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Аналіз діяльності національної тренерської мережі (НТМ)
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1. Інформація про склад національної тренерської мережі станом на 2012 р.
Кількість регіональних тренерів-координаторів: 20
Кількість регіональних тренерів: 2
Кількість членів молодіжної секції НТМ: 29*
Кількість тренерів регіональних тренерських мереж: 185
Область
Кількість
Кількість членів
регіональних
молодіжної секції
тренерівНТМ
координаторів
Вінницька обл.
2
Волинська обл.
1
Донецька обл.
5
Житомирська обл.
1
Київська обл.
3
13
Луганська обл.
4
Миколаївська обл.
1
Одеська обл.
8
Полтавська обл.
1
2
Сумська обл.
Тернопільська обл.
1
Черкаська обл.
1
АР Крим
6

ВСЬОГО

20

29

Кількість
регіональних
тренерів

Кількість тренерів
регіональних
тренерських мереж

Загальна кількість
членів НТМ
в регіонах

1
1
-

15
5
35
5
42
28
5
26
4
20
-

17
6
40
6
58
32
6
8
29
1
5
22
6

2

185

236

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАДІЯНИХ У РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРЕНЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ:

236 осіб

*Превентивно-освітні заходи проводяться членами молодіжної секції НТМ за методикою «рівний-рівному» на основі досвіду, набутого під час реалізації
Міжнародного молодіжного партнерського проекту для дітей та молоді з групи ризику та потерпілих від комерційної сексуальної експлуатації.
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Рис. 1. Регіональні тренерські мережі
(кількість осіб, задіяних у роботі регіональних тренерських мереж)
Як показано на рис. 1, найпотужніша регіональна тренерська мережа сформована у Київській області: складається з 3
регіональних тренерів-координаторів, 13 членів молодіжної секції НТМ та 42 тренерів регіональної мережі. Найбільше тренерівкоординаторів (5 осіб) та тренерів регіональних тренерських мереж (35 осіб) у Донецькій області. Великими є тренерські мережі в
Луганській обл. – 4 тренери-координатори та 28 тренерів регіональних тренерських мереж, по 1 координатору налічують Волинська,
Житомирська, Миколаївська, Тернопільська, Черкаська, Полтавська області. В Одеській обл. до діяльності залучено 8 членів
молодіжної секції НТМ, в АР Крим – 6 та в Полтавській обл. - 2.
У Сумській обл. національна тренерська мережа представлена одним регіональним тренером.
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Рис. 2. Регіональні тренерські мережі
(територіальна забезпеченість області тренерами,
відсоток по відношенню до загальної кількості членів НТМ)
Якщо проаналізувати склад національної тренерської мережі з точки зору розгалуженості тренерів за областями, то найбільш
забезпеченими тренерами є Київська (25%) та Донецька (16%) області. Дещо менший відсоток складають Луганська (15%) та
Полтавська (12,5%) області. Наявність тренерів в різних районах області дає змогу охопити профілактичною роботою більшу кількість
осіб. Крім того, тренери проводять роботу не лише в своїх населених пунктах, але й у сусідніх.
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Серед осіб, які входять до складу національної тренерської мережі найбільше працівників освіти (63%), 13,5% тренерів є
представниками неурядових організацій, 11% представляють студентську молодь. Крім того, в складі тренерської мережі є також
представники соціальних служб (8,5%), приватного сектору (3%), фахівці центрів зайнятості (1%) (див. рис. 3).
Серед працівників освіти найбільший відсоток становлять педагоги ЗНЗ та ВНЗ (71%), фахівці управлінь освіти – 9%,
працівники закладів професійно-технічної освіти – 10%, інститутів післядипломної педагогічної освіти – 4%, психологи – 5% та
працівники будинків творчості і молодіжних клубів – 1% (див. рис. 3.1.).
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Працівники освіти
Студентська молодь
НУО
Соціальні служби
Приватний сектор
Центр зайнятості

Рис. 3. Склад НТМ Центру «Ла Страда-Україна»: 236 осіб.
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Рис. 3.1. Працівники освіти: 148 осіб
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Табл.1. Список регіональних тренерів-координаторів НТМ
Центру «Ла Страда-Україна
№
1

2

3
4

5
6

7

8
9
10

Ім’я, прізвище,
по-батькові
Алексєєв Андрій Олегович

Місце роботи, посада

Коростишівський педагогічний коледж
ім. І.Я. Франка,
викладач теорії гендеру
Андрєєнкова Вероніка
ЗОШ І-ІІІ ст.
Леонідівна
с. Фабричне,
директор
Бірюкова Марина
Луганський ОІППО, методист кафедри
Сергіївна
педагогіки і психології
Боярчук Ольга Іллівна
Київський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних кадрів,
завідуюча навчально-методичним кабінетом
виховної роботи
Войцях Тетяна
Черкаський ОІПОПП, методист-соціальний
Володимирівна
педагог
Горват Людмила Прокопівна Обласна комунальна установа «Луганський
обласний Центр роботи з жінками»,
директор
Гордейчук Світлана
Донецька обласна державна адміністрація,
Федорівна
управління освіти і науки,
головний спеціаліст, координатор
превентивних програм
Григораш Тетяна Миколаївна Вінницька районна рада,методист з
психологічної служби
Данильчук Лариса Олексіївна Волинський національний університет ім. Лесі
Українки, докторант
Діхтієвська Ольга
Миколаївський професійний ліцей сфери
Михайлівна
послуг, заступник директора з навчальновиховної роботи
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11

Дмитренко Лілія Бултаївна

12

Зьома Наталія Олександрівна

13

Микитюк Людмила
Володимирівна

14

Москаленко Оксана
Леонідівна
Полулях Лариса Алімівна

15

16

17

18
19
20

Понікельська
Надія
Ярославівна
Тимошенко Тетяна
Анатолівна
Чернець Ольга
Василівна
Шебаніц Валентина
Георгіївна
Яременко Світлана
Анатоліївна

Громадська організація «Центр «РОДІС»,
директор
Маріупольська ЗОШ№10,
директор
Київський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних кадрів,
методист навчально-методичного кабінету
виховної роботи
Донецька ЗОШ №64,
директор
Громадська організація
«А-ВЕСТА»,
голова
Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,
вчитель зарубіжної літератури
Методичний кабінет відділу освіти
Димитровської міської ради,
методист
ПРООН, тренер з питань протидії насильства
Новоазовська ЗОШ№2,
практичний психолог вищої категорії
Києво-Святошинський районний центр
соціальних служб,
провідний спеціаліст
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Табл. 2. Список регіональних тренерів НТМ
Центру “Ла Страда-Україна”
1

Костенко Людмила Василівна

2

Сагайдак Олена Борисівна

Черкаський жіночий центр,
офіс-менеджер, координатор програм
Обласний центр практичної психології і
соціальної роботи,
спеціаліст

Контакти регіональних тренерів-координаторів та тренерів НТМ Центру «Ла Страда-Україна» можна дізнатися за тел.
044 205 36 95. Контактні особи: Оксана Ясельська, Вікторія Кизим.

№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові тренера

Табл. 3. Список членів регіональних тренерських мереж
Центру «Ла Страда-Україна»
Місце роботи
Регіон (район, місто)
Вінницька обл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

І. Координатор: Полулях Лариса
1.Василенко Валерія
2.Волинець Микола
3.Діденко Тетяна
4. Дорох Віталій
5.Дубина Світлана
6.Єфремова Яна
7.Журавель Світлана
8. Кравець Інна

Волонтер ГО «ЮЗЕР»
ГО А-ВЕСТА
Учитель ЗОШ № 2
Голова ГО «Право»
Голова ГО «ВІСЬ»
Волонтер ГО «А-ВЕСТА»
ГО А-ВЕСТА
ГО Велес

м. Вінниця
м. Козятин
м. Липовець
м. Хмільник
м. Вінниця
м. Вінниця
м. Немирів
смт. Ямпіль

ІІ. Координатор: Григораш Тетяна
1.Бісікало Лариса
2.Мокроуз Олена
3.Керезь Ольга
4.Коновалова Віка
5.Мазай Людмила

Практичний психолог
Практичний психолог
Волонтер ГО «А-ВЕСТА»
ГО «Наше Поділля»
Учитель правознавства

с. Агрономічне
с. Пултівці
смт. Стрижавка
м. Вінниця
смт. Стрижавка
8
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16.
17.

