
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 

 

№ 

завдання 

Опис заходів  Термін 

реалізації 

(місяць 

реалізації 

проекту) 

Кількісний 

індикатор 

досягнення 

результату 

Якісний 

індикатор 

досягнення 

результату 

Результати 

здійснення 

етапу 

І. Підготовчий етап 

1. Розробити  навчальну тренінгову програму та робочий зошит для учасників 

програми «Студії Розвитку». 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення 2-х 

робочих зустрічей 

координатора та 

соціальних 

працівників 

проекту  щодо 

створення 

концепції 

неформального 

простору «Студії 

розвитку» та 

розроблення 

тренінгової 

програми  та 

основних 

тематичних блоків 

програми. 

Перший 

місяць 

реалізації 

проекту 

Розроблено 11 

тренінгових  

занять для 

лідерів  

 

 

Відповідність 

програми 

тренінгових 

занять  та 

робочого 

зошиту до 

вимог та потреб 

учасників 

 

- Розроблено 

тренінгову 

програму та 

основні 

тематичні блоки 

програми; 

- Створено 

робочий зошит 

для лідерів. 

1.2 

 

 

Проведення 2-х 

робочих зустрічей 

координатора та 

соціальних 

працівників 

проекту  щодо 

створення  

робочого зошиту 

для лідерів. 

Розроблено 

робочий зошит 

для лідерів із 

структурним 

наповненням із 

5 тем  

 

2. Залучити підлітків, які перебувають на обліку у відділах ювенальної превенції  та 

Центрі ювенальної пробації м. Києва, для проходження програми «Студії Розвитку». 

 



2.1 

 

 

Розроблення та 

впровадження 

спільно з відділом 

ювенальної 

превенції, ВГЦ 

«Волонтер» 

механізму 

залучення до 

участі у «Студіях 

розвитку»  

підлітків, які 

перебувають на 

обліку у відділах 

ювенальної 

превенції та 

пробації, а також 

пройшли 

попередні 

тренінгові 

програми на базі 

ВГЦ «Волонтер». 

Другий 

місяць 

реалізації 

проекту 

Залучено 50 

лідерів, 

сформовано 

групу. 

 

Належний  

рівень 

готовності 

лідерів до 

проходження 

занять та 

зустрічей у 

рамках 

програми 

- Залучено 50 

підлітків, 

які перебувають 

на обліку у 

відділах 

ювенальної 

превенції для 

проходження та 

проводження 

тренінгових 

занять «Студії 

Розвитку»; 

- Проведено 

першу 

організаційну 

зустрічі з 

лідерами; 

- Уточнено час та 

кількість  

зустрічей  у 

межах 

тренінгової 

програми «Студії 

Розвитку». 

2.2 

 

Організаційна 

зустріч з лідерами  

для обговорення 

подальшої 

діяльності у 

рамках програми  

«Студії Розвитку». 

Визначено 

кількість 

зустрічей та 

тривалість 

(зустрічі 

будуть 

відбуватись 

один раз на 

тиждень по 4 

години). 

ІІ. Практичний етап 

3. Впровадити  програму тренінгових занять «Студії Розвитку» для підлітків, які 

перебувають на обліку у відділах ювенальної превенції  та Центру ювенальної 

пробації м. Києва 

3.1 

 

 

 

 

 

Проведення 

тренінгових занять 

за програмою 

«Студії Розвитку». 

 

 

 

 

 

 

 

Третій- 

сьомий 

місяці 

реалізації 

проекту 

Проведено 11 

тренінгових 

занять для 50 

лідерів.   

Підвищення 

рівня знань 

лідерів щодо 

громадської 

активності, 

соціально -

корисної 

діяльності, 

участі у житті 

громади 

-Проведено 11 

тренінгових 

занять за 

програмою 

«Студії 

Розвитку»  з 50 

лідерами. 



3.2 Залучення лідерів  

до участі у 

майстер-класах та 

майстернях  поза 

межами основної 

тренінгової 

програми. 

 

Лідерами взято 

участь у 5 

заходах. 

Підвищення 

рівня знань та 

сформованість 

умінь у лідерів 

щодо 

використання 

різноманітних 

форм 

проведення 

дозвілля. 

- Залучено 

лідерів до участі   

у майстер-класах 

та  майстернях 

поза межами 

основної 

тренінгової 

програми для 

розширення їх 

світогляду.  

 

4. 

 

Створити та реалізувати учасниками програми  10 суспільно-корисних ініціатив у м. 

Києві. 

4.1. Проведення 

Воркшопу 

«Технологія 

створення та 

розвитку власної 

ініціативи». 

