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ПОДОРОЖ4LIFE
ПРАЦЮЮЧИ РАЗОМ З МОЛОДИМИ 
ЛЮДЬМИ ЗАРАДИ СПІЛЬНОГО 
ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО.



Танцюй заради життя

Dance4Life – це голландська організація, яка 
грунтуючись на знаннях, накопичених протягом 
понад десятиліття впровадження навчальних 
програм для молоді у 13 країнах світу, 
використовуючи найновіші дані досліджень та 
наукових відкриттів, розробила навчальну 
програму “Journey4Life” (“Подорож4Life”). 

Програма розроблена молоддю та для молоді, 
як модель розширення прав та можливостей.



Танцюй заради життя

В основі програми лежить модель 
розширення можливостей та емпіричного, 
тобто заснованого на власному досвіді, 
навчання (“Experiential learning”, теорія 
навчання Девіда Колба). 



Мета

Кінцева мета програми “Подорож4Life” - зробити внесок до 
подолання трьох найбільших загроз для сексуального здоров'я, з 
якими сьогодні стикаються молоді люди: 

⁄ ВІЛ
⁄ небажаної вагітності
⁄ сексуального та гендерно зумовленого 

насильства



Очікувані результати

⁄ формування впевненості; 
⁄ створення установок гендерної рівності; 
⁄ критична оцінка та опір викликам, які створюють 

небезпеку для здоров’я та добробуту.
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Реалізація Подорож4Life в Україні

⁄ ОБФ “Повернення до 
життя” (Кропивницький)

⁄ ПОБФ “ Громадське 
здоров’я ” (Полтава)

⁄ ХМБФ “ Благо” (Харків)
⁄ БФ “Нова сім’я” (Чернівці)
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ЗА 10 РОКІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ 
DANCE4LIFE 
СТАЛО 
ЗРОЗУМІЛО…

Реальний вплив на 
здоров’я 
виявляється 
обмеженим.

Однолітки  
сприймаються як 
важливе джерело 
інформації

Знання багатьох 
молодих людей в 
середньому досить 
високі.

Інформація про 
репродуктивне 
здоров’я 
представлена 
занадто науково.

Повідомлення на 
основі страху часто 
використовуються, 
але не призводять 
до зміни 
поведінки.

Недостатньо зосереджено 
увагу на гендерному 
забезпеченні можливостей, 
хоча це є ключовим 
основним фактором.



Цільова група

Молоді люди у віці: 
10-14 років
15-19 роки

Учні ПТНЗ



1. НАДИХАЙ – фокусується на створенні 
групової роботи та безпечної атмосфери

2. Я – направлений на формування 
особистої впевненості та самооцінки

3. Я і ТИ – сфокусований на відносинах та 
формуванні усвідомлення гендерної 
рівності

4. Я та СУСПІЛЬСТВО – направлений на 
формування критичної оцінки та опору 
негативним викликам



Проведення Подорожі4Life

5 етапів

10 зустрічей

90 хв. одна зустріч

20-40 учасників в одній групі

Місце: будь-яке



Теми:

⁄ СРЗП,
⁄ ПАР
⁄ Контрацепція
⁄ Гендерна рівність
⁄ Особисті кордони
⁄ Права
⁄ Дружні до молоді послуги
⁄ Особливості підліткового віку (фізіологічні 

та психологічні)
⁄ Вирішення конфліктів
⁄ Активна участь у житті громади



Хто проводить 
зустрічі?

Кожну зустріч проводить пара підготовлених 
однолітків, яких називають Чемпіони4Life

⁄ Фасилітатори-підлітки
⁄ 17-24 роки



Навчання Чемпіонів4Life

Січень, 2020 р.
20 Чемпіонів з 4 
міст України



Переваги для учнів
⁄ Інтерактивний спосіб навчання на основі 

досвіду. 
⁄ Підвищення результативності учнів, впевненість 

та самооцінку.
⁄ Усвідомлений вибір у сексуальному житті. 
⁄ Розширення прав і можливостей молоді
⁄ Альтернативний спосіб проведення вільного 

часу
⁄ Володіннями знаннями про послуги, дружні до 

молоді в їхньому місті для отримання своєчасної 
медичної, соціальної, психологічної та правової 
допомоги.



Переваги для 
навчальних закладів

⁄ Позитивне середовище в навчальному закладі
⁄ Учні - агенти змін
⁄ Соціальна відповідальність учнів
⁄ Покращується атмосфера в колективі
⁄ Краще розуміння сильних та слабких сторон учнів
⁄ Позитивний імідж навчального закладу. 
⁄ Мінімальні ресурси
⁄ Цікавий та креативний формат



Зміст програми

Адаптований до 
українського контексту 
спільно із партнерами та 
підлітками



Приклад зустрічі



Онлайн зустрічі

+
Можливість проводити 
зустрічі для підлітків з 
віддалених регіонів
Легше вибрати зручний 
час та місце
Більше свободи

-
Менше учасників
Поганий інтернет
Присутність батьків та 
інших людей у 
приміщенні
Важче встановлювати 
контакт





Dance4Life - А до чого ж тут танець? ☺



Танцюй заради 
життя

Dance4Life пісня і танець використовується упродовж 
всієї Подорожі4Life. Танець Dance4Life – це танець, який 
танцюють у всьому світі усі молоді люди, які беруть участь 
у Подорожі4Life.
Культура групи зосереджена навколо цієї пісні і танцю, 
який доповнюється новими елементами впродовж 
Зустрічей.



Танцюй заради 
життя

Be the change you want to see,
 take responsibility!

Будь тими змінами, які ми хочемо бачити, 
бери на себе відповідальність



За фінансової підтримки:
Міністерства закордонних справ 
королівста Нідерландів

      

UNESCO

у партнерстві з Dance4Life



Відео послання від наших Чемпіонів





Анастасія Шебардіна
anastasiya.shebardina@
afew.org.ua


