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ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ
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ЯКІ
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Яким
чином

ЯКІ

Здоровий
спосіб життя
(ЗСЖ)
Впливає
на здоров’я
людини, %

Чотири
складові
здоров’я

Існує
профілактика

Популяризувати ЗСЖ
серед молоді

Форми та
методи
формування
ЗСЖ
в молодіжному
середовищі

Які
складові

Стратегічного
планування
для формування
навичок
ЗСЖ

• запорука самореалізації особистості, її життєвого успіху та щастя
• чинник створення соціального багатства країни, критерій добробуту
держави
•
•
•
•

спосіб життя – 50%
спадковість – 20%
екологія – 20%
медицина – 10%

Що має
робити

• фізичне (режим праці та відпочинку, гігієна, здорове харчування,
репродуктивне здоров’я, фізкультура та спорт, профілактика
соматичних захворювань)
• соціальне (соціальне середовище, екологічне виховання, позитивний
мікроклімат в сім`ї, колективі)
• психічне (профілактика психоемоційного напруження, підтримка
сімейного виховання, психологічна допомога, профілактика
суїцидальної поведінки)
• духовне (знання та переконання у ЗСЖ, відмова від поганих звичок,
профілактика ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб)
• первинна профілактика – комплекс заходів, спрямованих
на запобігання негативного впливу біологічних, психологічних,
соціально-педагогічних та інших факторів, які можуть бути причиною
формування поведінки, відхиленої від норми.
• вторинна профілактика – сукупність заходів, спрямованих
на попередження загострення негативних явищ та їх наслідків серед
дітей та молоді, які вже зазнали негативного впливу
• третинна профілактика – система заходів, які спрямовані
на попередження рецидивів негативних явищ серед осіб, які
постраждали від них і проходять реабілітацію
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

розвивати фізичні активності серед дітей та молоді;
формувати сексуальну культури молоді;
здійснювати організацію дитячого оздоровлення та відпочинку;
підтримувати сім’ю шляхом збереження репродуктивного
здоров’я;
здійснювати профілактику негативних явищ серед молоді;
сприяти збереженню здоров’я та охорони дитинства;
надавати соціальну підтримку групам ризику;
проводити інформаційно-просвітницькі заходи з дітьми та молоддю
щодо ФЗСЖ
лекція
кіно-, відеолекторій
бесіда
диспут, дискусія
рольова гра
тренінг
засоби масової інформації (ЗМІ)
науково-популярні матеріали (буклети, брошури, книги тощо)
соціальна реклама
твори мистецтва
квести
інтерактивні театри
молодіжні лекторські групи
спікерські бюро

Держава

Громада

•
•
•
•
•
•

• розробляти нормативно-законодавче підґрунтя ФЗСЖ молоді;
• здійснювати впровадження комплексного підходу щодо збереження та
зміцнення здоров’я громадян;
• затвердити галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я;
• формувати міжсекторальний та міжгалузевий підхід щодо профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Що мають
роботи

Неурядові
громадські
об’єднання

Навчальні
заклади

Сім’я

Особистість

окреслення проблеми та визначення компонентів для її вирішення;
визначення цілей;
визначення та вивчення цільової аудиторії;
розробка заходів, які дозволять охопити цільову аудиторію;
пошук потенційних партнерів та розробка плану партнерства;
розробка конкретного плану та визначення терміну їх виконання

формувати та вливати на поведінку молоді;
формувати інфраструктуру молодіжної політики;
забезпечити діяльність молодіжних центрів і молодіжних працівників;
сприяти формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;
налагоджувати міжгалузеву та міжсекторальну взаємодії у молодіжній
роботі;
забезпечити громадське заохочення сімей та членів сімей, які сповідують
ЗСЖ через організацію публічних заходів, ЗМІ, тощо;
сприяти молодіжній участі та громадському контролю;
здійснювати оцінку ефективності молодіжної роботи на рівні громади;
виділяти місцеві ресурси для поширення діяльності з ФЗСЖ

• реалізовувати проекти, які спрямолені на профілактичну роботу;
• проводити інформаційні заходи серед молоді за методом
«рівний – рівному»;
• залучати до акцій відомих особистостей регіону (спортсменів, політичних
діячів, представників органів виконавчої влади);
• активувати участь молоді у реалізації заходів;
• залучати фахових спеціалістів до інформаційних заходів
• переорієнтувати освітній процес від надання знань до практичних дій в
інтересах здоров’я учасників навчального процесу;
• розробляти та впроваджувати сучасні форми та методи роботи з метою
широкого залучення дітей та молоді до ФЗСЖ;
• проводити спортивні та дозвіллєві заходи із залученням молоді та їхніх
батьків
•
•
•
•
•

любити своїх дітей;
виховувати та мотивувати дітей до сповідування ЗСЖ;
бути позитивним прикладом для дітей щодо ЗСЖ;
забезпечувати позитивну сімейну атмосферу в родині;
дотримуватися моральних устоїв сім’ї, які стимулюються державним
запитом на здорову особистість;
• відповідати за нанесення шкоди здоров’ю дитини, здійсненого шляхом
психічного тиску, фізичного покарання чи інших насильницьких дій
• усвідомлювати власне здоров’я не тільки як особисту, але й як суспільну
цінність;
• докладати зусиль для оволодіння необхідними знаннями та навичками
щодо сповідування ЗСЖ;
• бути активним у діях з ФЗСЖ;
• дотримуватися ЗСЖ у повсякденному житті;
• пропагувати власними діями ЗСЖ;
• нести відповідальність за негативні дії, які наносять шкоду як власному
здоров’ю, так і здоров’ю інших осіб

