
ÏÐÈÌIÙÅÍÍß 
ÏIÄ ÊÎÌ’ÞÍIÒI-

ÖÅÍÒÐ ÄËß 
ÊÐÎÏÈÂÍÈÖÜÊÎI

ÌÎËÎÄI

www.returntolife.org.ua

ÎÁËÀÑÍÈÉ 
ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ

ÔÎÍÄ 
«ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß 

ÄÎ ÆÈÒÒß»

Ìîëîäü ç ãðóïè ðèçèêó 
â Êðîïèâíèöüêîìó 
ìàº ïðàâî íà óâàãó 

íå ò³ëüêè â³ä 
³íîçåìíèõ áëàãîä³éíèê³â, 

à é â³ä ñâî¿õ ñï³âãðîìàäÿí,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïðè âëàä³.   

http://nesehnuti.cz/

Буклет створено при фінансовій підтримці 
МБО з Чехії 

www.returntolife.org.ua

Facebook.com/ReturnToLife.UA

  Це було зроблено за 10 років за рахунок 
коштів Міністерства закордонних справ 
Нідерландів: 

- створена команда професійних фахівців 
саме по роботі з молоддю (14-21 рік), які 
мають досвід вживання (експериментів) з 
психоактивними речовинами (ПАР);

- охоплено профілактикою понад 5 тисяч 
підлітків та надано послуги з соціального 
супроводу понад 600 хлопцям і дівчатам;

- створено команду волонтерів з колишніх 
«експериментаторів», які самостійно 
розробили мініпроєкти та успішно їх 
реалізували в нашому місті;

-  створено  партнерську  мережу  з 
профільних державних та недержавних 
організацій, які працюють з молоддю з групи 
ризику;

- більше 30 підлітків з групи ризику 
пройшли міжнародні тренінги і тепер в якості 
молодих тренерів допомогають своїм 
одноліткам сприймати світ під кутом 
здорового глузду;

- послугу з анонімного експрес-тестування 
на ВІЛ/вірусні гепатити отримали більше 5000 
підлітків. Тим з них, у кого було виявлено 
інфекцію, надано послуги кейс-менеджера та 
безкоштовне лікування;

- створена психололгічно-захищена 
територ ія  «ВІП-бункер» ,  яка  ст а ла 
майданчиком для поступового прозріння та 
позбавлення негативних явищ в своєму житті. 
Діти почали жити в світі, в якому їх свідомість 
вже сприймає ПАР як ворога.



МЕТА КАМПАНІЇ
Висвітлення проблеми підліткової 
наркоманії та відсутності підтримки 
з боку влади щодо реального вирішення 
питання з надання допомоги неповнолітнім, 
які почали експерементувати з 
психоактивними речовинами (ПАР).   

ЦІЛЬОВА ГРУПА

- МІСЬКІ ДЕПУТАТИ

 

- БАТЬКИ НЕПОВНОЛІТНІХ З ГРУПИ
  РИЗИКУ

- ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ 
  ПРАЦЮЮТЬ З НЕПОВНОЛІТНІМИ

- ГОЛОВА МІСЬКВИКОНКОМУ

- АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА

ЗАВДАННЯ КАМПАНІЇ
Продемонструвати результат 10-тирічної 
роботи ком’юніті-центру «ВІП-бункер» 
для молоді з групи ризику, який з січня 
2011року фінансується Міністерством 
закордонних справ Нідерландів (МЗКН)
через МБФ «СНІД-Фонд  Схід-Захід»  
Показати досвід інших регіонів України, 
які також протягом 10 років фінансуються  
МЗКН, а саме: м. Полтава, м. Харків та 
м. Чернівці. В цих містах влада знайшла
можливість надати приміщення під 
ком’юніті-центри для молоді з групи 
ризику, чим повернула в суспільство 
своїх молодих містян.    
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