 

Восьмий  

місяць 

реалізації 

проекту 

Проведено  

Воркшоп для 

50 лідерів; 

Лідерами 

розроблено 10  

ініціатив та 

сплановано їх 

впровадження 

Підвищено 

рівень 

готовності до  

створення  

власних 

ініціатив та 

використання 

власного 

лідерського 

потенціалу і 

можливостей. 

- За результатами 

Воркшопу 

«Технологія 

створення та 

розвитку власної 

ініціативи» 

лідерами 

розроблено 

власні проекти 

ініціатив. 

 

4.2. Впровадження 

власних ініціатив 

лідерами та 

презентація 

результатів по 

завершенню 

тренінгової 

програми  

Дев’ятий-

дванадцятий 

місяці 

реалізації 

проекту 

Учасниками 

впроваджено 

10 ініціатив як 

результату 

участі в 

програмі 

«Студії 

Розвитку» 

Ініціативи були 

успішними та 

отримали 

схвальні відгуки  

 

- Лідерами 

впроваджено  

власні ініціативи 

на рівні громади 

Києва.  

5. Організувати  для обміну досвідом, спілкування, залучення до участі інших підлітків 

у віртуальний простір «Студії Розвитку» та створити  разом з лідерами  

однойменний  YouTube-канал 

5.1 Проведення 

робочої зустрічі з 

лідерами щодо 

створення 

YouTube каналу: 

визначення 

тематики 

відеороликів (для 

кого, що та яким 

чином),  

визначення часу та  

регулярності 

зйомок. 

 

Шостий-

сьомий 

місяці 

реалізації 

проекту 

Лідерами 

створено 

YouTube канал. 

Підвищено 

рівень мотивації 

лідерів щодо 

популяризації 

власної 

діяльності у 

мережі Інтернет 

та 

продуктивного її 

використання 

Підвищено 

рівень мотивації 

лідерів щодо 

популяризації 

власної 

діяльності у 

- Проведено 

організаційна 

зустріч  з 

лідерами-

волонтерами 

щодо створення 

YouTube каналу; 

- Визначено 

робочу групу; 

Визначено тему, 

направлення 

відеороликів, 

основних рубрик 

та часу і 

регулярності 

зйомок. 



5.2 Проведення 

робочої зустрічі з 

лідерами щодо 

створення 

YouTube каналу: 

визначення 

тематики 

відеороликів (для 

кого, що, яким 

чином, визначення 

часу та  

регулярності 

зйомок. 

 

Лідерами 

створено 

YouTube канал 

мережі Інтернет 

та 

продуктивного її 

використання 

- Проведено 

організаційну 

зустріч  з 

лідерами-

волонтерами 

щодо створення 

YouTube каналу; 

- Визначено 

робочу групу; 

- Визначено 

тему, напрямок 

відеороликів, 

основних рубрик 

та регулярності 

зйомок. 

5.3 Зйомки 

репортажів (vlog-

ів), у т.ч., 

розроблення 

соціальної 

реклами на 

заздалегідь 

визначені теми  

Знято 10 

репортажів 

 

 

Лідерами знято 

та розміщено у 

віртуальному 

просторі  10 

відеороликів. 

 

ІІІ. Поширення досвіду 

6. Створити та поширити електронний журнал «10 ініціатив» учасниками програми 

«Студії Розвитку» через інформаційну кампанію «Історії успіху студійців» у мережі 

Інтернет 

6.1 Розробити дизайн 

електронного 

журналу «10 

ініціатив» та 

інформаційне 

наповнення 

журналу 

Дванадцятий 

місяць 

реалізації 

проекту 

Розроблено 

електронний 

журнал з 

описом 10 

ініціатив 

реалізованих 

учасниками 

програми 

«Студії 

Розвитку» 

Ініціативи були 

успішними та 

отримали 

схвальні відгуки. 

Підвищено 

рівень мотивації 

лідерів щодо 

популяризації 

власної 

діяльності у 

мережі Інтернет 

Створено та 

поширено 

електронний 

журнал «10 

ініціатив» 

учасників 

програми 

«Студії 

Розвитку» через 

інформаційну 

кампанію 

«Історії успіху 

студійців» в 

мережі Інтернет 

6.2. Розмістити 

електронний 

журнал «10 

ініціатив» 

учасників 

програми «Студії 

Розвитку» через 

інформаційну 

кампанію «Історії 

успіху студійців» 

в мережі Інтернет 

7. Провести моніторинг та оцінку ефективності реалізації програми для лідерів  

«Студії Розвитку» 



7.1 Розроблення 

анкети та плану 

фокус-групи для 

лідерів  щодо 

оцінки участі у 

тренінговій 

програмі «Студії 

Розвитку» 

 

Одинадцяти

й-

дванадцятий 

місяці 

реалізації 

проекту 

Розроблено 

інструментарій 

для оцінки 

ефективності 

реалізації 

проекту. 