6.Решетник Алла
7.Степанець Лариса

Соціальний працівник
Учитель біології

с. Писарівка
смт. Стрижавка

Волинська обл.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

І. Координатор: Понікельська Надія
1.Главнічек Наталія
2.Гурська Ірина
3.Крижанівська Марія
4.Ткачук Марія
5.Шепталова Олена

„Волинська газета‖
Міський центр зайнятості
Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №11
ЗОШ №2
ГО «Волинські перспективи»

м. Луцьк
м. Луцьк
м. Луцьк
м. Луцьк
м. Луцьк

Донецька обл.
24.
25.

І. Координатор: Гордейчук Світлана
1.Гордейчук Олександр

26.
27.

2.Грибанова Олена
3.Іванова Інна

28.

4.Коніщева Н.Й.

29.

5.Кухар Г.І.

30.

6.Ломакіна Галина

31.
32.

33.
34.
35.
36.

Університет фінансів та кредиту
Мінфіну України
ЗОШ №67
Обласний центр практичної психології

м. Донецьк

Слов’янський педуніверситет,
гендерний центр
Обласний центр технічної творчості

м. Слов’янськ

м. Донецьк

7.Лобанова Т.А.
8.Новиков Вадим

ІППО, завідувач відділом національного
виховання
Обласний центр практичної психології
ЗОШ № 5

ІІ. Координатор: Зьома Наталія
1.Белла Оксана
2. Губарева Ольга
3.Костюк Ірина

ЗОШ №56
ЗОШ №10
Науково-методичний центр управління

м. Маріуполь
м. Маріуполь
м. Маріуполь

м. Донецьк
м. Донецьк

Ясунватський р-н

м. Донецьк
м. Комсомольське, Старобешівський
р-н
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освіти міської ради
37.

4.Попенко Наталя

НВК «Школа-гімназія №1»

м. Маріуполь

38.

5.Сиромятникова Лідія

СЗОШ №5

м. Маріуполь

39.

6.Словачевська Юлія

ЗОШ №10

м. Маріуполь

40.

7.Хайлова Марина

ЗОШ №10

м. Маріуполь

41.
42.

ІІІ. Координатор: Москаленко Оксана
1.Іванченко Світлана

м. Донецьк

43.

2.Кайдаш Наталя

44.

3.Маковецька Тетяна

45.

4.Міланова Світлана

Відділ освіти Куйбишевського р-ну
м. Донецька, психолог-методист
Керівник МО класних керівників
району
Дитячий молодіжний клуб ,,Олімп‖,
педагог-організатор
ЗОШ № 60, заступник директора

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ІV. Координатор: Тимошенко Тетяна
1.Гузь Аліна
2.Дмитренко Тетяна
3.Броваренко Олена
4.Левченко Євгена
5.Паскевич Ольга
6.Федорова Оксана
7.Чепенко Леся
8.Яценко Людмила

ДНЗ № 4
ЗОШ №6
ЗОШ – інтернат
ЗОШ № 8
ЗОШ № 1
БТДЮ
Укр. Гімназія
ДНЗ № 9

м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів
м. Димитрів

55.
56.

V. Координатор: Шебаніц Валентина
1.Андріященко Ольга

Іллічівський РВ МУ ГУМВС, психолог
відділу кадрового забезпечення
Товариство Червоного Хреста

м. Маріуполь

57.

2.Зарубіна Ірина

м. Донецьк
м. Донецьк
м. Донецьк

м. Маріуполь
10
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58.
59.
60.

3.Коваленко Лариса
4.Ковальова Любов
5.Логвиненко Ганна

61.

6.Маркіна Людмила

62.
63.

7.Савченко Олена
8.Шебаніц Андрій

Сєдовська ЗОШ, заступник директора
Казацька ЗОШ, директор
Новоазовська ЗОШ №2, заступник
директора
Новоазовська ЗОШ І-ІІІ ст..№2,
вчителька
ЦСССДМ, керівник
Донецький національний технічний
університет

смт. Сєдово
м. Казацьк, Новоазовський р-н
м. Новоазовськ
м. Новоазовськ
м. Маріуполь
м. Новоазовськ

Житомирська обл.
64.
65.

Координатор: Алексєєв Андрій
1. Гнетецька Маріна

66.

2.Гребенюк Алла

67.

3.Добровольська Татьяна

68.

4.Кулаківська Оксана

69.

5.Лобас Анна

70.
71.

І. Координатор: Яременко Світлана
1.Бондаренко Лариса

72.

2.Бучок Світлана

73.

3.Когут Ольга

74.

4.Заремба Ольга

Коростишівського професійного
агроліцею, методист
Кмитівська школа-інтернат, директор

м. Коростишів

Старосілецька гімназія І-ІІІ ступенів,
вчителька
―Комунальний обласний гуртожиток
для дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування»
Житомирської обласної ради, волонтер
Соціальний педагог Коростишівської
гуманітарної гімназії №5

м. Коростишів

Коростишівський р-н

м. Житомир

м. Коростишів

Київська обл.
Фахівець
із
соціальної
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи

роботи Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
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75.

5.Костриця Олена

76.

6.Кубарська Лариса

77.
78.

7.Литвиненко Олеся
8.Лісовець Наталія

79.
80.
81.

9.Чупринюк Олександр
10.Царьова Оксана
11.Рябчук Світлана

82.

12.Рильська Гелена

83.

13.Гижко Любов

84.

14.Шпак Валентина

85.

15.Гома Ганна

86.

16.Джамалова Олеся

87.

17.Драпей Михайло

88.

18.Єфстаф’єв Олександр

89.

19.Юзефович Юлія

90.
91.

ІІ. Координатор: Боярчук Ольга
1.Квітко Люся

92.

2.Липовецька Надія

РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Спеціаліст центру соціальних служб
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець 1-ї категорії
Фахівець із соціальної роботи
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Волонтер центру соціальних служб
РЦСССДМ
Фахівець із соціальної роботи
РЦСССДМ
Відділ освіти Сквирської районної
державної адміністрації
Відділ освіти Бориспільської міської

Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н
Києво-Святошинський р-н

Сквирський р-н
м. Бориспіль
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93.
94.
95.

3.Мазун Юлія
4.Обухова Олена
5.Скарбовенко Лариса

96.
97.

6.Феофанова Світлана
7.Чигрин Тетяна

98.

8.Чирко Тетяна

99.
100.

9.Щаслива Олена
10.Мотижен Світлана

101.
102.

ІІІ. Координатор: Микитюк Людмила
1.Алєксєєнко Ольга

103.

2.Волощук Ірина

104.

3.Горохова Лариса

105.

4.Галата Оксана

106.

5.Загорулько Оксана

107.

6.Коркач Вікторія

108.

7.Мартиненко Валентина

109.

8.Мехед Оксана

110.

9.Михайлевська Галина

ради
Станція юних натуралістів
ЗОШ І-ІІІ ст. №17
Богуславська
ЗОШ І-ІІІ ст. №2
ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Бориспільська районна державна
адміністрація
Шпитьківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Педагогічний коледж
Білоцерківський економіко-правовий
ліцей
Ненадихівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №2
відділ освіти Макарівської районної
державної адміністрації
Відділ освіти Білоцерківської районної
державної адміністрації
Крюківщинська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Відділ освіти Баришівської районної
державної адміністрації
Єрківщинське НВО «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок»
Слобідська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Рожнівський навчальновиховний
комплекс
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

м. Біла Церква
м. Біла Церква
Богуславський р-н
м. Фастів
Бориспільський р-н
Києво-Святошинський р-н
м. Біла Церква
м. Біла Церква

Тетіївський р-н
Макарівський р-н
Білоцерківський р-н
Києво-Святошинський р-н
Баришівський р-н
Переяслав-Хмельницький р-н
Кагарлицький р-н
Броварський р-н
м. Біла Церква
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№6
Кашперівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів
Васильківський професійний ліцей
Броварське вище училище фізичної
культури
Гімназія №2

111.

