
Тема: Справжнє молоді - майбутнє України

Проблема: 

За даними ЮНІСЕФ, третина учнівської молоді 
у віці 11-17 років має досвід тютюнопаління. 
Кожен десятий підліток вперше спробував 
викурити сигарету у віці 11 років або раніше. 
Щодня палять 7% учнів (10% серед юнаків та 
5% серед дівчат). Кожен дев'ятий підліток 
вживав марихуану хоча б один раз протягом 
життя. За останні чотири роки кількість учнів, 
які вживають алкогольні напої, залишається 
незмінним.

"Кожен сьомий серед 11-річних і 76% 17-річних 
мають досвід споживання будь-якого 
алкогольного напою. Кожен десятий хлопець і 

6% жінок пробувала алкоголь ще у віці 11 років або раніше. Майже кожен 
четвертий підліток у віці від 13 до 17 років раз у місяць вживає міцні алкогольні 
напої. Четверта частина підлітків хоча б раз в житті були п'яними - 6% серед 10-
річних і 61% серед 17-річних ", - йдеться в повідомленні.

Вони задають питання Гуглу, а не вчительці, дорогу знайдуть по навігатору, а 
покупки зроблять в інтернеті, причому не обов'язково в тій країні, де живуть.

Вони одночасно вчать уроки, ведуть смс-переписку з трьома друзями, слухають 
музику і розмовляють з бабусею. Ця здатність «бачити» одночасно кілька екранів 
призводить до того, що швидкість сприйняття інформації різко зростає. Це якість 
має свою зворотну сторону - мозок, привчений до високої швидкості обробки 
інформації, починає нудьгувати, коли інформації мало, наприклад, на уроках.
Саме ця різниця в швидкості сприйняття інформації у дітей і вчителів похилого віку 
призводить до безлічі проблем - вчителі не можуть утримати увагу дітей і сердяться 
на них з-за цього.
Всі вони - маленькі генії, неповнолітні мільйонери, діти індиго, діти з унікальними 
здібностями, які ми не можемо навчитися використовувати, діти, чиї здібності ще 
не проявилися - це наша опора в незвіданому майбутньому, яке вже стукає в наші 
двері.

У чому ж проблема запитаєте Ви? А проблема в тому, що система освіти їм не 
підходить, вони розчаровуються, втрачають бажання і мотивацію вчитися. 
Переключаються на погані речі, потрапляють в погані компанії, а батьки, вчителі та 
психологи не можуть з цим впорається.

До речі, дані проблеми зустрічаються дуже часто в соціально-благополучних сім'ях.

Мета:

Створення центру психо-фізичної реабілітації дітей та підлітків.



Перенаправлення потенціалу підлітків і дітей в правильне русло, надання допомоги 
в розвитку потенціалу даного покоління, яке стане при такому підході найбільшим 
досягненням України, дане покоління може зробити потужні прориви в різних 
напрямках: економіка, наука, ІТ технології, екологія, медицина, бізнес.

5 кроків для вирішення спочатку сімейної проблеми 

1. Мотивація Ми переконаємо вашу дитини в необхідності роботи над собою 
2.  Немедична детоксикація Очистимо оранізм від впливу згубних звичок
3.  Відновимо режим харчування і сну 
4.  Психологічна допомога пропрацював дитячі травми і образи, відновимо 

особистість, прищепимо навички здорового способу життя 
5.  Ресоціалізація Допоможемо відновити відносини з рідними і близькими людьми, 

прищепити інтерес до навчання, самореалізуватися
 
Перенести цей досвід на державні школи по всій Україні.

Глобальна мета: 

Впровадження в структуру освіти аджайл технологій і коучингу, як основний спосіб 
розвитку конгнітівной гнучкості, креативності, вміння працювати в команді.

Даний підхід зможе дати потужний, розвинутий людський потенціал нашій країні.
Це побудує основу економічної ефективності країни в найближчому майбутньому

Етап 1 (тимчасові рамки календарний рік, 6 місяців на організацію + 6 місяців 
функціонування центру; Наступ точки б / збитковості 6 місяців)

Для реалізації потрібне :

1. Будова, яке знаходиться в межах 100 км від Києва, тк команда проекту живе в 
Києві.

2. Державна підтримка проекту (Підтримка міністерства освіти, можливість 
оренди будівлі на кілька років з мінімальними тарифами, супсідія на комунальні 
послуги)

3. Команда (4 психолога + 4 коуча). Частково команда сформована. 
4. Обслуговуючий персонал (кухар, охорона)
5. бюджет проекту  (37 тисяч дол. до моменту виведення проекту на точку б / 

збитковості - 6 місяців після старту роботи центру. Бюджет необхідний для 
оплати комунальних послуг, заробітної плати співробітникам, закупівлі 
обладнання для навчання та проживання дітей, харчування підлітків).

Етап 2 (тимчасові рамки 3 роки)

Через рік існування центру, отримання позитивного досвіду в соціалізації підлітків - 
передача досвіду державним школам в рамках програми минестерства освіти, 
шляхом навчання педагогів і практики на базі центру.

Цільова аудиторія: Батьки і педагоги шкіл, психологи шкільні






