
ГРУПОВІ ЗАХОДИ 

“Центру надання соціальних послуг 
населенню” 

виконавчого комітету Помічнянської 
міської ради. 



 Центр працює в соціальному напрямку.  

 Соціальна робота проводиться з 
неповнолітніми та молоддю, які засуджені до 
покарання не пов’язаних з позбавленням волі. 
На базі Міського Палацу культури фахівцями та 
психологом центру було проведено 8 групових 
заходів, в т.ч.: бесіди на теми “Життя без 
насилля”, “Торгівля людьми-сучасний прояв 
рабства”; тренінги “Насильство: міф чи 
реальність”, “ Наркотики і ти”, “Молодь і 
протиправна поведінка”. 

 



 Важливим напрямком роботи Центру є 

профілактично-просвітницька робота, яка 

здійснюється в загальноосвітніх школах 

щодо запобігання поширення негативних 

явищ в дитячому та молодіжному 

середовищах. Було проведено 71 групове 

заняття, якими було охоплено 1030 дітей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Захід №1 

“Життя без насильства” 

 Мета : ознайомити умовно засуджену 

молодь з актуальністю проблеми 

насильства та розробити відповідну 

стратегію поведінки у ситуаціях ризику, 

аргументувати свої дії з попередження 

насильства на основі власної 

відповідальності , виокреслити механізм 

захисту прав населенню.   



 



Захід № 2 

“Не стань жертвою насилля” 

 

 Мета:Підвищення рівня знань щодо 

поняття “торгівля людьми”, прав та 

свобод громадян за кордоном, 

міжнародних документів про боротьбу з 

торгівлею людьми. 



Заняття №3 

“Людина не товар” 

 

 Мета: підвищення проінформованості 

широкого кола людей. Поширння 

інформації щодо взаємодії урядових та 

неурядових організацій у наданні 

допомоги постраждалим від торівлі 

людьми. 



 



Заняття №4 

“Торгівля людьми-сучаснийпрояв 

рабства” 
 

 

 Мета:Підвищення рівня знань щодо 

поняття “торгівля людьми”, прав та 

свобод громадян за кордоном, 

міжнародних документів про боротьбу з 

торгівлею людьми. 

 



 



Заняття №5 

“Торгівля людьми – грубе 

порушення прав громадянина” 
 

 

 Мета: підвищення рівня 

поінформованості учнів щодо проблеми 

торгівлі людьми. 



 

 

Заняття №6 

“Сучасні злочини: трудова 

експлуатація, торгівля людьми 

 
 

 

 Мета: привернути увагу до проблеми 

сучасної злочинності, способів її 

пристосування до сучасного світу, 

проаналізувати ситуацію злочинності в 

Україні пов’язану з порушенням прав 

людини. 



Заняття №7 

“День Незалежності України” 

 Мета: формувати моральні пріоритети та 

сприяти збагаченню знань про 

державотворчі процеси в Україні, 

виховувати почуття патріотизму, 

шанобливе ставлення до державних 

символів України, почуття гордості за 

власну державу. 



 



Заняття №8 

“ Згуртування учнів  в єдиний 

колектив” 
 

 Мета: спрямувати окрему особистість на 

згуртування єдиного учнівського 

колективу, розвивати комунікативні 

навички, емоційну стійкість, впевненість в 

собі, доброзичливе ставлення один до 

одного. 



 



Заняття №9 

“Дружні стосунки між школярами” 

 

 Мета: виховувати дружні стосунки між 

школярами, розкрити перевагу добра над 

злом . Виховувати бажання жити в мирі й 

злагоді з рідними, близькими. 



 



Заняття №10 

“Насилля в сім′ї” 

 

 

 Мета : Розповісти про взаємовідносини в 

сім’ї. Навчитися спілкуватися з 

оточуючими їх людьми. 



Заняття №11 

“ Шкідливі звички”  

 

 Мета: дати поняття про те, що таке погані 

звички і як не набувати їх. Розвивати 

правильні погляди на життя і вміння 

дотримуватися принципової позиції щодо 

власного здоров’я. Виховувати хороші 

звички, які сприяють зміцненню здоров’я.   



 



Заняття №12 

“Учитель творить Людину…” 

 

 Мета: Розкрити глибину, сутність 

учительської праці, виховувати любов і 

повагу до вчителя , відповідальне 

ставлення до навчальної діяльності, 

прагнення удосконалювати культуру 

розумової праці; формувати поняття 

шкільні стики. 



Заняття №13 

“Профілактика булінгу в 

учнівському колективі” 
 

 Мета : Ознайомити учнів з поняттям, 

формами та структурою булінгу; 

виховувати почуття емпатії та 

переживання до дитини, яка зазнає 

насильства; розвивати вміння пошуку 

шляхів виходу зі складної ситуації; 

формувати навики та безпечної 

поведінки. 



