
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДТП»



молодіжний навчально-розважальний
захід-тренінг в рамках національного
проекту «Безпечна країна».

Cпрямований на вдосконалення знань
та навичок дітей і молоді з основ
безпеки життєдіяльності, дотримання
правил дорожнього руху та пожежної
безпеки, вміння реагування на
надзвичайні ситуації, оволодіння
навичками домедичної допомоги,
захист навколишнього середовища та
правильного поводження з відходами,
протидія булінгу та кібербулінгу в
закладах освіти та інші теми, пов’язані
з безпекою, в умовах сучасного міста.

Виховання серед підростаючого
покоління прагнення жити в безпечній
країні, дотримуватися правил безпеки,
захищати себе та інших, робити свою
країну безпечною для життя.

Формування молодіжного осередку
інспекторів з безпеки національного
проекту «Безпечна країна».

SAFETY
WEEKEND



§ безпека на дорогах, безпечні дороги до шкіл та в межах навчальних
закладів, популяризація носіння світлоповертальних елементів,
захисних шоломів під час їзди на велосипедах, роликах, дотримання
дітьми правил дорожнього руху, особливо під час пересування по місту
на популярному нині електротранспорті – сигвеях, скутерах,
моноколесах, гіробордах, електросамокатах тощо;

§ оволодіння навичками надання домедичної допомоги;

§ залучення дітей та молоді до озеленення міста, захисту природи та її
ресурсів, пропаганди сортування сміття та його переробки;

§ безпечна поведінка дітей у місті та дотримання алгоритму дій у разі
надзвичайних ситуацій,

§ толерантне поводження з однолітками, протидія булінгу, кібербулінгу
та іншим видам насильства.

НАША МЕТА



§ актуалізація та пропаганда безпечних
правил життя у місті;

§ розвиток соціально активної
відповідальної молоді та її
профорієнтація;

§ утвердження статусу БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ
ЖИТТЯ МІСТА.

SAFETY WEEKEND
проходить у населених пунктах  України у 
формі організації змістовного дозвілля для 
дітей і дорослих.

Із залученням на місцях представників 
патрульної та ювенальної поліції України, 
ДСНС, закладів освіти, служби у справах 
дітей, сім’ї та молоді, профільних 
комунальних підприємств, а також 
громадських та бізнес організацій, що 
працюють у сфері безпеки та екології. 



I. Відкриття заходу. Виступи представників Фонду, органів місцевої
влади, державних служб та організацій, залучених до заходу,
запрошених гостей.

II. Представлення команд (назва, гасло, капітан команди,
відповідальний), ознайомлення із метою та завданнями, вручення
командам Карти учасника із маршрутом змагання.

III. Робота в локаціях. Оцінювання відповідальним за локацію роботи
команди (позначення в Карті).

IV. Визначення переможців. Культурно-розважальна програма. Чай,
кава. Відпочинок.

V. Підведення підсумків заходу. Нагородження переможців.
Відзначення активних учасників.

СТРУКТУРА 
ЗАХОДУ



УЧАСНИКИ
– 10-12 організованих дитячих команд із 
освітніх навчальних закладів або ж просто 
бажаючі діти з числа присутніх на заході. 
Кількість учасників в команді – 15-20 осіб. 
Загальна кількість учасників: 150 – 200 осіб. 

ЗАГАЛЬНА 
ОХОПЛЕНІСТЬ 
ЗАХОДОМ 
– до 1000 осіб. За можливості проведення на 
відкритому повітрі у парках та місцях масових 
заходів – від 5 до 10 тис. осіб.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
– обирає місто з урахуванням погодних умов, 
масштабів та специфіки проведення заходу: 
кількості учасників, ефективного розміщення 
ігрових локацій (окремі кімнати, якщо в 
приміщенні; якщо це парк, площа, має бути 
відстань між ними), сцени, food-зони тощо. 

Загальна тривалість проведення заходу –
4 год.



ІГРОВІ 
ЛОКАЦІЇ
Локація № 1 - на знання правил дорожнього руху

Локація № 2 - популяризація світлоповертальних
елементів на одязі

Локація № 3 - на знання правил поведінки в 
екстрених ситуаціях, пожежної безпеки, поведінки 
на воді  і т.п.)

Локація № 4 - на знання правил надання 
домедичної допомоги

Локація №5 – захист навколишнього середовища, 
екологічна безпека

Локація №6 - протидія дитячому булінгу, 
кібербулінгу та іншим видам насильства

§ Кількість локацій та тематика 
може змінюватися (за згодою 
з Фондом)

§ На кожну локацію одночасно 
прибувають дві команди
і виконують завдання, змагаючись 
між собою. Відповідальні за 
локацію (інструктори) проводять 
навчання або тренінг, далі з 
допомогою опитувальника або 
виконаних завдань, оцінюють 
команди в бальній системі 
(максимально 12 балів), 
визначають для себе кращу із них, 
а також найактивніших учасників. 

