
Інформація для довіреної особи
Ласкаво просимо до програми Buddy

Ми дуже раді, що ви вирішили приєднатися до програми. У цьому документі ви знайдете основну 
інформацію про її перебіг. Якщо у вас все ще виникнуть запитання чи занепокоєння, ви можете 
звернутися до свого товариша або працівника школи, який відповідає за цю програму (наставника/-ці).

“Buddy” — англійський термін, що означає друг, приятель 
або партнер. Ця програма є добровільною дружбою між 
двома учнями, один з яких більш досвідчений і добре 
обізнаний у школі, а інший учень приходить до школи як 
новачок і потребує підтримки. Програми “перших друзів” 
широко поширені в школах по всьому світу, і їх основна 
роль полягає в тому, щоб допомогти інтегрувати нових 
учнів у шкільну систему та команду.
Програми “перших друзів” працюють, призначаючи 
приятеля новому учню, який супроводжує новогоучня 
на початку, сприяє успішному управлінню шкільними 
обов’язками, допомагає йому інтегруватися в колектив 
школи, проводить з ним час, і, таким чином, допомагає 
йому почуватися в безпеці та вітає і поступово вводить в 
нове середовище.

“Наставник/-ця” – це вчитель або професійний працівник 
школи, який відповідає за хід програми, надає підтримку 
учням у програмі та контролює її виконання. Ймовірно, це 
та людина, яка дала вам анкету або запитала, чи хочете 
ви приєднатися до програми. Також у вас будуть регулярні 
зустрічі з “наставником/-цею”, де ви зможете розповісти 
про поточний хід програми.

ХТО ТАКИЙ “BUDDY” 
/ «ПЕРШИЙ  
ДРУГ/ ПОДРУГА»?

ХТО ТАКИЙ/-А 
“НАСТАВНИК/-ЦЯ”?

Час

Програма триватиме три місяці. Якщо ви хочете зустрічатися та спілкуватися з “Buddy”  після програми, це 
чудово, але тоді це буде звичайна дружба, яка не буде частиною програми.
Мінімальний загальний тижневий час - одна година, але це може бути навіть більше - це залежить від вашої 
взаємної згоди, а також від ваших потреб, можливостей і бажання. Один урок не обов’язково заповнювати 
одночасно, ви можете розділити його на перерви протягом усього навчального тижня, наприклад. При 



цьому намагайтеся дотримуватися структури зустрічі – намагайтеся дотримуватися днів і часу зустрічі  
і уникати різких і великих змін.

При цьому не варто проводити з приятелем/-кою кілька годин на день протягом тижня. 
Необхідно залишити собі та товаришу/-кою час і простір для самостійності та можливості 
заповнити вільний час іншими видами діяльності.

Форма зустрічі

Місце і тривалість зустрічі вирішувати вам з приятелем/-кою. Ми рекомендуємо вам визначити місця в школі 
та її околицях, які можуть підійти для зустрічі. При цьому рекомендуємо узгодити з приятелем/-кою порядок 
денний зустрічі. На початку програми це може бути, наприклад, показ школи та шкільної території чи зустріч 
на перервах у коридорі, на шкільному подвір’ї, у шкільній їдальні, у класі чи на гуртку. Якщо з початковим 
контактом все гаразд, ви також можете використовувати для зустрічі позашкільне приміщення – знову ж 
таки, це залежить від вашої взаємної згоди, спільних захоплень і вподобань або ваших потреб і можливостей. 
Коли тобі щось важко в школі або ти чогось не розумієш, ти можеш звернутися до свого товариша/-ки.

Основні правила

У цьому розділі ви дізнаєтеся важливу інформацію, наприклад: яких правил ви повинні дотримуватися, 
спілкуючись з приятелем, щоб ваш спільний контакт проходив гладко, безпечно і щоб ви обидва отримали 
від нього максимальну користь.
Яких основних правил слід дотримуватися в програмі?

Намагайтеся бути сприйнятливими, 
доброзичливими та чуйними. 

Не робіть того, що вам не хочеться  
і не подобається. 

Не змушуйте “Buddy” робити те, що 
він/ вона не хоче або не почуває себе 
комфортно в цій ситуації. 

Пам‘ятайте, що ви або ваш/-а 
приятель/-ка можете вийти  
з програми в будь-який час. 

Ви завжди можете звернутися до 
наставника/-ці, коли вам щось 
потрібно.
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Ми вважаємо найважливішим дотримання етичних принципів, які ви знайдете нижче. 
Уважно вивчіть  етичні принципи і підпишіться, що будете їх дотримуватися. Якщо у вас 
виникли запитання чи сумніви щодо етичних принципів, зверніться до свого наставника/-ці.



Я ставлюся до приятеля/-ки  
з повагою, до його/ її особи, думок, 
переконань, потреб, віку, культурних 
та інших особливостей.

Якщо я вважаю, що більше не 
можу співпрацювати з обраним 
приятелем/-кою, я якнайшвидше 
повідомлю про це наставника/-цю 
програми та, дотримуючись його/
її вказівок, припиню свою участь у 
програмі.

Я не буду надавати жодних послуг 
(включаючи фінанси та подарунки) 
моєму/ моїй “Buddy” чи його родині.

Якщо станеться серйозна подія, яка 
може вплинути на мою роботу в програмі, 
або якщо станеться серйозна зміна (стан 
здоров’я, зміна місця проживання тощо), 
я негайно повідомлю про це наставнику/-
ці програми.

Я визнаю, що під час зустрічі  
з приятелем/-кою я несу спільну 
відповідальність за програму та 
безпечне проведення зустрічі.

Я завжди буду вирішувати більш 
серйозні проблеми, пов‘язані з 
відносинами з обраним приятелем/-
кою, через наставника/-цю. Я негайно 
повідомлятиму його/її про будь-які 
несподівані або проблемні події під 
час зустрічі з приятелем/-кою.

Під час зустрічі з “Buddy” я не буду вживати, 
пропонувати та приймати наркотичні та 
психотропні речовини, порушувати шкільні 
правила та загальні закони та положення.

Будь-які контакти з приятелем/-кою або 
його/її сім‘єю, що виходять за рамки 
звичайних зустрічей, я заздалегідь 
обговорю з наставником/-цею 
(багатоденна поїздка, дача тощо).

Я погоджуюсь, що надані мною контактні 
дані (електронна пошта) можуть бути 
використані для збору зворотнього 
зв’язку після завершення програми.
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Я погоджуюся з тим, що надана 
мною особиста інформація може 
використовуватися для внутрішнього 
використання початкових і середніх 
шкіл і може бути надана законному 
представнику Бадді.

Підписуючи, я підтверджую, що прочитав/-ла етичні принципи та зобов’язуюсь  
їх дотримуватися під час програми.

Підпис учня/ учениці
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Етичні принципи


