
STAND BY ME / Я ПОРУЧ З ТОБОЮ 

Програма Buddy для адаптації учнів та студентів з України, 
дітей та молоді з вразливих категорій до чеських шкіл



Наслідки російського вторгнення для дітей та молоді
України величезні. За даними ООН, понад 1,5 мільйона
дітей та підлітків, які зараз знаходяться далеко від дому,
знаходяться під загрозою соціальної ізоляції. 

У рамках DofE було створено міжнародний проект
«Stand By Me», головна мета якого полягає в тому, щоб
кожна дитина або підліток України мав підтримку учня чи
студента з Чехії, Словаччини чи Румунії. Цей учень стане
гідом/другом для українського однолітка і разом вони
будуть займатися рекомендованими видами діяльності
за міжнародною методологією. 

Мета полягає в тому, щоб активізувати та адаптувати
дітей та молодь через змістовну діяльність, і дати їм
відчуття причетності, фізичного та психічного
благополуччя та посприяти їх саморозвитку. 

ПРОЕКТ «Я З ТОБОЮ» / 
STAND BY ME

 



сприяння адаптації дітей та молоді з України або 
дітей з інших вразливих категорій у шкільному 
середовищі та колективі 
пропрацьована методологія та готові 
інструменти для менторів 
підтримка підготовлених наставників, які 
працюють з учнями та студентами з 
неблагополучних сімей 
програма є профілактикою булінгу, аутсайдерів, 
прогулів, конфліктів у колективі, психологічних 
проблем, поганих оцінок та упереджень
програма зміцнює особистісний розвиток, 
благополуччя та приналежність молодих людей, 
активізуючи їх через спільні та змістовні заходи, 
що проводяться з однолітками 

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ 



ХТО 
ЗАЛУЧЕНИЙ 
У ПРОЕКТІ 

учень/студент віком 13-24 років з України
учень / студент 13-24 років новачок або 
випускник DofE

керівник / вчитель / асистент вчителя / 
психолог / методист з профілактики 

  Пари учнів / Пари студентів «друзів»:

   Ментор: 

ХТО БУДЕ ЗАЛУЧЕНИЙ 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ 
забезпечення шкіл ефективним інструментом 
для допомоги новоприбулим учням 
інтегруватися в колектив
залучення дітей та молоді до змістовної 
діяльності з саморозвитку 



ЧАСОВІ РАМКИ ПРОЕКТУ 

он-лайн навчання 
вивчення методології 
зустрічі з 
зацікавленими 
учнями/студентами

з’єднання пар 
«друзів»
наставництво 
моніторгин 
зустрічі «друзів» 

заключне   
оцінювання 
презентація проекту 
вручення 
сертицікату

ФАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ 
2.-3. місяць
4 години нa 1 пару

ПІДГОТОВЧА ФАЗА 
1. місяць
10 годин

ОЦІНЮВАННЯ 
3. місяць
5 годин

Для одного ментора рекомендується працювати з 5 парами «друзів». 
 

Загальний час участі на проекту становить 20-35 годин протягом 
3 місяців - залежить від кількості менторських пар.



Залучені учні та студенти утворюють «дружні пари» та разом працюють над 
цікавим міні-проектом. Чеський приятель спочатку виконує роль гіда для 
свого нового приятеля з України (чи іншого знедоленого однокласника), 
але тут акцент робиться на їхній співпраці.  

Обидва виконують волонтерську діяльність, яка може бути зарахована до 
бронзового DofE. Після завершення «програми приятелів» вони можуть 
продовжити класичний DoFE, а також виконати решту областей навичок і 
рухів. «Програма приятелів» працює як менш вимоглива версія класичного 
DofE, але вона також працює незалежно, якщо залучені «приятелі» 
вирішать не продовжувати класичний DofE. 

КОНЦЕПЦІЯ ПОГРАМИ 



Постійно розвивається методологія та інші допоміжні 
освітні інструменти на онлайн-диску 
Онлайн-консультація з методикою «програми друзів» 
Майстер-класи з експертами по роботі з дітьми та 
молоддю з особливими потребами   
Епізодичне спостереження та втручання терапевтів 
«Люди в біді»

Подорож пари приятелів за програмою підтримується та 
контролюється ментором із відповідної школи/центру DofE. 

Методична підготовка для менторів тривалістю 4 години 
проходить онлайн та є безкоштовною. 

Ментори також мають у своєму розпорядженні: 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ 



Методика складається з теоретичної та 
практичної частини. 

Теорія пояснює контекст і потребу в 
програмі, основні цінності, включаючи 
принципи DofE та рекомендований ментором 
підхід, визначає межі ролей ментора та 
рекомендації щодо того, як спілкуватися та 
працювати з учнями у складних ситуаціях або 
з учнями з особливими потребами. 

Останній розділ присвячено «захисту», 
підсумовує можливі ризики та перешкоди в 
управлінні «приятельськими парами» та 
пропонує варіанти вирішення цих ситуацій. 

МЕТОДИКА 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 



МЕТОДИКА Набір відбувається шляхом індивідуального
звернення учнів. 
Використання PR-рекрутингових матеріалів у 
приміщенні школи. 
Через методично підготовлену групову діяльність. 

ФАЗА 1 вибір та створення 
«приятельських пар»

Пари друзів зустрічаються принаймні вісім разів, 
регулярно раз на тиждень. 
Після чотирьох зустрічей також відбувається 
постійна оцінка співпраці «приятелів» на 
сьогоднішній день під наглядом ментора, де вони 
консультуються щодо намірів спільного міні-проекту 
в рамках волонтерства.  
Протягом наступних чотирьох тижнів вони разом 
працюють над міні-проектом. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

ФАЗА 2 зустіч «приятелів» 



МЕТОДИКА 
ФАЗА 3 підсумкова оцінка 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

ФАЗА 4 відкрита презентація 
проектів у шкільному колективі 

Презентація результатів співпраці «приятелів» перед 
ментором (тобто результати їхнього міні-проекту та 
діяльності). 
 спільна рефлексія та оцінка співпраці. 
Наприкінці пара приятелів погоджується з ментором, 
чи хочуть вони також продовжити класичний DofE. 

За домовленістю з ментором «пара приятелів» має 
можливість представити свою діяльність у рамках 
міні-проектів разом з іншими «парами приятелів» 
перед більшою групою класу чи школи. 
Діяльність повністю добровільна. 



Контактуйте  

магістр наук Тереза   Влчкова 
Методологія проекту «Я поруч з тобою»

tereza.vlckova@dofe.cz
+420 771 262 477

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
www.dofe.cz - Školy/Stojím při Tobě

або 

Надію Вранову 
Менеджера проекту «Я поруч з тобою» 

nadezda.vranova@dofe.cz 
+420 720 548 828 

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ 

http://www.dofe.cz/
https://www.dofe.cz/stojim-pri-tobe-1


АПУСК ПРОЕКТУ «Я ПОРУЧ З ТОБОЮ» / STAND BY ME 
ВІДБУДЕТЬСЯ 27.09.2022 ПІД КЕРІВНИЦТВОМ MŠMT 

(Міністерство освіти, молоді та спорту) 



ЗАХИСТ ПРОЕКТУ 
ПІДГОТУВАЛИ 



ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ 



ДЯКУЄМО ЕКСПЕРТАМ- 
КОНСУЛЬТАНТАМ 




