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Керівникам обласних, районних, районних
у містах, містах обласного значення
державних адміністрацій
Керівникам обласних, районних, міських,
сільських, селищних рад
[ Щодо участі у міжнародному семінарі ]
Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте засвідчити
свою повагу державним адміністраціям та проінформувати про те, що з 25 по 31 жовтня
2018 року в м. Мілан (Італія) за підтримки Посольства Італії в Україні відбудеться
міжнародний семінар «Профілактика девіантної поведінки як комплексний вплив на
суспільні умови розвитку сучасної молоді» (програма додається).
Метою семінару є ознайомлення з європейськими програмами превентивного
спрямування, а також із функціюванням суб’єктів профілактичної діяльності в країнах
європейського простору; актуалізація необхідності розробки та запровадження нових
форм та вдосконалення існуючих превентивних заходів серед молоді в Україні.
До участі у семінарі запрошуються представники центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей,
національної поліції, закладів системи освіти і охорони здоров’я, які забезпечують
превентивну діяльність серед молоді, інші зацікавлені спеціалісти.
Просимо проінформувати підпорядковані районні, міські структурні підрозділи
про організацію семінару, а також розмістити інформацію про захід на підвідомчих
сайтах.
Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок
учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації, що
відбуватиметься до 10 вересня 2018 року, звертатися до організаторів заходу за
телефонами: 067-449-13-41, 097-718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80, 093-273-11-26.

З повагою
Координатор проекту,
полковник міліції у відставці

Уляна Котлярова

Орієнтовна програма перебування
української делегації в Італії, Угорщині, Словенії
Час

Захід
25.10.2018

06.00-07.00
07.00-09.00
09.00-14.00
14.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
07.00-08.00
08.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
07.00-08.00
08.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
07.00-08.00
08.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-19.00
19.00-20.00
07.00-08.00
08.00-11.00
11.00-15.00
15.00-19.00
19.00-20.00
07:00–08:00
08:00–10:00
12:00–13:00
13:00–17:00
15:00–19:00
19:00–20:00
07:00–10:00
10:00–18:00
18:00–19:00

Виїзд з м. Мукачево
Перетин державного кордону
Переїзд до столиці Угорщини — м. Будапешт
Зустріч-презентація за підтримки Міністерства Людських Ресурсів
«Сучасні орієнтири профілактичної роботи з молоддю в Угорщині»
Переїзд до м. Хевіз (Угорщина). Поселення в готелі
Вечеря
26.10.2018
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до м. Падуя (Італія). Поселення в готелі
Перша сесія «Превентивна діяльність, її цілі, умови, способи здійснення,
мотиви, потреби, засоби та результати»
Екскурсія «Падуя: секрети чарівного міста»
27.10.2018
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до м. Мілан (Італія). Поселення в готелі
Урочисте відкриття семінару «Профілактика девіантної поведінки як
комплексний вплив на суспільні умови розвитку сучасної молоді»
Друга сесія «Складові концепції превентивної діяльності в Італії.
Моделі профілактики правопорушень у молодіжному середовищі»
Екскурсія «Мілан — місто стилю, історії і традицій»
Вечеря
28.10.2018
Сніданок
Третя сесія «Соціальна поведінка та феномен її порушення. Девіантна
поведінка людини, її типи, форми і причини формування»
Перерва на каву
Четверта сесія «Профілактика агресивної поведінки підлітків на основі
гендерних відмінностей. Гендерні особливості агресивності»
Екскурсія «Магія королівського Турина»
Вечеря
29.10.2018
Сніданок
П’ята сесія «Адресні та ефективні профілактичні програми. Взаємодія
соціальних інститутів як умова ефективності превентивної діяльності»
Екскурсія «Прекрасна Верона і озеро Гарда»
Переїзд до Адріатичного узбережжя Словенії. Поселення в готелі
Вечеря
30.10.2018
Сніданок
Шоста сесія «Превентивна робота відкритого середовища. Форми
просвітницької превентивної діяльності. Роль соціальної реклами»
Закриття семінару. Вручення сертифікатів
Екскурсія «Любляна: легенди і традиції столиці Словенії»
Переїзд до м. Балатональмаді (Угорщина). Поселення в готелі
Вечеря
31.10.2018
Сніданок. Виїзд з готелю
Виїзд в Україну. Перетин державного кордону
Прибуття до м. Мукачеве