10.Савлу Людмила

Тетіївський р-н

112.
113.

11.Сапон Наталія
12.Соловей Ірина

114.

13.Шкурат Людмила

115.
116.

I. Координатор: Андрєєнкова Вероніка
1.Білоус Галина

ЗОШ №2 м. Кремінної

м. Кремінне

117.

2.Лесь Тетяна

Краснодонська міська гімназія

м. Краснодон

118.

3.Мальцева Олена

КЗ «Фабричненська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Лутугинський р-н

119.
120.

4.Рачок Олена
5.Селезньова Олександра

Первомайська багатопрофільна гімназія
КЗ «Фабричненська ЗОШ І-ІІІ ст.»

м. Первомайськ
Лутугинський р-н

121.
122.

6.Талтанова Світлана
7.Андрєєнкова Ганна Сергіївна (волонтер)

Лутугинський р-н
м. Луганськ

123.

8.Ярошенко Інна

КЗ «Фабричненська ЗОШ І-ІІІ ст.»
Студентка 1-го курсу
Східноукраїнського національного
університету
КЗ «Фабричненська ЗОШ І-ІІІ ст.»

124.
125.

II. Координатор: Бірюкова Марина
1.Заварова Наталя

ЦППСР

Луганська обл.

126.

2.Мартинов Антон

КЗ «ЛНВК школа-ліцей №24»

127.

3.Масленнікова Тетяна

КЗ «ЛСЗШ №11»

128.

4.Миронюк Сергій

КЗ «Міський методичний кабінет
відділу освіти Брянківської міської

м. Васильків
м. Бровари
м. Біла Церква
Київська область

Луганська обл.

Лутугинський р-н

Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
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ради»
129.

5.Нежельська Віта

КЗ «ЛСЗШ №40»

130.

6.Побережна Наталія

КЗ «ЛСЗШ №29»

131.

7.Стрельцова Олександра

Фабричненська ЗОШ

132.

8.Струк Дарина

КЗ «Луганська школа І-ІІ ступенів №35»

133.

9.Торба Вікторія

КЗ «Луганський обласний дитячий
будинок «Повір у себе»

134.

10.Хрипун Оксана

КЗ «ЛНВКСШВОПК колегіум №36»

135.
136.

III. Координатор: Горват Людмила
1.Гамбаль Я.М.

137.

2.Кім О.В.

138.

3.Комаревцева Г. В.

139.

4.Панова Я.В.

140.

5.Підтинна М.В.

141.

6.Прохорова О.С.

142.
143.

IV. Координатор: Чернець Ольга
1.Кривич Тетяна

144.

2.Пітоніна Тетяна

Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.

Луганський обласний центр роботи з
жінками
Луганський обласний центр роботи з
жінками
Луганський обласний центр роботи з
жінками
Луганський обласний центр роботи з
жінками
Луганський обласний центр роботи з
жінками
Луганський обласний центр роботи з
жінками

м. Луганськ

Луганський Національний аграрний
університет, асистент кафедри годівлі
тварин і технології кормів
Металістська ЗОШ

м. Луганськ

м. Луганськ
м. Луганськ
м. Луганськ
м. Луганськ
м. Луганськ

Слов’яносербський р-н
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145.
146.

3.Чернець Ольга
4.Тарасова Любов

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

І. Координатор: Дмитренко Лілія
1.Аструдінова Світлана
2.Бабенко Вікторія
3.Базавлук Єгор
4.Березовський Володимир
5.Герасименко Жанна
6.Гусарова Валентина
7.Дмитренко Володимир
8.Дугинець Вікторія
9.Дудченко Ірина
10.Єршова Марія
11.Косоруков Павло
12.Криворучко Ганна
13.Кулик Аліна
14.Макаренко Анастасія
15.Макаренко Любов
16.Мосіна Ольга
17.Мошнінов Євген
18.Озюменко Кіра
19.Попов Сергій
20.Ржавін Олег
21.Соляник Марина
22.Тимощук Вікторія
23.Ткаченко Наталія
24.Шуть Олена
25.Таран Ірина
26.Могила Тетяна

174.

1.Сагайдак Олена

Веселогірська ЗОШ І-ІІІ ст.
Металістська ЗОШ
Полтавська обл.
ДНЗ «Росинка»
НВК ім.. Л.І.Бугаєвської
Комсомольська ЗОШ №2
Сарненська гімназія
ДНЗ «Дзвіночок»
Професійний гірничий ліцей
ГО «Центр «РОДІС»
ДНЗ «Горобинка»
Магазин «Центральний»
Комсомольська ЗОШ №1
Професійний гірничий ліцей
ДНЗ «Золота рибка»
Комсомольський НВК ім. Л.І.Бугаєвської
ЗОШ №6
Політехнічний технікум
Комсомольська ЗОШ №6
Професійний гірничий ліцей
Полтавський ГЗК
Полтавський ГЗК
Політехнічний технікум
Політехнічний технікум
ДНЗ «Золота рибка»
ДНЗ «Золота рибка»
ЗОШ №4
ГО «Жіночі ініціативи»
Диспетчер служби таксі
Сумська обл.

м. Луганськ
Слов’яносербський р-н

Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
м. Комсомольськ
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
м. Комсомольськ
м. Комсомольськ
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
м. Комсомольськ
Полтавська обл.
Полтавська обл.
м. Комсомольськ
Полтавська обл.
м. Комсомольськ
м. Комсомольськ
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Тренер Центру
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Миколаївська обл.
175.
176.

I. Координатор: Діхтієвська Ольга
1.Бельська Валерія

177.

2.Гусак Алла Вікторівна

178.
179.

3.Лемещенко Тетяна
4.Миник Інна

180.

5.Шиптей Анна

181.
182.
183.
184.
185.

I. Координатор: Данильчук Лариса
1.Башкірцева Тамара
2.Лизун Ірина
3.Єршова Наталія
4.Салтикова Марина

186.
187.

I. Координатор: Войцях Тетяна
1.Баштова Алла Василівна

188.

2.Валовенко Олександр Олександрович

189.

3.Гриценко Людмила Анатоліївна

190.

4.Дудник Людмила Андріївна

191.

5.Зінкевич Ірина Валентинівна

Миколаївський професійний ліцей сфери
послуг
Миколаївський професійний ліцей сфери
послуг
Навчально-методичний центр ПТО
Миколаївський професійний ліцей сфери
послуг
Миколаївський професійний ліцей сфери
послуг
Тернопільська обл.

м. Миколаїв

Ліцей №17
ВНУ ім. Лесі Українки
Ленінський РВО
Гімназія № 1 ім.О.С.Пушкіна

м. Хмельницький
Тернопільська обл.
АР Крим
АР Крим

м. Миколаїв
м. Миколаїв
м. Миколаїв
м. Миколаїв

Черкаська обл.
Канівська загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради,
практичний психолог
Черкаська міська гімназія №9 ім.
О.М.Луценка
Черкаської міської ради Черкаської області,
соціальний педагог
Канівська загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради,
соціальний педагог
Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Г.П. Берези,
соціальний педагог
Шполянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів

м. Канів
м. Черкаси

м. Канів
Золотоніський р-н
с. Чапаєвка
м. Шпола
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192.

6.Каневська Неля Миколаївна

193.

7.Кордюк Аліна Сергіївна

194.

8.Курятник Валерій Олексійович

195.

9.Перепада Ольга Михайлівна

196.

10.Піхуля Сергій Олексійович

197.

11.Поліщук Тетяна Миколаївна

198.

12.Попова Олена Борисівна

199.

13.Потапенко Олена Миколаївна

200.

14.Прудченко Ірина Василівна

201.

15.Рибалка Світлана Миколаївна

202.

