Навчальні та методичні публікації з профілактики негативних явищ в
молодіжному середовищі
Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки
«Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів
та
правопорушень
серед
учнівської
молоді»
Навчально-методичний посібник із Програмою профілактики
конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо
майбутнє разом» містить чотири тренінгові модулі з детальним
описом кожного заняття, спрямовані на формування належного
рівня усвідомленості підлітками, молодими людьми власної
ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей іншої людини,
почуття відповідальності за власне життя, а також на оптимізацію
процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх
досягнення, підвищення рівня вмотивованості до позитивних
змін, розвиток активної життєвої позиції.
Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні
профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійнотехнічних навчальних закладів
Посібник містить інформацію щодо сутності понять лідерства та
волонтерства, особливостей навчання за методом «рівнийрівному», алгоритм залучення волонтерів до здійснення
суспільно-корисної діяльності, особливостей підготовки лідерівволонтерів в умовах ПТНЗ, та, власне, саму просвітницькопрофілактичну Програму «Вчимося бути здоровими

Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та
студентської
молоді
Методичний посібник містить інформацію щодо особливостей
вживання наркотиків підлітками та молоддю та прийомів,
алгоритмів і технік мотиваційного консультування підлітків та
їх батьків для усвідомлення проблеми та зміни поведінки, а
також Програму тренінгових занять з попередження та
подолання вживання психоактивних речовин серед учнівської та
студентської молоді.

Збірка казок та оповідань до Програми занять з профілактики
ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків
для
неповнолітніх
у
регіонах
України
У збірці подано інформацію про метод казкотерапії і можливості
його використання під час роботи за Програмою, а також добірку

казок за трьома напрямами: казки та оповідання, спрямовані на формування
загальнолюдських цінностей; казки та оповідання, спрямовані на формування здорового
способу життя; казки та оповідання, спрямовані на попередження ризикованої поведінки.
Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІД та ризикованої
поведінки
Посібник містить інформаційно-методичні матеріали щодо використання активних
методів навчання у профілактиці ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки.

Використання інтерактивних методів та мультфільмів у
профілактиці
ризикованої
поведінки
У даному посібнику викладено загальні принципи та рекомендації
щодо розробки та проведення профілактичних занять з
безпритульними та бездоглядними дітьми та підлітками, а також
наведено детальні програми занять на основі трьох мультфільмів

«Зупинись! – Посміхнись!» методичний посібник з програмою
профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціальнопсихологічної
реабілітації
Посібник містить інформацію щодо особливостей реалізації
корекційно-профілактичних програм з подолання агресивної
поведінки підлітків, аналіз агресивної поведінки серед вихованців
центрів соціально-психологічної реабілітації, а також комплексну
програму профілактики агресивної поведінки підлітків, які
перебувають у притулках та центрах соціально-психологічної
реабілітації.
Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх,
які перебувають у конфлікті з законом: навчально-методичний
посібник
У посібнику подано інформацію щодо специфіки реалізації
соціальної профілактики серед неповнолітніх, які перебувають у
конфлікті із законом, розглянуто основні види послуг, яких можуть
потребувати такі підлітки, та особливості їх переадресації для
отримання допомоги в інших організаціях. Представлено
корекційно-профілактичну програму «Вчимося бути здоровими» та детальні плани занять.

Попередження насильства та жорстокого поводження
Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім'ї та
жорстокого
поводження
з
дітьми
У публікації подано матеріали тренінгового курсу для фахівців, які
працюють у системі попередження насильства в сім'ї та жорстокого
поводження з дітьми. Тренінговий курс спрямовано на розкриття

особливостей законодавчого забезпечення проблеми попередження насильства в сім'ї та
жорстокого поводження з дітьми, висвітлення психологічних аспектів взаємодії з жертвою
та агресором, формування у спеціалістів навичок взаємодії у міжвідомчій команді
фахівців
Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами
України: аналіз законодавства та практики його застосування
Науково-практичний посібник розкриває основні проблеми правового
регулювання запобігання насильству над дітьми на рівні міжнародного
права та національного законодавства України, визначає особливості
різних видів юридичної відповідальності за його вчинення, а також
висвітлює психологічне підґрунтя жорстокого поводження з дітьми.

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та
жорстокого
поводження
з
дітьми
Методичні матеріали містять тренінговий курс, що складається з двох
модулів та спрямований на підготовку освітян до попередження
жорстокого поводження з дітьми.

Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами
(14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до
групи
ризику
Інформаційно-методичні матеріали містять концептуальні засади
впровадження Комплексної Програми корекційної роботи з дівчатами
та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику,
програму і зміст індивідуальної та групової корекційно-реабілітаційної
роботи з даною категорією і зміст консультативної роботи з батьками (або особами, які їх
замінюють) дівчат (14-18 років), які пережили насильство або належать до групи ризику.

Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової
бази з питань попередження насильства над дітьми в сім'ї та поза
нею
Інформаційно-методичні матеріали містять інформацію про
національні засади попередження жорстокого поводження з дітьми в
світлі
міжнародних
стандартів
прав
дитини,
юридичну
відповідальність за жорстоке поводження з дітьми, соціальні аспекти
проблеми жорстокого поводження з дітьми в Україні та умови
успішності взаємодії соціальних служб з дитиною, постраждалою від насильства.

Запобігання насильству в сім'ї у діяльності фахівців соціальної сфери
Навчально-методичний посібник містить матеріали до навчальної
програми для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та
інших спеціалістів, які надають соціальні послуги з питань запобігання
насильству в сім'ї.

