


…У школі мені важко вчитись, а тут мене всі ро-
зуміють і я можу говорити скільки хочу… 

(Анжела м. Херсон)

… У нашому клубі є багато дітей і тут цікаво, ми 
граємо в різні ігри, спілкуємося на рівних…

(Олексій м. Горлівка)

У Молодіжних Центрах цікаве  все:

- спілкування з однолітками;
- допомога у навчанні;
- змістовний відпочинок (ігри, розваги, семінари)
- проведення дебатів;
- дитяче представництво.

ДДіти різного віку можуть брати участь у роботі 
Молодіжних центрів за місцем проживання.

Діти, які не вчаться і не відвідують школу можуть 
приходити до Молодіжних центрів.

Діти, які потребують допомоги та захисту можуть 
приходити до Молодіжних центрів.

Мета роботи Молодіжних Центрів:

-- Реалізувати право дитини на змістовне дозвілля;
- Реалізувати право дитини на її розвиток;
- Надати допомогу дитині у навчанні;
- Захистити дитину від насильства та  використан-
ня у незаконній праці.
 

До Молодіжних Центрів можеш приходити і ти.

Ми запрошуємо тебе і твоїх друзів !!!

Для проведення занять з дітьми в 
Молодіжних Центрах використовуються:

Навчальний комплекс КРИК (SCREAM) – 
Зупиніть дитячу працю, що включає 14 
модулів:

- Основна інформація
-- Світ праці;
- Писемна творчість;
- Рольова гра;
- Дослідження та інформація;
- Образ;
- Драма;
- Дебати;
-- Колаж;
- Мистецький конкурс;
- ЗМІ (два модулі);
- Інтеграція громади;
- Інтерв’ю та опитування.

ТТренінговий курс, для проведення занять за ме-
тодикою рівний рівному що містить 17 сесій роз-
поділених на три модуля: 

- Захист прав дітей від економічної експлуатації;
- Життєві навички для дітей та молоді групи 
ризику;
- Організація освітніх програм із запобігання ди-
тячої праці та торгівлі дітьми.

Чому Молодіжні Центри працюють з 
дітьми для їх розвитку та захисту  ?

- Тому що, діти це майбутнє держави;
- Тому  що,  дітьми треба піклуватися;
- Щоби надати дітям навички відстоювання їх 
прав;
- Для викорінення найгірших форм дитячої  праці 
в Україні;
- Тому що, для дітей треба створити країну  без на-
сильства.  

Дізнайся
чи є у твоєму місті Молодіжний Центр, підлітко-
вий клуб за місцем проживання, спортивна або ту-
ристична секція ?

Якщо Ви хочете дізнатися більше та одержати 
підтримку звертайтеся до Регіонального Центру у 
вашій області за адресою:

Центр “Розвиток демократії”
01133, м. Київ, вул. Мечнікова, б. 16, к. 5
Тел. 8(044) 246-66-17,
Ел. пошта: debate@cent.kiev.ua

Донецький молодіжний дебатний центр 
83003, м. 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча 79, к.31
Тел. 8 (062) 385-98-39,  
Ел. пошта: debate@cent.dn.ua

Херсонський   обласний центр “Успішна жінка”
73000,  м. Херсон, вул. Чекістів, 2
Тел. 8 (0552) 42-35-66,  423-765, 
Факс 8(0552) 423-485
Ел. Ел. пошта: admin@business.kherson.ua

В Україні за підтримки Міжнародної програми з 
викорінення найгірших форм дитячої праці  Між-
народної Організації Праці працює 6 Молодіжних 
Центрів у Херсонській області та 6 у Донецькій об-
ласті.
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