16.Редька Лариса Володимирівна

№2-ліцей», соціальний педагог
Державний навчальний заклад
«Монастирищенський професійний ліцей»,
практичний психолог
Черкаський обласний молодіжний
ресурсний центр, заступник директора
Пальмірська ЗОШ I-IIIст. Золотоніський
район, соціальний педагог
Навчально-методичний центр практичної
психології та соціальної роботи
методичного кабінету відділу освіти
Ватутінської міської ради Черкаської
області, методист-психолог
Державний навчальний заклад «Черкаський
професійний ліцей», практичний психолог
Державний навчальний заклад
«Смілянський центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів»,
соціальний педагог
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №27 ім.М.К.Путейка, соціальний
педагог
Драбівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
С. В. Васильченка-гімназія», соціальний
педагог
Канівська ЗОШ і-ІІІ т. №1, соціальний
педагог
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №27 ім.М.К.Путейка, соціальний
педагог
Золотоніський районний будинок дитячої
та юнацької творчості (с. Гельмязів),

м. Монастирище
м. Черкаси
Золотоніський р-н
с. Пальмира
м. Ватутіне

м. Черкаси
м. Сміла

м. Черкаси
смт. Драбів

м. Канів
м. Черкаси

Золотоніський р-н,
с. Гельмязів
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203.

17.Стрілець Людмила Василівна

204.

18.Фесун Світлана Євгенівна

205.

19.Щербина Алла Юріївна

206.

20.Яхненко Ольга Вікторівна

207.

Костенко Людмила

директор
Золотоніська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 1, соціальний педагог
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Черкаської міської ради, соціальний
педагог
Чигиринська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат, Чигиринський технікум
(соціальний педагог)
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №32 Черкаської міської ради,
соціальний педагог, вчитель історії,
педагог-організатор

м. Золотоноша
м. Черкаси
м. Чигирин
м. Черкаси

Тренер Центру
Табл. 4. Список членів молодіжної секції НТМ

208.
209.
210.
211.
212.
213.

1.Кирсенко Олена
2.Кузьменко Ганна
3.Мартинова Ольга
4.Моргулець Наталія
5.Кондур Юліан
6.Цибка Ганна

214.

7.Воротченко Вікторія

215
216.
217.
218.
219.

8.Кондур Капітоліна
9.Лозовитська Катерина
10.Мельник Савелій
11.Ролько Євгенія
12.Семесько Анастасія

Київська обл.
Київ
Інститут ім. Драгоманова
Волонтер МЖПЦ «Ла Страда-Україна»
Волонтер МЖПЦ «Ла Страда-Україна»
Фонд «Чіріклі»
Київський професійний ліцей
ювелірного мистецтва
Загальноосвітня школа № 187,
Міжнародна громадська організація
«Школа Рівних Можливостей»
Фонд «Чіріклі»
СШ № 129 м. Київ
СШ № 129 м. Київ
СШ № 129 м. Київ
СШ № 129 м. Київ

м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
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220.

13.Токар Єлизавета

Одеська обл.
1.Апанасенко Віталій
221.
2.Буриленко Віктор
222.
223.

3.Глущенко Михаїл

224.
225.
226.
227.
228.

4.Капуляк Владислав
5.Марко Петро
6.Тимчик Інна
7.Архаров Руслан
8.Стоян Катерина

АР Крим
1.Аріпова Шевхіє
229.
2.Атян Арпіне
230.
231.
232.

3.Войтенко Тетяна
4.Захарова Ганна

233.
234.

5.Козлова Анастасія
6.Семейко Оксана

Полтавська обл.
1.Черненко Катерина
235.

236.

2.Кондрук Максим

Загальноосвітня школа № 187,
Міжнародна громадська організація
«Школа Рівних Можливостей»

м. Київ

ГР «Партнер»
Фонтанська школа соціальної
реабілітації
Фонтанська школа соціальної
реабілітації
Школа-интернат № 1
ГР «Партнер»
НУО «Віра.Надія.Любов»
Одеська школа-інтернат № 2
МОД «Партнер»

м. Одеса
м. Одеса

УВК «Школа-колегіум» № 14
УВК «Школа-колегіум» № 14

м. Сімферополь
м. Сімферополь

ЗОШ № 26
Волонтер Центру «Ла СтрадаУкраїна»
ЗОШ № 26
Таврійський національний університет

м. Сімферополь
м. Сімферополь

Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
з поглибленим вивченням математики
Комсомольської міської ради
Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
з поглибленим вивченням математики
Комсомольської міської ради

м. Комсомольськ

м. Одеса
м. Одеса
м. Одеса
м. Одеса
м. Одеса
м. Одеса

м. Сімферополь
м. Сімферополь

м. Комсомольськ
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1. Загальна кількість заходів
Кількість превентивно-освітніх заходів, проведених за січень-грудень 2012 р.: 3 381 захід для 111 485 учасників:
29 144 фахівців (7 997 чоловіків та 21 147 жінок) та 82 341 представника групи ризику (38 244 хлопчиків та 44 097 дівчат):
1. Кількість заходів, проведених
регіональними тренерами та
тренерами-координаторами
національної тренерської мережі
Центру «Ла Страда-Україна»:
955 заходів для 38 472 учасників: 15 856 фахівців (4 770 чоловіків та 11 086 жінок) та
22 616 представників групи ризику (10 081 хлопчик та 12 535 дівчат)
2. Кількість заходів, проведених
членами регіональних
тренерських мереж
Центру «Ла Страда-Україна»:
2 356 заходів для 71 636 учасників: 13 288 фахівців (3 227 чоловіків та 10 061 жінки) та
58 348 представників групи ризику (27 554 хлопчиків та 30 794 дівчат)
3. Кількість заходів, проведених
членами молодіжної секції НТМ: 70 заходів для 1 377 учасників – представників групи ризику (609 хлопчиків та 768 дівчат)

Детальну інформацію щодо кількості заходів, проведених членами національної тренерської мережі у регіонах у 2012 році,
можна знайти в табл. 5. Загальна кількість проведених заходів.

21

Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна”

Табл. 5. Загальна кількість проведених заходів
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Область

Вінницька обл.
Волинська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Черкаська обл.
Чернігівська обл.
АР Крим

Кількість
членів
НТМ в
регіонах
17
6
40
6
58
32
6
8
29
1
5
22
6

Кількість заходів
ч
141
20
1260
67
411
528
27
28
104
27
36
10
709
1
12

236
ВСЬОГО:

3 381

Кількість учасників
Фахівці
Представники групи ризику
ж
х
д

309
49
1990
48
2567
780
9
5
125
35
200
100
1750
30
-

1236
369
5593
143
3477
3984
225
5
350
302
290
160
4975
38
-

380
397
8729
442
2278
5816
35
260
8351
34
200
40
11200
82

759
404
10798
702
2344
4670
741
331
9875
83
283
60
12947
100

7 997

21 147

38 244

44 097

29 144

82 341
111 485

Протягом 12 років існування тренерської мережі було проведено 14 621 профілактичні заходи (інтерактивних занять, лекцій,
тренінгів, семінарів тощо) для понад 345 тисяч представників цільової групи (див. Рис. 4)
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Рис. 4. Кількість проведених заходів по роках, 2000-2012
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Табл.6. Кількість заходів, проведених регіональними тренерами та тренерами-координаторами
національної тренерської мережі Центру «Ла Страда-Україна»
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Область

Кількість заходів
Фахівці

Вінницька обл.
Волинська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Черкаська обл.
Чернігівська обл.

