
Проект «Свідома молодь – майбутнє України» 

Передумови. 

Спостерігаючи проблеми сучасного суспільства та суспільства України, можна 

помітити суттєве зниження суспільної та громадянської активності, а також 

обізнаності молоді та молодих батьків по загально життєвих темам. Крім того в 

сучасному суспільстві сильно постраждала моральність та громадянська свідомість 

на фоні технократства і матеріально-фінансової гонки. Основна маса інформації 

нав’язується індивідууму під приводом «так треба» чи «так заведено», або страхом 

покарання (погана оцінка, відторгнення певного середовища, кримінально-

адміністративні покарання, тощо). Це пригнічує закладені від природи творчі 

бажання, свідомі прагнення людини бути активною в особистому та суспільному 

житті, проявляти себе як індивідуума та вносити свій вклад в оточення.  

Наша відповідь. 

Пройшовши це власне та спостерігаючи активізацію цих негативних явищ 

тепер, волонтери громадської організації Фонд «Шлях до Щастя - Україна», маючи 

чіткі та ефективні дані та власні напрацювання розробили низку лекцій-бесід, які 

направлені ознайомити молодь з певними аспектами сучасного життя через призму 

моральності, особистого участі в цих аспектах життя, не через примус і покарання, 

а власний живий інтерес який проявляється через базові потреби особистості та 

прості цінності молодої людини.  

Матеріал подається у вигляді рекомендацій з демонстрацією як це 

застосовується та впливає в повсякденному житті та може допомогти молодій 

людині. 

Теми лекцій: 

1. Концепція здоров’я.  

2. Для чого нам правила та дисципліна. 

3. Що таке Щастя? 

4. Основи міцної дружби та команди. Групи. 

5. Механізм злочину. 

6. Як відновити та досягати цілей. 

7. Як вчитись (на базі розділу 17 книги «Шлях до Щастя»). 

8. Шкідливі звички. Для чого? Точка зору. 

9. Правила щасливого життя. Суспільство (на базі книги «Шлях до Щастя» та 

соціальних роликів по ній) (рекомендується і для батьків). 

10. Як порозумітись та спілкуватись з дитиною. Рекомендації (для батьків). 

Дані теми проходяться послідовно та системно, що дає змогу побачити їх 

взаємозв’язок. Крім того даються практичні завдання, щоб учасники проекту 

змогли перевірити дієвість отриманої інформації та зробити власні висновки.  

 

Ціль проекту. 

Відновити бажання молоді до активної участі в суспільному і громадському 

житті, зміцнити дружність та морально-правову свідомість. Відновити важливість 

інституту сім’ї, як основи виховання та зростання людини. 