 



 



Заняття №14 

“ Дружба єднає щирі серця” 

 

 Мета: Розкрити значення дружби в житті 

людини; ознайомити з правилами 

дружби, показати важливість істинних 

друзів в житті людини, розвивати уміння 

товаришувати; виховувати уважне , 

шанобливе ставлення один до одного. 



 



Заняття №15 

“Добро в нашій душі” 

 Мета: визначити і окреслити суть 

категорії “добро” і “зло”; допомогти дітям 

усвідомити значення добра , як життєвого 

вибору в духовному становленні 

особистості; створити ситуацію, за якою 

учень може виявити доброту і відчути від 

цього задаволення; виховувати 

схильність безкорисливо чинити добро. 



 



Заняття №16  

“Щедрість і жадібність” 

 

 

 Мета: продовжити знайомити учнів із 

людськими чеснотами. Розкрити перевагу 

щедрості над жадібністю. Виховувати 

дружні стосунки між дітьми у групі. 



 



Заняття №17 

“ Жорстокість і насильство” 

 Мета: сформувати уявлення про 

проблему насилля й жорстокості, їх 

наслідків для дитини чи інших членів 

родини; вивчити права дітей; обговорити 

питання,як захиститися від будь якого 

насильства; виховувати вміння 

попереджувати жорстоке поводження з 

людьми. 



Заняття №18 

“ Вчимося толерантному 

спілкуванню” 
 

 Мета: показати значимість толерантності 

під час взаємодії з іншими, закріпити 

знання учасників про компоненти 

толерантності, учити розуміти і поважати 

один одного, удосконалювати вміння 

толерантного спілкування. 



 



Заняття №19 

“Наркотики і наркоманія-

підступний ворог людства” 
 

 

 Мета : сформувати в учнів поняття про 

наркотичні і прирівняні до них речовини, 

показати їх згубну дію на організм людини 

і особливо підлітка. 



Заняття № 20 

“ Правила поведінки у натовпі” 

 Мета:закріплювати знання дітей про 
правила поведінки у натовпі; дати 
поняття “натовпу” та навчити учнів 
правильно поводитися при виникненні 
загрозливих ситуацій для їхнього життя; 
виховувати в них обачність та 
поміркованість дій; закріпити знання 
телефонних номерів, адрес служб 
захисту населення.  



Заняття №21 

“Молодь і протиправна поведінка” 

 

 

 Мета: Профілактика девіантної форми 

поведінки, орієнтація на здоровий спосіб 

життя, вироблення шляхів попередження 

та боротьби з негативною поведінкою, 

усвідомлення відповідальності за власне 

здоров’я. 



 



 



Заняття №22 

“Батьки і діти” 

 Мета: сприяти набуттю учнями правових 
знань, формуванню ключових 
компетентностей; ознайомити учнів з 
правами та обов'язками батьків та дітей; 
формувати вміння висловлювати та 
аргументувати власну точку зору; 
виховувати повагу до батьків, 
відповідальне ставлення до своїх 
сімейних та подружніх обов'язків.  



Заняття №23 

“ Шануй батька й неньку” 

 Мета: виховувати у дітей любов та повагу 
до батьків, турботу про них, шанобливе 
ставлення до їхніх настанов та порад, 
бажання щоденно піклуватися про їхнє 
здоров’я, не завдавати їм душевного 
болю негідними вчинками; прищеплювати 
бажання бути гідними дітьми своїх 
батьків, прагнення приности щастя в свій 
дім. 



Заняття № 24 

“ Батьки і діти” 
 Мета: сприяти усвідомленню учнями, чому 

права та обов’язки батьків і дітей є взаємними, 
наводити приклади окремих прав батьків і 
дітей; описувати обов’язок матері, батька 
утримувати дитину та обов’язок повнолітніх 
дітей утримувати батьків; розвивати вміння 
моделювати та розв’язувати правові ситуації, 
пов’язані з правами та обов’язками батьків і 
дітей; висловлювати власне ставлення до 
взаємних прав і обов’язків батьків і дітей; 
виховувати свідоме ставлення до взаємних 
прав і обов’язків батьків і дітей.  



Заняття №25 

“Сонце в руках дитини”  

 



Заняття № 26 

“ День усиновлення” 

 



Заняття № 27 

“ Усиновіть дитину, подаруйте їй 

сонце” 
 



ВИСНОВОК 

 Отже основним завданням Центру є 

здійснення соціальних заходів 

спрямованих на покращення життєвих 

обставин як у сім’ях, так і в учнівських 

колективах, та молодіжних згуртуваннях. 
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