НІДЕРЛАНДСЬКА МОДЕЛЬ
ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

«Dance4Life» («Танець заради життя») –
це міжнародний голландський проект, який був
заснований у 2003 році в Амстердамі
(Нідерланди), як посилення дій у відповідь на
проблему ВІЛ/СНІДу.
Символом проекту є танець. Танець – це
універсальна мова, за допомогою якої молодь
всього світу може спілкуватися між собою.
Робота
проекту
«Dance4Life»
проводиться на базі освітніх закладів.
Цей проект спрямований на:
- формування і популяризацію здорового
способу життя серед молоді;
- збереження і зміцнення репродуктивного
здоров'я;
- профілактику ВІЛ-інфекції та інших
соціально-небезпечних захворювань;
- розкриття
особистого
потенціалу
молодих людей.
Мета проекту «Dance4Life» полягає у
знижені поширеності трьох найбільших загроз
для сексуального здоров'я, з якими стикаються
молоді люди сьогодні: ВІЛ/СНІД, небажана
вагітність, сексуальне і ґендерне насильство.
Однак, для того, щоб молоді люди
практикували здорову і безпечну сексуальну
поведінку, вони повинні сформувати наміри щодо зміни власної поведінки, і
взяти на себе особисту відповідальність за власне сексуальне життя.
Основними факторами, що визначають ці наміри, є:
- формування впевненості;
- створення основ ґендерної рівності;
- критична оцінка і виклик до наявним соціальним норм.

Модель «Dance4Life» ґрунтується на формуванні соціальних емоційних
компетентностей молоді. Ці п’ять взаємопов’язаних компетентностей є
ключовими для ефективного й етичного розв’язання щоденних завдань і проблем:
- самосвідомість;
- самоменеджмент;
- соціальна свідомість;
- здорові взаємини;
- відповідальність за ухвалення рішень.
Проект «Dance4Life» у 2017 році зазнав змін, які відповідають сучасним
тенденціям і реаліям. Так, після ретельного аналізу реалізації проекту та його
впливу на поведінку молоді, було ухвалено рішення змінити підхід до
профілактичної діяльності. На основі рекомендацій ЮНЕСКО, з'явилася
навчальна програма, яка поєднує в собі усвідомлений підхід учасників до
профілактики, ухвалення рішень, особистого лідерства. Ця програма називається
«Journey4Life» (Подорож заради життя).
Навчальна програма» «Journey4Life» розроблена для молоді віком від 10
до 24 років. Вона побудована на комплексному підході до позитивного розвитку
молоді і включає заходи щодо розвитку соціальних емоційних компетентностей
молодих людей, щоб вони отримали можливість робити здоровий вибір щодо
власного життя і відчували впевненість у власному майбутньому.
Мета навчальної програми – зниження ризикованої поведінки молодих
людей через розвиток особистості підлітків і молоді та виховання лідерських
якостей.

Подорож складається з 5 кроків:
 Крок І «INSPIRE» (НАТХНЕННЯ) – проведення інтерактивних уроків, під
час яких учасники надихаються можливістю змінити власне життя.
 Крок ІІ «ME» (Я) – формування впевненості. Учасники пізнають себе та
власні сильні сторони.

 Крок ІІІ «ME and YOU» (Я +ТИ) – формування основ ґендерної рівності.
Учасники можуть оцінити власну поведінку і ставлення до інших людей,
дізнаються про ґендерної стосунки.
 Крок ІV «ME and SOCIETY» (Я + СУСПІЛЬСТВО» – оцінка і виклик
соціальним нормам. Учасники отримають можливість досліджувати
існуючі проблеми в суспільстві, в якому вони живуть, власну роль в ньому і
можливість змінити життя на краще.
 Крок V «CELEBRATION» (СВЯТКУВАННЯ) – свято результатів власної
трансформації, яку пройшов кожен учасник.
Навчальну програму викладають молоді люди, яких називають
«Сhampions4Life» (Чемпіони заради життя). Це молодіжні лідери у віці 18-24
років, які мають досвід роботи організаторів та фасилітаторів. Майбутні чемпіони
проходять спеціальне навчання щодо методики проведення навчальної програми
та методом «рівний-рівному», яке проводять сертифіковані міжнародні тренери
проекту «Dance4Life».
Отже, основним методом навчання є навчання через досвід. Молодіжні
лідери «Сhampions4Life» спільно з учасниками проходять через рольові ігри та
вправи, пов'язані з реальним життям підлітків. Крім того, під час навчання
учасники отримують певні виклики (Сhallenge), спрямовані на зміцнення
особистості і компетенції молодої людини. Наприклад, пройти тест на ВІЛ у
«клініці, дружній до молоді». Одним з підсумків кожного кроку є те, що учасники
самостійно розробляють власні проекти чи активності на ту тематику, яку вони
вважають найбільш актуальною для себе і своїх близьких.
Як саме проводиться навчальна програма «Journey4Life»?
Кожна сесія програми називається «зустріччю». Навчальна програма
складається мінімум з 12 зустрічей, а максимом – з 24.
Зустріч може тривати 60 або 90 хвилин. Це визначає кількість зустрічей
необхідних для завершення одного циклу програми.
Кількість тижнів/місяців, необхідних для проходження одного циклу,
залежить від частоти зустрічей упродовж тижня. Оптимальна кількість учасників
25 осіб.
Кожну зустріч проводить пара підготовлених однолітків чемпіонів
«Сhampions4Life».
Перевагами проходження програми «Journey4Life» є:
- інтерактивний спосіб навчання на основі досвіду. Заходи, що сприяють
рефлексивному та критичному мисленню, підвищують результативність
учасників, а також їхню впевненість та самооцінку, що допоможе їм в
майбутньому;

- вибір, який роблять молоді люди у власному сексуальному житті, визначає
той вибір, який вони зможуть зробити у власному сьогоденні
та
майбутньому житті;
- розширення прав і можливостей молоді сприяє продовженню шкільної
освіти та боротьбі з пропусками дітей занять у закладах освіти;
- інтерактивна методологія дає можливість заповнювати прогалини браку
позашкільних та інших інтерактивних заходах у школах.
Переваги, які отримують заклади освіти:
- «Journey4Life» створює позитивну атмосферу у закладах освіти, стимулює
мозкову діяльності і навчання;
- учні, які проходять «Journey4Life», стають послами закладу освіти в своїх
місцевих громадах;
- посилюється елемент соціалізації в контексті навчальних занять і
формується впевненість у молодого покоління;
- гарний спосіб вчителям визначити слабкі сторони та інтереси окремих
учнів, які важко виявити традиційними методами навчання;
- активізація учнів сприяє соціальним змінам на рівні громад, що також
формує позитивний імідж закладу освіти;
- зустрічі можна легко проводити без будь-яких ресурсів (електроенергії,
приміщення тощо), а мистецькі заходи надають закладу освіти колоритного
та молодіжного вигляду.
Проект «Dance4Life» реалізується в 14 країнах світу на 4 континентах.
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