
Щодо реалізації проекту 

 

 

Шановні колеги! 

 

За ініціативою та підтримки Благодійного фонду «Дженерейшн плюс» та 

соціальної платформи в Київській області  стартує соціальний проект, метою 

якого є допомога підліткам,  які готуються до виходу в самостійне, доросле 

життя на етапі вибору кар'єри, які не мають можливості, без додаткової 

підтримки, отримати якісну освіту і у яких немає правильних векторів 

розвитку.  

Проект передбачає річну програму розвитку, психологічну допомогу, 

практичні заняття, пригодницькі табори, корпоративне наставництво, екскурсії 

на виробництво, стажування, розвиток професійних навичок та допомогу у 

виборі кар'єрного шляху, навчання у кращих практиків країни, неформальне 

спілкування та супровід. 

Проект складається з декількох етапів: 

1. Відбір 50 учасників проекту (травень 2019р). 

2. Програма червень 2019 - травень 2020, яка передбачає 5 виїзних 

таборів (два літніх, вступних - для знайомства з програмою, 

опрацювання психологічних травм і далі кожні 3 місяці, на дитячих 

канікулах) та  

щотижневі зустрічі в Києві (попередньо - по неділях, орієнтовно12:00-

17:00). 

3. Програма корпоративного наставництва і навчання, мета якої 

вдосконалення основних життєві навичок і підготовка до 

працевлаштуванні. Екскурсії на підприємства та в компанії, зустрічі з 

експертами, стажування. 

4. Створення підтримуючий спільноти для випускників програми, які 

пройшли всі етапи. Спільне розвиток, підтримка, можливість участі в 

інших соціальних проектах. 

Проект розрахований на підлітків (вік 15-17 років, які закінчили 

восьмий – переведені в дев’ятий клас, закінчили десятий - переведені в 

одинадцятий клас, закінчили одинадцятий клас і не вступили до вищого 

навчального закладу або навчаються в училищі через необхідність), які 

виховуються в опікунських та прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу; із сімей, які перебувають на соціальному супроводі, як ті 

що опинились в  складних життєвих обставинах (діти учасників АТО, 

ВПО, діти в сім’ях яких є особи з особливими потребами тощо). 

Критерії відбору учасників: 

- мотивація на участь у програмі (особисте бажання підлітка - обов'язкове). 

- готовність виконувати правила програми. 

 заповнення онлайн анкети; 

 підготовка мотиваційний листа та/або відео-презентація; 

 проходження співбесіди/онлайн-співбесіди; 

 підписання угоди про участь у річній програмі. 