ВСЬОГО:

94
20
203
32
300
136
19
1
23
27
26
10
63
1

ч
219
49
1040
24
2544
441
5
47
35
100
100
136
30

4 770

955

Кількість учасників
Представники групи ризику
ж
х
д
880
256
530
369
397
404
2639
731
1328
103
211
442
3410
1161
942
2125
228
404
84
21
474
5
100
6134
6720
302
34
83
145
200
283
160
40
60
726
668
865
38
-

11 086
15 856

10 081

12 535
22 616

38 472
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Табл. 7. Кількість заходів, проведених членами регіональних тренерських мереж
Центру «Ла Страда-Україна»
№
п\п

Область

Кількість заходів
Фахівці

1.
Вінницька обл.
2.
Донецька обл.
3.
Житомирська обл.
4.
Київська обл.
5.
Луганська обл.
6.
Миколаївська обл.
7.
Полтавська обл.
8.
Тернопільська обл.
9.
Черкаська обл.
ВСЬОГО:

ч
90
950
24
23
339
9
78
100
1614

47
1057
35
82
392
8
79
10
646

3 227

2 356

Кількість учасників
Представники групи ризику
ж
х
д
356
124
229
2954
7998
9470
40
231
260
67
857
1072
1859
5588
4266
141
14
267
250
2210
3148
145
4249
10532
12082

10 061

27 554

13 288

30 794
58 348

71 636

Табл. 8. Кількість заходів, проведених членами молодіжної секції НТМ
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Область
Київська обл.
Полтавська обл.
Одеська обл.
АР Крим

Кількість заходів

29
2
27
12
ВСЬОГО:

70

Кількість учасників
Представники групи ризику
х
д
260
330
7
7
260
331
82
100

609

768
1 377
25
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Табл. 9. Кількість заходів з тематики ґендерної рівності, проведених НТМ
(Дані збирались у I півріччі 2012)
№ п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Область

Кількість заходів

Вінницька обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Сумська обл.
Харківська обл.
Черкаська обл.
АР Крим

19
32
5
34
40
6
2
24
3
ВСЬОГО:

165

Кількість учасників
Фахівці
Представники
групи ризику
246
350
298
441
22
108
779
202
178
756
56
80
201
450
63
1 860
2 370
4 230

Табл. 10. Кількість заходів з тематики запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі,
проведених НТМ
(Дані збирались у I півріччі 2012 року)
№ п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Область
Вінницька обл.
Волинська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Київська обл.
Луганська обл.

Кількість заходів

9
2
26
6
22
12

Кількість учасників
Фахівці
Представники
групи ризику
172
122
285
294
386
54
45
60
451
388
26
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7.
8.
9.
10.

Миколаївська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
АР Крим

4
1
8
1
ВСЬОГО:

40
1
15
1 309

91

46
315
18
1 383
2 692

Табл. 11. Заходи, присвячені національному механізму взаємодії суб’єктів,
які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми
№ п\п

Область

Кількість заходів
Фахівці

1.
3.
4.
5.
6.

9.

Вінницька обл.
Волинська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Миколаївська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Черкаська обл.

5
6
119
6
14
61
5
3
5
16
75
ВСЬОГО:

ч
38
197
14
14
232
5
21
154

675
315

Кількість учасників
Представники групи ризику
ж
х
д
111
82
99
455
321
1079
50
20
22
248
51
42
1033
60
91
123
11
132
483
324
1069
1226

2 487

2 086

3 162

2 559
4 645

7 807
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За оцінками тренерів, ефективним є використання циклів заходів, які практикуються членами НТМ у деяких регіонах
(див. табл. 12). Цикли заходів дають змогу тренерам у більшому обсязі подати матеріал слухачам, використати ширший спектр
напрацьованих методів, здійснювати послідовну та комплексну роботу.
Найчастіше цикли заходів складаються з двох послідовних занять (41%). Крім того, тренери проводять цикли заходів, що
складаються з 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 12-ти, 15-ти, 16-ти занять (див. табл. 13). Цикли заходів можуть проводитися у
вигляді факультативів. Наприклад, тренер з Луганської області провела 16 факультативних занять з курсу «Знай та захищай свої
права», з курсу ґендерної рівності «Ми-різні, ми-рівні» та з курсу «Запобігання торгівлі людьми», 15 факультативних занять з курсу
«Права людини», «Права дитини», «Експлуатація дитячої праці». Тренер-координатор з Черкаської області провела 12 розвивальнокорекційних занять з теми: «Формування життєвих компетенцій учнів старших класів» та 8 розвивально-корекційних занять з
елементами тренінгу з теми: «Профілактика негативних проявів серед учнів групи ризику».
Табл. 12. Інформація про цикли заходів для однієї групи
в областях
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Область
Вінницька обл.
Донецька обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Сумська обл.
Черкаська обл.
ВСЬОГО:

Кількість циклів
заходів
4
12
7
13
2
28

66

Табл. 13. Інформація про кількість заходів в межах
одного циклу

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кількість заходів в межах
одного циклу
цикли з 2-х заходів
цикли з 3-х заходів
цикли з 4-х заходів
цикли з 5-ти заходів
цикли з 6-ти заходів
цикли з 8-ми заходів
цикли з 9-ти заходів
цикли з 10-ти заходів
цикли з 12-ти заходів
цикли з 15-ти заходів
цикли з 16-ти заходів
ВСЬОГО:

Кількість циклів
заходів
27 (41%)
14 (21%)
4 (6%)
2 (3%)
1 (1,5%)
4 (6%)
1 (1,5%)
1 (1,5%)
1 (1,5%)
5 (8%)
6 (9%)

66

28

Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна”

Профілактика торгівлі
людьми
Протидія насильству
3%
7%

5%

9%

Гендерна рівність
36%
Захист прав дитини

12%
10%

18%

Безпечне користування
ІКТ
Просвітницька діяльність
Запобігання КСЕД
Національний механізм
взаємодії
Рис. 5. Тематика проведених заходів

Найбільше заходів було присвячено питанням, пов’язаним з профілактикою торгівлі людьми (визначення проблеми, причини
поширення торгівлі людьми, шляхи потрапляння громадян до тенет торгівлі людьми, законодавчий аспект проблеми, надання
допомоги постраждалим від торгівлі людьми тощо) – 36%. Досить велику кількість заходів (18%) було проведено з теми протидії
насильства в сім’ї. Крім того, члени національної тренерської мережі проводять профілактичну діяльність щодо захисту прав дитини
(запобігання експлуатації дитячої праці, профілактика комерційної та сексуальної експлуатації дітей) – 12%. 10% заходів присвячено
ґендерним питанням, а також велика кількість заходів проводиться з теми безпечного користування інформаційно-комунікаційними
технологіями, зокрема глобальною мережею Інтернет (7%). Проводяться методичні заходи з організації просвітницької діяльності –
3%. Крім того, члени національної тренерської мережі проводять заходи із запобігання комерційної сексуальної експлуатації дітей
(КСЕД) в туризмі – 5%. З квітня 2012 р проводяться заходи, присвячені національному механізму взаємодії суб’єктів, які надають
допомогу постраждалим від торгівлі людьми (9%).
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26%
Кількість навчених
спеціалістів
Кількість представників
групи ризику, з якими
була проведена робота
74%

7%
19%

40%

чоловіки
жінки
хлопчики
дівчата

34%

Рис. 6. Цільова група, на яку спрямована
профілактична робота НТМ
Робота членів національної тренерської мережі здебільшого націлена на групу ризику – 82 341 осіб (74%), з них хлопчиків
38 244 (34%), а дівчат 44 097 (40%). Також проводиться робота з підвищення кваліфікації фахівців – 29 144 (26%), з них 7 997
чоловіків (7%) та 21 147 жінок (19%) (див. рис. 6).
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Учні ЗНЗ
Студенти ВНЗ та ПТНЗ
Батьки
Громадськість
Дошкільнята
Безробітні

Рис. 7. Група ризику, на яку спрямована профілактична робота НТМ: 82’341
Група ризику, з якою проводиться робота, представлена головним чином учнями загальноосвітніх навчальних закладів (52%),
студентами закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів (31%) (див. рис. 7). Із залученням засобів масової
інформації (статті в газетах, ефіри на радіо, інтерв’ю для місцевого телебачення) в деяких областях у формі вуличних акцій
проводиться робота з громадськістю (12%). Крім того, члени тренерської мережі здійснюють роботу з безробітними (1%), а також
проводять бесіди та тренінги для батьків (2% цільової групи), під час яких також активно розповсюджуються інформаційні матеріали.
Проводиться робота з дітьми дошкільного віку (2%). Така робота здійснюється здебільшого у формі інтерактивних бесід.
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Центри зайнятості
Управління, відділи
освіти
ДНЗ

