
 

Спрямовувати соціальну 
політику 

Бути поруч на місцях             

Рада з питань 
профілактики та її задачі 

Міжглузевий склад .  

o Ініціювати та координувати політику 
профілактики в округах Намюр та Дінан. 

 
o Сприяти узгодженості та співробітництву 

між всіма задіяними у профілактиці 
ланками 

 
o Формулювати свої судження, надавати 

запити до політичних та 
адміністративних кіл з приводу 
соціальних проблем, запроваджувати 
інноваційні практики заради сприяння 
змінам у суспільстві на користь соціально 
незахищеної молоді. 

 
o Запропонувати уряду трирічний план дій 

та підготувати бюджети .  
 

o Оцінити запровадження профілактичних 
дій, підкріплених планом дій .     

 

  Контактні дані 
Служба профілактики округу 
Намюр 
Головна адміністрація з питань 
допомоги молоді 
Міністр Федерації Валлонії-
Брюсселя 
 
Rue Lucien Namêche, 12 
5000 Namur  
 
prevention-namur@cfwb.be 
prévention-dinant@cfwb.be 
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Зображення підлітків та теги: Дирекція з 

питань комунікації 

 
 

СЛУЖБА 
ПРОФІЛАКТИКИ 

ПРОБЛЕМ МОЛОДІ 
НАМЮР 

 

 

 

* Кодекс профілактичної роботи, допомоги та 
захисту молоді 

 



 

 

 

Профілактика 
 

Профілактика – це комплекс індивідуальних 
та колективних дій, спрямованих на 
користь соціально незахищених молодих 
людей у віці від 0 до 22 років та їхніх сімей .  

Вона сприяє незалежності, автономності, 
соціалізації, визнанню, підвищенню престижу, 
відповідальності, залученню до соціального 
життя, а також упевненості в собі .  

Профілактика має міжгалузевий характер. 
Діючи на засадах злагодженості та 
взаємодоповнюваності з іншими схожими 
засобами профілактики, вона націлює свої дії 
на установи та оточення, в яких 
розгортається життя молодої людини, а 
також апелює до політичних та 
адміністративних органів влади. 

 
 

Випереджувальні дії на 
користь молодих людей та 
їхніх сімей 
 Для зменшення структурних нерівностей на 

життєвому шляху соціально незахищеної 
молоді 

 Інформація з місць та аналіз  конкретних 
фактів соціальних проблем 

Служба профілактики   
Державна служба Генеральної адміністрації з питань 
допомоги молоді, служба профілактики діє як 
інтерфейс між службами першої лінії, задіяними у 
допомозі молоді, головним чином, служби 
реагування у відкритому середовищі (AMO) та Ради 
з питань профілактики.  

На чолі служби профілактики стоїть керівник, який  
допомагає службі запроваджувати політику 
профілактики. Він також очолює Раду з питань 
профілактики. 

 
  

Задачі служби 
o В межах вузькоспеціалізованої допомоги молоді 

служба профілактики виконує роль єднальної 
ланки, що спрацьовує за горизонталлю з 
міжгалузевими структурами (культура, освіта, 
проживання, соціальна допомога,…)   
 

o Аналіз та комунікація соціальних проблем.  
Ідентифікація причин та розробка дій і 
рекомендацій для їх усунення на глобальному та 
структурному рівнях . 

 

o Виявити соціальні задачі та виклики, 
пов’язані з дитинством та молодістю .  

 
o Інформувати Раду з питань профілактики про 

несприятливі для життя та розвитку молоді 
ситуації, зокрема, з метою апеляції до владних 
органів. 

 
o Створити проект трирічної соціальної 

діагностики на підставі реальних фактів, 
зареєстрованих службами реагування у 
відкритому середовищі, та відповідних 
пропозицій, зіставляючи дані з результатами 
аналізу Ради з питань профілактики.  

 

 

 
o Запроваджувати рішення Ради з питань 

профілактики з опорою на службу 
профілактики в логістичному, операційному та 
адміністративному плані . 

 
o Супроводжувати служби реагування у 

відкритому середовищі в реалізації соціальної 
діагностики  
 

o Підтримувати  запровадження профілактичних 
дій згідно з трирічним планом. 



 


