

Якісні показники
Створено експертну групу з питань
розробки тренінгових занять «Як ти
дорослішаєш»

- Створено методичний посібник
для дівчат «Як ти дорослішаєш» 1(тираж близько 3 000)

Близько 3 000 дівчат-підлітків
отримали методичний посібник з
питань статевого дозрівання, в т.ч.
щодо запобігання ранньої вагітності та
захворювань, що передаються
статевим шляхом

- Розроблено тренінг для дівчат 5-7
класів за темою «Як ти
дорослішаєш» - 1

Проведено близько 50 тренінгів з теми
«Як ти дорослішаєш» для 3 000
слухачів

- Кадрова комплектація телефонної Забезпечено можливості надання
лінії «Довіра» фахівцями - 2
послуг фахового медичного
консультування та психологічної
підтримки дівчатам-підліткам
м. Києва в будні дні з 9.00 до 18.00
- Проведено тренінгів за темою «Як Близько 3 000 дівчат-підлітків
ти дорослішаєш» - 50
отримали інформацію з питань
статевого дозрівання, в т.ч. щодо
запобігання ранньої вагітності та
захворювань, що передаються
статевим шляхом
- Отримано звернень телефонної
лінії «Довіра» - 250

Близько 250 дівчат-підлітків отримали
фахове медичне консультування та
психологічну підтримку, в т. ч. і про
уникнення ранньої вагітності та
захворювань, що передаються
статевим шляхом

- Розміщення інформаційних
матеріалів у ЗМІ, соціальних
мережах - 100

Близько 50 000 мешканців м. Києва
отримали інформацію про реалізацію
проекту «Як ти дорослішаєш»

Цільова аудиторія на яку спрямовано проект:
1. Учениці 5-7 класів закладів освіти Шевченківського району м. Києва;
2. Педагогічна спільнота м. Києва дотична до питань статевого виховання
молоді;
3. Батьки дітей-підлітків, або особи які їх замінюють, мешканці м. Києва;

4. Читачі порталу «Наш Киев» (https://nashkiev.ua), користувачі соціальних
мереж.
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту:
Поширення інформації планується здійснювати шляхом висвітлення
інформативних матеріалів на інтернет-порталі «Наш Киев» (https://nashkiev.ua) та в
соціальних мережах.
Організації, що планується залучити до співучасті у реалізації проекту:
Органiзацiя-партнер
Заходи
проекту
Кафедра дитячих та Розробляє
зміст
підліткових
методичного посібника
захворювань НМАПО «Як ти дорослішаєш»
ім. П. Л. Шупіка

Контактна особа
Доцент
кафедри,
кандидат медичних наук
Горячева
Ірина Павлівна

Відділ освіти дітей з Розробляє тренінг «Як Старший
науковий
порушеннями
ти дорослішаєш»
співробітник
відділу
інтелектуального
освіти
дітей
з
розвитку
Інституту
інтелектуальними
спеціальної педагогіки
порушеннями Інституту
НАПН України
спеціальної педагогіки
НАПН України, к.п.н.
Ярмола
Наталія
Анатоліївна
(о67) 762 88 38
Відділ наукового та
навчально-методичого
забезпечення
змісту
корекційної
та
інклюзивної
освіти
ДНУ
«Інститут
модернізації
змісту
освіти»

Проводить
рецензування
методичного посібника
«Як ти дорослішаєш»
щодо схвалення для
використання
у
закладах освіти

Начальник відділу
Дмитрієва
Маріанна Валеріївна
(097) 361 38 23

4.Кошторис витрат на реалізацію проекту
№ Стаття витрат

Розрахунок
витрат

Сумма
коштів
очікувана
з бюджету
м. Києва

1

2

3

4

Сума

Власний
внесок
кошті
організац
в
з
ії,
інших
джере грн.
л
5

6

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.
7

1. Оплата послуг:
- написання
методичних
рекомендацій
«Як ти
8 700 грн х1
дорослішаєш»;
- розробка
тренінгу «Як
ти
8 700 грн х1
дорослішаєш»;

8 700,00

8 700,00

- проведення
тренінгів
фахівцями;
- послуга двох
консультантів

50 тренінгів 100 000,00

100 000,00

телефонної
лінії «Довіра»

х 2 000 грн

2 чол. х 5
міс.х 5 000
грн
Всього
2.

50 000,00

150 00,00

50 000,00

17 400,00

150 000,00

Видання:
- послуги
редактора;
- послуги
дизайнера;
- видрук
мет.рекоменда
цій;
- видрук
інформаційних
календарів

16 000 грн
х1

15 200 грн
х1

16 000,00

16 000,00

15 200,00

16 200,00

12 грн х 3
000 шт.

36 500,00

2,2 грн х
3 000 шт.

Всього
3.