Рис.8. Місце проведення заходів
Робота тренерської мережі зосереджена головним чином в освітніх закладах: найбільше заходів проводиться у ЗНЗ (50% від усіх
заходів), 24% заходів проводиться у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти, 10% заходів проводиться в
ІППО. 2% заходів проводиться у центрах зайнятості, 12% - в районних, обласних та міських відділах освіти і 2% заходи проводяться в
дитячих садках (див. рис. 8).
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Інноваційні підходи в роботі
членів національної тренерської мережі
1) розширення тематики заходів:
з квітня 2012 р. проводяться заходи, присвячені національному механізму взаємодії суб’єктів, які надають допомогу
постраждалим від торгівлі людьми (див. рис. 4).
2) розширення форм та методів роботи:
- використання методик «жива бібліотека»1, «відкрита кафедра»2, «проблема на долоні»3, флешмобів, організація та проведення
занять інформаційно-превентивних гуртків, супервізії4, віртуальна екскурсія5, вебінар6.
Основні напрями роботи тренерів-координаторів
регіональних тренерських мереж
набір членів регіональних тренерських мереж;
заохочення (набуття нового досвіду для тренерів; звернення до нової теми для діяльності; захист інтересів членів групи;
похвала; вручення особистих подяк та листів під час міських заходів, вручення сертифікатів, розроблення значків для учнів,
відрядження на тренінги, семінари та стажування в інші міста, доручення виступити з інтерв’ю на телебаченні та ін.);
3)
навчання (проведення тренінгів, семінарів, семінарів-практикумів; кооперативне навчання; консультування; надання
допоміжних інформаційних матеріалів; наставництво; самоосвіта; розв’язання проблемних ситуацій; організація зустрічей з
фахівцями; методична допомога, інструктажі, тренінги, навчальні семінари, майстер-класи, онлайн-консультування, проекти
професійного розвитку, обмін досвідом, вивчення законодавчих актів та нормативних документів);
4)
організація діяльності (створення команди; доповіді; засідання творчих груп; планування діяльності; створення умов для
ефективної роботи в команді; адміністративний менеджмент (листи, проекти наказів, участь у нарадах, колегіумах, тощо); проекти
професійного розвитку, організація заходів на різних рівнях – локальному, районному, обласному; координація роботи між
навчальними закладами, державними структурами, громадськими організаціями, менеджмент у соціальних мережах, тематичні
дискотеки, тематичні вечірки тощо);
1)
2)

1

«жива бібліотека» - це методика роботи з громадськістю, яка полягає у виборі групи учасників, які володіють певними знаннями, інші учасники підходять по черзі до кожного з
учасників , «обраної групи зі знаннями», отримують нову інформацію і презентують її для учасників третьої групи;
2
«відкрита кафедра» - тренінгова методика, під час якої учасники тренінгу по черзі висловлюють своє ставлення до проблеми, потім ведучий підводить підсумки усього почутого;
3
«проблема на долоні» - тренінгова методика, яка полягає у тому, що учасник ставить на долоню предмет, який символізує проблему і виражає своє ставлення до проблеми, потім
передає цей предмет на долоню іншому учаснику для обговорення проблеми, ведучий підводить підсумки.
4
супервізія - система професійної підтримки спеціалістів, в т.ч. консультантів. Головне завдання супервізії – розв’язання емоційних проблем і запобігання помилкам, пов’язаним з
особливостями даної сфери діяльності. Може здійснюватися у вигляді консультацій, або у вигляді групових зустрічей.
5
віртуальна екскурсія - організована підбірка фото- та відеозображень про видатні місця, іноді з текстовим або аудіо супроводом та засобами навігації; також - перегляд такої
підбірки.
6
(англ. webinar) — спосіб організації зустрічей он-лайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету.
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5)

моніторинг та оцінка ефективності (самооцінка; аналіз результатів діяльності; спостереження, співбесіда, опитування,
порівняння, інтерв’ювання, анкетування та особиста присутність на заходах, фото-звіти, творчі звіти за допомогою соціальних
Інтернет-мереж, зворотна рефлексія, бліц-опитування, оціночні анкети).

Методи та форми
1)

2)
3)