Концепція та 

програма 

відповідають 

вимогам  та 

потребам 

лідерів і 

засвідчують 

високий рівень 

відповідності 

програми та 

належну якість 

її розробки.   

Розроблено 

анкету та фокус-

групу для 

проведення 

оцінки 

ефективності 

реалізації 

програми  

7.2 Проведення 

анкетування  та 

фокус-групи по  

завершенню 

тренінгової 

програми «Студії 

Розвитку»  

Проведено 

анкетування  та 

фокус-групу 

серед лідерів 

залучених до 

програми «Студії 

Розвитку» та 

визначено 

ефективність 

впровадження 

програми  

7.3 Провести круглий 

стіл   за участі 

зацікавлених 

партнерських 

державних 

організацій та 

НДО у 

результатами 

проекту  

 

Дванадцятий 

місяць 

реалізації 

проекту 

1 круглий стіл 

проведено; 

10 учасників 

круглого столу 

залучено 

Круглий стіл 

проведено на 

належному 

організаційному 

рівні про що 

свідчать анкети 

учасників, 

проведені після 

круглого столу. 

Розроблено 

рекомендації 

щодо подальшої 

діяльності у 

даному 

напрямку. 

Складено 

загальний звіт на 

базі отриманих 

результатів. 

 

 

Короткострокові результати 

(за результатами реалізації завдань) 
Довгострокові результати 

(вплив проекту) 
- Започатковано неформальний простір «Студії 

Розвитку» для підвищення лідерського потенціалу 

підлітків, які перебувають у конфлікті із законом. 

-  Розроблено програму  тренінгових занять «Студії 

Розвитку». 

- Розроблено робочий зошит учасників програми 

«Студії Розвитку». 

- Залучено 50 учасників з числа підлітків, які 

перебувають на обліку у відділах ювенальної превенції 

та пробації м. Києва, для навчання та реалізації 

програми «Студій Розвитку». 

- Впроваджено  програму тренінгових занять для 

лідерів «Студій Розвитку». 

- Організовано у мережі Інтернет віртуальний 

простір для користування лідерами (сайти, групи у 

- Організовано неформальний 

простір,  в якому здійснюється  

систематична робота з  

підлітками, які перебувають на 

обліку у відділах ювенальної 

превенції м. Києва щодо 

організації  соціально-корисної 

діяльності через різноманітні 

інноваційні методи, форми та 

заходи. 

- Підвищено рівень знань та 

навичок лідерів щодо  ініціатив, а 

також загалом – готовності до 

власного їх розроблення та 

впровадження. 



соціальних мережах) під назвою «Студії Розвитку»; 

створено YouTube каналу лідерами під назвою «Студії 

Розвитку». 

- Впроваджено 10 ініціатив силами лідерів «Студій 

Розвитку». 

- Створено та поширено електронний журнал «10 

ініціатив» учасниками програми «Студії Розвитку» 

через інформаційну кампанію «Історії успіху студійців» 

у мережі Інтернет . 

- Здійснено моніторинг та оцінку ефективності 

реалізації  програми для лідерів «Студії Розвитку»; 

підбито підсумки проекту та сплановано подальшу 

діяльність «Студій Розвитку». 

- Підвищено рівень 

вмотивованості здійснювати 

соціально корисну діяльність 

лідерами та створення своєї 

команди ініціаторів. 

- Підвищено рівень 

лідерського потенціалу підлітків, 

які перебувають на обліку у 

відділах ювенальної превенції 

- Підвищено рівень 

обізнаності з даного питання 

працівників  громадських та 

державних організацій, що дасть 

змогу поширити досвід проекту. 

 

 

Довготривалість та життєздатність проекту: 

1. Після впровадження  даного проекту фахівці  відділів ювенальної превенції, Центру 

ювенальної пробації та  ВГЦ «Волонтер» зможуть продовжувати проводити  з новими група 

лідерів (як з числа дітей, які перебувають у конфлікті із законом, так і з числа учнівської 

молоді загалом), а також здійснювати відповідне навчання серед своїх колег. 

2. Поширення роботи у цьому напрямі у інших регіонах через використання 

розробленої програми тренінгових занять.  

3. Стимулювання впровадження нових соціальних  проектів, які спрямовані на 

вирішення проблеми  організації соціально-корисної діяльності підлітків, які перебувають 

у конфлікті із законом. 

 

 

 