§ Час роботи кожної локації для 
пари команд – 15 хвилин, час на 
перехід – 2-3 хвилини. Загальний 
час гри – до 2 годин. Команди 
йдуть різними маршрутами, тому 
на кожній локації зустрічають іншу 
команду.



Локація № 1 
Знання правил 

дорожнього руху

НАЗВА: «Знання для життя», «Безпечний рух» 
(обрати свою)

ВІДПОВІДАЛЬНІ: інспектори патрульної поліції, 
фахівці з безпеки дорожнього руху та ін.

Розігрування ігрових ситуацій на знання правил 
дорожнього руху, дорожніх знаків, правил 
поведінки на дорозі

§ Учасники отримують в подарунок тематичні 
листівки, пам’ятки, буклети



НАЗВА: «Нічні захисники» (обрати свою)

ВІДПОВІДАЛЬНІ: фахівці із безпеки на 
транспорті, волонтери (МБФ «Допомоги 
постраждалим внаслідок ДТП», компанія 
3М, ін.)

Демонстрація та закріплення знань про 
правила носіння світлоповертальних
елементів на одязі (стрічки, браслети, 
жилети, брелки)

§ Учасники отримують в подарунок 
світлоповертальні елементи

Локація № 2 
Популяризація 

світлоповертальних
елементів на одязі



НАЗВА: «Право на дію» , «Вартові безпеки»
(обрати свою)

ВІДПОВІДАЛЬНІ: ДСНС, пожежники, інспек-
тори Укртрансбезпеки, рятувальники та ін.

Розігрування ігрових ситуацій на знання
правил поведінки у разі надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного харак-
теру, військової чи терористичної загрози

§ Учасники отримують в подарунок
тематичні пам’ятки, листівки, брошури

Локація № 3 
Знання правил поведінки 

в екстрених ситуаціях, 
пожежної безпеки, 

поведінки на воді  і т.п.



НАЗВА: «Право на допомогу» (обрати свою)

ВІДПОВІДАЛЬНІ: інструктори-викладачі з навчання 
навичкам надання домедичної допомоги (Фонд, 
центри екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф та ін.)

Тренінг з основних етапів та навичок надання 
домедичної допомоги – оцінка ступеня небезпеки, 
визначення стану потерпілого, проведення серцево-
ленегевої реанімації, зупинка кровотечі та ін.

§ Учасники отримують в подарунок брошуру-
порадник з інструкцією надання домедичної
допомоги

Локація № 4 
На знання правил 

надання домедичної
допомоги



НАЗВА: «Зелений патруль», «Ми за чисте довкілля» 
(обрати свою)

ВІДПОВІДАЛЬНІ: фахівці профільних комунальних 
підприємств міста, громадських та бізнес організацій, що 
працюють у сфері екології та захисту природних ресурсів

Розігрування ігрових ситуацій та виконання завдань, 
спрямованих на боротьбу із забрудненням 
навколишнього середовища та незаконних сміттєзвалищ, 
пропаганду сортування сміття, озеленення територій, 
розвитку екопарків, ландшафтних заповідників тощо.

§ Учасники отримують в подарунок тематичні пам'ятки, 
листівки, брошури

Локація № 5 
Захист навколишнього 

середовища, екологічна 
безпека



НАЗВА:

ВІДПОВІДАЛЬНІ: фахівці ювенальної превенції, 
служби у справах дітей, сім’ї та молоді, 
шкільні психологи

Розігрування ситуацій з кібербезпеки, 
використання карткової ігрової методики 
«Створюй коло безпеки», попередження різних 
видів насильства щодо дітей

§ Учасники отримують в подарунок тематичні 
листівки, пам’ятки, буклети

Локація № 6 
Протидія булінгу, 

кібербулінгу та іншим 
видам насильства



ОЦІНЮВАННЯ 
РОБОТИ 
КОМАНД. 
ВИЗНАЧЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ.

Тематична культурно-
розважальна програма
(за бажанням):

§ показ дитячих моделей 
одягу зі 
світловідбиваючими
елементами;

§ виступ дитячих творчих 
колективів, юнацько-
спортивних колективів;

§ концертна програма; 

§ тощо.



ПІДВЕДЕННЯ
ПІДСУМКІВ ЗАХОДУ.
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ.
ВІДЗНАЧЕННЯ
АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ.



Безпечна країна

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДТП»

http://dopomogadtp.com/ua/
fond@dopomogadtp.com

+38 068 466 43 82

@dopomogadtp

Приєднуйся та стань лідером
національного проекту
«БЕЗПЕЧНА КРАЇНА»!

https://www.youtube.com/channel/UC2KUWr6fQ0WJvTwZ9s7jI7w
https://www.facebook.com/dopomogadtp/