робота з дітьми (лекції, тренінги, КВК, ток-шоу, брейн-ринги, гумористичні вистави, тематичні концерти, психологічні театри,
відео-екскурсії, квести, аукціони, інструктажі, екстрім-тренінг марафони, віртуальні екскурсії, вебінари, оформлення стендів,
присвячених проблемі торгівлі людьми, бесіди з елементами тренінгу, відеолекторії, мозкові штурми, конкурси малюнків,
конкурси творів, плакатів, проектів, флаєрів, слоганів, виготовлення брошур, робота в групах, в парах, навчальні ігри (рольові
ігри, дебати, дискусії, диспути), учнівські конференції, фестивалі, розв’язання проблемних ситуацій, турніри, вікторини,
складання колажів, виховні години, виготовлення пам’яток, створення презентацій, організація серій занять, «відкриті
кафедри», «живі бібліотеки», «проблеми на долоні», надання інформаційних матеріалів, психологічне кафе «Дилема»,
громадські слухання, тематичні повідомлення, перегляд документальних фільмів, акваріум, мікрофон, мультимедійні засоби
навчання);
робота з батьками (виступи на батьківських зборах, надання інформаційних матеріалів, відеолекторії, консультаційні пункти,
обговорення, бесіди з елементами тренінгу, батьківські лекторії, батьківські всеобучі);
робота з фахівцями (лекції, семінари, тренінги, круглі столи, навчальні ігри (рольові, дебати, дискусії, диспути), робота в
групах, в парах, розв’язання проблемних ситуацій, засідання методичних об’єднань класних керівників, засідання творчих груп,
вивчення законодавчих актів та нормативних документів, надання інформаційних матеріалів, практичні заняття зі спеціалістами
психологічної служби, науково-практичні семінари, круглі столи, наради, інструктивно-методичні наради, колегії, майстеркласи з використанням настільних ігор, презентацій та відеоматеріалів, супервізії, доповіді, обмін методичними матеріалами,
консультації з питань організації та проведення профілактичних заходів щодо профілактики торгівлі людьми, насильства,
експлуатації, поширення інформації через Інтернет, групові консультації, освітні діалоги).
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Співпраця членів
національної тренерської мережі зі ЗМІ
Вінницька обл.
1. У м. Вінниця на державному телебаченні було надано 2 інтерв’ю на теми: «Алгоритм діяльності фахівців психологічної служби
щодо протидії торгівлі людьми». На Радіостудії «Місто над Бугом», на Радіо Хвилі та радіо «Липовець» з тем: «Протидія
торгівлі людьми», Безпека дітей в Інтернеті. Ґендерна рівність». Також для газети «Вінницький район» наданий 1 коментар з
теми: «Безпека дітей в он-лайн середовищі», видана 1 стаття з теми: «Про результати проведення соціально-педагогічного
моніторингу дотримання прав учнів, як суб’єктів навчально-виховного процесу».
Волинська обл.
2. На Волинському телебаченні було надане інтерв’ю про соціальну рекламу і у газеті надруковано 2 статті з теми: «Торгівля
людьми».
Донецька обл.
3. На 27-му каналі Донецького обласного телебачення вийшло 4 передачі: «Співпраця з громадськими організаціями щодо роботи
з тими, хто постраждав від торгівлі людьми», «Механізм взаємодії органів державної влади та інших організацій при наданні
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» та «Проблема расизму у сучасному товаристві».
4. У газеті «Донеччина» надрукована стаття «Про відкриття ґендерного центру на базі Слов’янського педагогічного університету».
Також були надруковані статті «Сотрудничество продолжится…» 15.03.2012, «Выбирая в жизни путь…» 27.03.2012 у газеті
«Іллічівець», де тренер-координатор прокоментував питання підвищення рівня свідомості, обізнаності та соціальної
відповідальності молоді.
5. У бюлетні Харківської правозахисної групи № 3(619) 2012 було висвітлено питання: «Соціально-психологічні аспекти
соціалізації дітей-членів транснаціональних сімей».
6. Збірка статей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд» та
(Одеса) «Традициції та інновації в педагогіці та психології» (Львів) містить 2 статті: «Ставлення батьків до власного здоров’я ,
як формуюча складова відповідальної поведінки дітей», «Некоторые аспекты формирования толерантного сознания учащейся
молодѐжи.», «Соціально-психологічні аспекти соціалізації дітей-членів транснаціональних сімей».
7. У збірці статей міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний» надруковано статтю «Психологические особенности
формирования безопасности индивида в информационном пространстве», а статтю «Психолого-педагогічні аспекти
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використання ІКТ в сучасній освіті» надруковано у збірці статей II Міжнародної заочної науково-практичної конференції
«Соціологія і психологія: внесок в розвиток особистості та суспільства» та у збірці «Педагогічна майстерність».
8. В журналі «Молодой учѐный» висвітлено тему використання ІКТ: «Определение организационно – педагогических условий
повышения эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в школьном образовательном
пространстве».
9. На прес-конференції «Євро 2012: червона картка порушень прав людини і торгівлі людьми», присвяченої презентації проекту,
спрямованого на інформування населення і компетентних органів про можливі порушення і ризики, пов’язані з торгівлею
людьми під час ЄВРО 2012, а також надання можливим жертвам практичної допомоги відбулося інформування населення і
компетентних органів про можливі порушення і ризики, пов’язані з торгівлею людьми під час ЄВРО 2012, а також надання
можливим жертвам практичної допомоги.
10. У Донецькій газеті «Жизнь» надрукована стаття «Чи існує проблема торгівлі людьми?».
11. Тема безпечного Інтернету висвітлена у журналі «Методичний вісник» науково-методичного центру управління освіти
Маріупольської міської ради.
12. На МТВ (Маріупольському телебаченні) знято репортаж про «Впровадження програми в навчально-виховний процес» та на
телеканалі «Сигма» - з «Безпеки життєдіяльності».
13. Висвітлено тему «Запобігання торгівлі людьми» в статті, яку надрукував журнал «Соціальний педагог». В журналі «Управління
школою» вийшла стаття «Мистецтво управління».
14. Інтерв’ю по «Роботі навчально-виховних закладів міста Маріуполя по запобіганню торгівлі людьми» було надане
телеканалу ТВ 7.
15. На обласному радіо надане інтерв’ю по «Підготовці до Акції «16 днів проти насильства».
16. Про «Попередження насильства та захист прав» надруковано 2 статті у газеті «Родной город».
17. На дитячому телебаченні «Калібрі» була висвітлена інформація щодо заходів про правову освіту, попередження насильства та
безпеки життя.
Київська обл.
18. Повідомлення про кожен проведений захід залишається на порталі Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
19. У Київській обл. надруковано 2 статті у газеті «Новий день»: стаття «Профілактика торгівлі людьми – захист прав і свобод
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кожної людини» і стаття «Правове виховання – важлива складова ідейно-політичного та морального виховання».
20. Надані інтерв’ю на 1-у Севастопольскому та Обласному телебаченні м. Хмельницький з теми: «Безпека дітей в Інтернеті та
соціальних мережах».
Луганська обл.
21. В Луганській обл. на ЛОТ, ІРТА, ЛКТ, обласній радіокомпанії та в ЗМІ («Наша газета», «Луганская правда») висвітлено
питання: «Виконання державної ґендерної політики на регіональному рівні», надруковано статті «Жінка має бути сильною та
незалежною…», На Луганщине будут бороться с насилием. В газеті «Трудовая слава» надруковано статті: «Ґендерна політика»
та «Ґендер і суспільство».
22. Для телекомпанії «ВУД» надано інтерв’ю з питань попередження насильства у сім’ї, надруковані 2 статті в ЗМІ «Зоря Донбасу»,
«Восточный експресс» м. Свердловськ.
23. Надруковано навчальний посібник для самостійної роботи слухачів, курсів підвищення кваліфікації «Післядипломна освіта:
профілактика торгівлі людьми, експлуатації дітей та насильства в молодіжному середовищі».
Полтавська обл.
24. В Полтавській обл. висвітлено тему: «Насильство в сім’ї» на телеканалі «ICTV» стартував проект «На рівних», випуск 10
http://www.youtube.com/watch?v=cobJIrOGXF4
25. На телеканалі «ТРК», в програмі «Підсумки. День» відзнято 3 передачі: «Жива бібліотека» як форма популяризації культурного
розмаїття, а також «Профілактика расизму і ксенофобії» http://www.youtube.com/watch?v=XtScxAtXSts, та акція «Футбол проти
расизму» http://www.youtube.com/watch?v=7bzXzdx33ks
Сумська обл.
26. Інформація про проведені заходи (у вигляді прес-релізів) міститься на сайтах Сумської облдержадміністрації, обласного
управління освіти і науки http://lib.uabs.edu.ua/content/view/230/1/
27. 2 статті були подані для друку у газеті «Сумщина педагогічна та інших фахових видань (Практична психологія та соціальна
робота)»: 1) «Сімейні цінності сучасної молоді та гендерне виховання», 2) «Профілактика торгівлі людьми».
Тернопільська обл.
28. Для Севастопольського телебачення «Севстар» надано 1 інтерв’ю: «Безпека дітей в Інтернеті та соціальних мережах», для
Хмельницького обласного телебачення - 1 інтерв’ю: «Протидія насильства над дітьми у Інтернет-мережі».
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Черкаська обл.
29. В Черкаській обл. надано 3 інтерв’ю з тем: «Актуальні проблеми інклюзивної освіти», які обговорювалися на Міжнародній
конференції (http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/novini-oblastej/104-cherkaska-oblast/9910-aktualni-pitannya-inklyuzivnojiosviti-obgovoryuvalisya-na-mizhnarodnij-konferentsiji), триває реалізація освітньо-профілактичного проекту «Правовий десант»
(http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/novini-oblastej/104-cherkaska-oblast/9716-trivae-realizatsiya-osvitno-profilaktichnogoproektu-pravovij-desant).
30. На сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників в Рубриці «Новини» (http://oipopp.edsp.net/content/blogsection/5/66/) надано 4 інтерв’ю з теми:
«Вчимося працювати з сім’єю» (http://oipopp.edsp.net/content/view/2325/66/) та «Права дитини в школі».