Послуги
зв’язку

6 600,00

31 200,00
3 500грн/мі
с х 5міс

43 100,00

32 200,00

17 500,00

17 500,00

Всього

17 500,00

198 700, 00

Разом

198 700, 00

5. Обгрунтування кiлькостi послуг i товарів
Стаття витрат «Оплата послуг»:

60 500,00 259 200, 00

Організація написання методичного посібника та розроблення тренінгу «Як ти
дорослішаєш» потребує залучення висококваліфікованих фахівців із галузі
медицини та педагогіки. Вартість зазначених послуг складає
8 700 грн 00
коп./1 особі.
Для реалізації просвітницького проекту «Як ти дорослішаєш», зокрема
проведення тематичного тренінгу в закладах освіти м. Києва, буде здійснюватися
оплата тренерам у сумі 2 000 грн/1 тренінг.
Для забезпечення повноцінної роботи телефонної лінії «Довіра» (у будні з 9.00
до 18.00) та надання фахової допомоги, необхідно залучити відповідних фахівців –
психолога та лікаря-гінеколога. Оплата послуг консультантів буде здійснюватися на
рівні середньої заробітної плати фахівців медичної сфери – 5 000 тис.грн/міс.
Видання:
Процедура видання розроблених матеріалів передбачає залучення наступних
фахівців: редактора, оплата послуг здійснюється у сумі 16 000 грн; дизайнера
верстки, оплата послуг здійснюється у сумі 15 200 грн.
Для забезпечення близько 50 закладів освіти Шевченківського району м. Києва
(учениць 5-7 класів) методичними рекомендаціями «Як ти дорослішаєш» їх наклад
має становити не менше 3 000 примірників. Ринкова вартість видруку одного
примірника становить 12 грн. Загальна вартість тиражу – 36 500,00 грн. Для
поширення інформації та проведення рекламної кампанії Проекту буде здійснено
друкування інформаційних календарів, вартістю 2,2 грн/шт. у кількості 3000 шт.
Послуги зв’язку:
Оплата послуг зв’язку телефонної лінії «Довіра» відбуватиметься згідно тарифами
операторів зв’язку - 3 500, 00 грн/міс.
6. Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та кадрового
забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту:
Громадська
організація
«Всеукраїнська
ініціатива»
неодноразово
організовувала навчальні візити членів організації в рамках програми «Молодь
змінить Україну» за підтримки Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина в
Європейські країні для перейняття кращого досвіду та лобіування його
впровадження в Україні; в 2017 році була партнером в

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНІЦІАТИВА»
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНІЦІАТИВА»:

Метою діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ є об’єднання та координація
зусиль членів громадської організації у справі сприяння задоволенню та захисту
законних соціальних, економічних, політичних, творчих, національно-культурних,
спортивних та інших спільних інтерсів членів; становленню демократії та розвитку
громадянського суспільства в Україні.
Для досягнення мети, передбаченої пунктом 2.1. цього Статуту, основними
завданнями та напрямами діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ є в
установленому законодавством порядку:
- задоволення потреб членів організації;
- обміну досвідом кращих практик з представниками громадянського суспільства
України та інших держав;
- розвиток й поширення волонтерської діяльності в Україні;
- сприяння соціальному становленню й розвитку молоді в Україні;
- cприяння становленню, розвитку й поширенню неформальної освіти в Україні;
- створення умов для саморозвитку членів громадської організації як особистостей,
членів суспільства, громадян України;
- сприяння покращенню рівня поінформованості громадськості щодо програм,
тенденцій, проблем та перспектив суспільного розвитку;
- проведення лекцій, конференцій, семінарів, симпозіумів, тренінгів, молодіжних
форумів тощо для обміну суспільно-корисною інформацією, знаннями та навичками
в різних сферах суспільного життя;
- вироблення і винесення на громадське обговорення ініціатив членів «Ініціативи»;
- сприяння виданню аналітичних збірників, брошур, листівок, методичних
посібників і науково-практичних коментарів;
- сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової
освіти населення;
- cприяння впровадженню позитивного досвіду іноземних держав в Україні шляхом
його детального вивчення, аналізу, порівняння, адаптації, а також висвітлення та
поширення аналітичних матеріалів;
- сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів
державної влади та місцевого самоврядування.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНІЦІАТИВА»:

Грошові кошти і майно організації формуються:


за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ:

За весь період своєї діяльності (з 2015 року) громадська організація була
ініціатором, приймала участь в якості партнера, а її члени – в якості волонтерів та
експертів, в близько 30 проектах.
Зокрема, за 2017 рік члени організації прийняли участь та були волонтерами
на наступних заходах та проектах:
Проект Human Rights Education initiative - освітній проект, який направлений
на впровадження освіти з прав людини у формальне навчання, а також актуалізацію
необхідності підвищення обізнаності громадян в сфері прав людини. Передбачав
роботу робочої групи он-лайн з розробки структури навчальних дисциплін; зустріч
членів робочої групи та запрошених експертів для обговорення створеного та
планування подальших заходів; розробку законопроекту про внесення змін в закон
України про освіту; адвокацію з прийняття законопроекту (ще триває).
Супровід реалізації проектів членів ГО: проекти з комплексного вивчення
країн (Німеччини та Польщі) за фінансової підтримки Благодійного Фонду Богдана
Гаврилишина.
Майстер-клас «Майстерня Святого Миколая» для дітей смт. Немішаєве,
Київська область.
Семінар «Я не згоден, тому я беру участь», який був присвячений активізації
населення до створення громадських організацій.
Впровадження системи «Відкрите місто» в смт. Немішаєве, Київської області.
Фестиваль театрів Osten-saken off-stage festival, смт. Немішаєве, Київська
область.
Серія тренінгів з проектного менеджменту та написання проектів для активних
мешканців смт. Немішаєве, Київська область.
Євро-пікнік Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина.
Серія тренінгів щодо створення об’єднаних територіальних громад, смт.
Немішаєве, Київська область.