31. У Всеукраїнській газеті для фахівців надруковано 2 статті: «Що спонукало мене займатися проблемами дитинства? Розмова з
героєм обкладинки». (2012, квітень, № 4, с.3), «Перша сходинка довжиною у 20 років. Досвід соціальних педагогів Черкащини»
(2012, квітень, № 4, с.4-8).
32. На Черкаській обласній державній телерадіокомпанії «РОСЬ» було висвітлено теми: «Вплив мультфільмів на дітей («Гість
студії»). Відзнято сюжет до Всеукраїнського дня психолога (http://vk.com/video15882780_163210005). Надане інтерв’ю для
радіопередачі «Школа для всіх».
33. В районній газеті «Драбівщина» надруковано статтю про Ток-шоу «Сім’я… Право і закон» (http://drabiv-rvo.at.ua/ ).
34. Теми з досвіду впровадження проектів, правового виховання молоді висвітлені в газеті «Вісник Золотоніщини» та на районному
радіо Золотоніщини.
35. Записано 2 інтерв’ю з основ безпеки в Інтернеті на Черкаській обласній телерадіокомпанії.
36. Висвітлені питання в галузі прав людини, прав дитини, «Дитинство під захистом» в інформаційно-освітньому додатку до
«Вісника районного учнівського самоврядування «Лідер-times» СДЮО Золотоніщини «Дивосвіт», надруковано 2 статті в
Монастирищенській районній газеті «Алекс» з профілактики жорстокості та насильства.
37. Анонси та прес-релізи заходів (в т.ч. фотоматеріали) містяться на веб-сайті ДНЗ «Монастирищенський професійни ліцей»
http://proflyceum.ucoz.ru/, інформація про заходи є в районній газеті «Зоря» (Монастирищенський р-н), прес-релізи та анонси
заходів на сайті Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32: http://32.ck.ua/
38. В шкільній газеті «Оберіг» (Черкаська ЗОШ № 32) надруковано матеріал «Волонтерська діяльність психологічної служби».
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Основні досягнення в діяльності національної тренерської мережі (НТМ) у 2012р.
Протягом січня-грудня 2012 р. членами національної тренерської мережі Центру було досягнуто таких результатів:
Проведено 3 381 захід для 111 485 учасників: 29 144 фахівців (7 997 чоловіків та 21 147 жінок) та 82 341 представника групи ризику
(38 244 хлопчиків та 44 097 дівчат).
30 членів національної тренерської мережі підвищили свою кваліфікацію, взявши участь у Всеукраїнському навчальноорганізаційному семінарі на тему: «Діяльність національної тренерської мережі Центру ,,Ла Страда-Україна‖ у 2012 році». (2728 квітня, 2012 р.) ,а також у тренінгу «Особливості здійснення «моніторингу повсякдення» фахівцями НТМ Центру «Ла СтрадаУкраїна».
22 члени національної тренерської мережі взяли участь у навчальному семінарі для фахівців НТМ «Практичні аспекти роботи з
нормативно-правовими документами, прийнятими на виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (9 листопада, 2012
року). Тренери мали можливість ознайомитись та детально опрацювати нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону
України «Про протидію торгівлі людьми» для подальшого їх використання у профілактичній роботі з теми протидії торгівлі людьми з
фахівцями та групою ризику. Під час семінару тренери ознайомились зі станом справ Державної політики у сфері протидії торгівлі
людьми та проміжними результатами впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми на регіональному рівні.
У 2012 р. розширилась тематика заходів: тренери почали проводити заходи, присвячені національному механізму взаємодії суб’єктів,
які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми.
13 листопада 2012 року члени національної тренерської мережі Донецької обл. зустрілися з представниками Міністерства
закордонних справ Данії, які відвідали Україну з метою моніторингу стану впровадження Датської програми по протидії торгівлі
людьми у країнах Південно-Східної та Східної Європи, одним з компонентів якої є розбудова Національного механізму взаємодії
суб’єктів (НМВ), які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні.
У 2012 році завершено роботу над відеороликом про діяльність НТМ та надіслано тренерам для використання у роботі.
Завершено роботу над проектом он-лайн сертифікації тренерів НТМ. Сертифікацію планується провести у першій половині 2013
року.
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Тренерка Москаленко О.Л. взяла участь у роботі експертної групи при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту щодо
впровадження державних стандартів з викладання основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах.
Тренери НТМ активно долучились до моніторингу ґендерної дискримінації у повсякденному житті, надіславши фото та
відеоматеріали, які увійшли до дайджестів «Гендерна політика в Україна», які регулярно видаються та розповсюджуються Центром
«Ла Страда-Україна»
В план заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року включено
діяльність НТМ з організації та проведення педагогічними працівниками та членами Національної тренерської мережі Міжнародного
жіночого правозахисного центру ―Ла Страда-Україна‖ профілактичних заходів з проблеми запобігання торгівлі людьми, комерційній
сексуальній експлуатації дітей та насильству над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті в навчальних закладах в тому числі з
використанням методики ―рівний-рівному‖ (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.12р. № 827).
18 тренерів-наставників пройшли тренінги з використання сучасних технологій для захисту прав дітей, адвокації прав дитини та
ґендерної рівності.
Члени молодіжної секції НТМ в Одеській обл. провели акцію для дітей «День безпеки дітей в Інтернеті» та 4 тренінги в м. Київ. До
молодіжної секції приєднались ще 11 молодих наставників.
Почав реалізовуватися план заходів щодо виконання навчальними закладами Вінницького району Державної цільової соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року.
В Донецькій обл. були запроваджені курси підвищення кваліфікації при ІППО з тем: «Профілактика торгівлі людьми, попередження
насильства в сім’ї, основи культури ґендерної рівності». В межах підготовки до Євро-2012 для тренінгу «Креативний погляд на права
людини», проекту «Червона картка порушенням прав людини та торгівлі людьми під час Євро 2012» розроблено та проведено для
мультипликаторів НУО теоретичні модулі: 1)Огляд прав людини: ключові терміни та поняття. Світовий та український досвід,
2)Торгівля людьми: порушення прав жінок, механізми протидії, 3)Торгівля людьми в рамках проведення Євро 2012: ризики,
механізми впливу, досвід інших країн.
В Луганській обл. був організований проект професійного розвитку для соціальних педагогів та психологів «Організація соціальної
профілактики торгівлі людьми та експлуатації дітей». Навчання пройшло 25 фахівців з Луганської області, які на місцях провели 5
заходів з даної тематики з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Також був введений спецкурс для всіх категорій слухачів
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курсів підвищення кваліфікації «Превентивна діяльність педагога. Профілактика торгівлі людьми, експлуатації дітей та насильства в
молодіжному середовищі».
За рік зросла чисельність НТМ від 200 тренерів у першому півріччі до 236 у другому.
Впроваджено освітньо-профілактичний проект «Правовий десант» у Черкаській області, який довів свою актуальність та
життєздатність. Всього створено 53 постійнодіючі учнівські бригади у 32 навчальних закладах. Кількість постійних учасників
учнівських бригад «Правового десанту» - 339 учнів віком від 9 до 18 років. Координаторами-консультантами та лідерами учнівських
бригад «Правового десанту» було підготовлено та проведено понад 50 заходів.
Сумським обласним центром практичної психології і соціальної роботи був проведений конкурс на кращий проект методичного
супроводу діяльності спеціалістів психологічної служби щодо попередження насильства в навчальних закладах у 2012 році. За
результатами конкурсу переміг проект відділу практичної психології і соціальної роботи (практичний психолог Сердюк В.М.).
Проект з профілактики насильства тривав з 2010 по 2012 рік та націлений на виявлення причин поширення насильства в школі серед
учасників навчально-виховного процесу та реалізацію профілактичних заходів щодо зазначеної проблеми. Учасники конкурсу,
лауреати та переможці були нагороджені під час проведення психологічного форуму 26 квітня 2012 року.
Члени Національної тренерської мережі були забезпечені необхідними науково-методичними та роздатковими матеріалами:
- Навчально-методичними посібниками: «Стан захищеності прав та основних свобод в системі ОВС», «Актуальні питання запобігання і
протидії торгівлі людьми», «Соціальна профілактика торгівлі людьми», «Как организовать работу по предупреждению торговли людьми и
минимизации еѐ коренных причин», «Ефективний пошук роботи», робочий зошит учасника, надрукований в рамках проекту «Боротьба з
торгівлею людьми: Республіка Білорусь», «Запобігання торгівлі людьми в ПТНЗ», «Запобігання торгівлі людьми (навчально-методичний
посібник)», «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів», «Стандарти соціальних послуг у сфері протидії
торгівлі людьми (збірка проектів документів)», «Украинская Греция»: причины, проблемы, перспективы», «У дзеркалі громадської думки.
Права дитини. Насильство в суспільстві, трудова міграція та торгівля людьми», «Основи протидії дитячої праці в Україні», «Дитячий секстуризм в Україні: спроба ситуаційного аналізу».
- Моніторинговими звітами щодо виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 р.
- Інформаційними матеріалами (буклетами, листівками, плакатами, червоними картками, ґендерними дайджестами) по запобіганню КСЕД,
щодо протидії дитячої порнографії в Інтернеті, протидії насильства та торгівлі дітьми в сексуальних цілях, щодо проблеми сексуальних
домагань на робочому місці, протидії ґендерної дискримінації, буклетом «Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію
торгівлі людьми».
- настільними іграми: «Стоп насильству», «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах».
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