
Графік роботи фахівців денного центру «Право на здоров’я» 

на квітень 2021 рік 

 

Понеділок  Вівторок  Середа  Четвер 01.04. П’ятниця 02.04. 

   Сабадаш Л. 10.30-17.30 

консультації телефоном та 

онлайн (робота з 

документами в центрі) 

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Осташевська Ю. - віддалена 

робота 

 

Осташевська Ю. 10.30-17.30 

консультації телефоном та 

онлайн (робота з 

документами в центрі) 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота  

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

Підготовка і подача статті на 

сторінку SupportMe 

 

Понеділок 05.04. Вівторок 06.04. Середа 07.04. Четвер 08.04. П’ятниця 09.04. 

Сабадаш Л.М. 10.30-17.30 

– консультації телефоном 

та онлайн  

15.00 – Зум зустріч з 

партнерами ЦГЗ м. Києва з 

питань взаємодії та 

спільних активностей по 

покращанню підліткового 

здоров’я та медико-

соціальних сервісів для 

молоді та підлітків. 

- Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – консультації 

телефоном та онлайн  

11.00 - робоча зустріч щодо 

ведення випадків клієнтів 

фахівців ДЦ 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- Анонс вебінару для ФБ і 

веб сторінки 

 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

консультації телефоном та 

онлайн  

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

11.00 - робоча зустріч 

щодо ведення випадків 

клієнтів фахівців ДЦ та 

СК в Зум; 

14.00-17.30 – консультує 

юрист Олександр Гнатюк 

(робота з документами в 

центрі) 

Осташевська Ю. 

10.30-17.30 – консультації 

телефоном та онлайн 

16.00 - Вебінар для підлітків 

за тренінговою 

профілактичною програмою 

«Сходинки до здоров’я» 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

консультації телефоном та 

онлайн  

12.00 – Зум зустріч з 

партнерами ГО щодо 

розширення послуг та 

можливостей жінок, які 

вживають наркотики та 

належать до групи ризику. 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- Підготовка і подача статті 

на сторінку SupportMe 

 



Осташевська Ю. –

консультації онлайн 

 

 

Осташевська Ю. –

консультації онлайн  
 

Осташевська Ю. –

консультації онлайн  

Понеділок 12.04. Вівторок 13.04. Середа 14.04. Четвер 15.04. П’ятниця 16.04. 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – консультації 

телефоном та онлайн 

Сабадаш Л. - консультації 

телефоном та онлайн 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- Анонс вебінару для ФБ і 

веб сторінки 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

консультації телефоном та 

онлайн 

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Осташевська Ю. –

консультації онлайн  
16.00 - Вебінар для підлітків 

за тренінговою 

профілактичною програмою 

«Сходинки до здоров’я» 

 

Осташевська Ю. 10.30-

17.30 – консультації 

телефоном та онлайн 

 

Олександр Гнатюк 14.00-

17.30 – консультації 

телефоном та онлайн  

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

консультації телефоном та 

онлайн 

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

 

Осташевська Ю. – 

консультації онлайн  

Осташевська Ю. 10.30-17.30 

 – консультації телефоном та 

онлайн 

11.00 - робоча зустріч щодо 

ведення випадків клієнтів 

фахівців ДЦ 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

Публікація історії успіху на 

веб сторінці 

 
Понеділок 19.04. Вівторок 20.04. Середа 21.04. Четвер 22.04. П’ятниця 23.04. 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

робота в центрі 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- Анонс вебінару для ФБ і 

веб сторінки 

 

 

- Осташевська Ю. –

консультації онлайн 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – робота в центрі 

16.00 - Вебінар для підлітків 

за тренінговою 

профілактичною програмою 

«Сходинки до здоров’я» 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

робота в центрі 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

14.00-17.30 – консультує 

юрист Олександр Гнатюк 

 

Осташевська Ю.  

консультації онлайн 

 

 

Осташевська Ю. –10.30-17.30 

– робота в центрі 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

робота в центрі 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

 

Осташевська Ю. – 

консультації онлайн 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Понеділок 26.04. Вівторок 27.04. Середа 28.04. Четвер 29.04. П’ятниця 30.04. 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – робота в 

центрі 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- Анонс вебінару для ФБ і 

веб сторінки 
 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

робота в центрі 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

11.00 - робоча зустріч щодо 

ведення випадків клієнтів 

фахівців ДЦ та СК; 

Осташевська Ю.  

консультації онлайн; 

16.00 - Вебінар для підлітків 

за тренінговою 

профілактичною програмою 

«Сходинки до здоров’я» 
 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – робота в 

центрі 

14.00-17.30 – консультує 

юрист Олександр Гнатюк 

15.00 - групова робота за 

темою: «Відповідальне 

батьківство» 

Анонс про проведення 

групової роботи на веб 

сторінці 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 
 

Сабадаш Л. 10.30-17.30 – 

робота в центрі 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 

- організовуємо навчання для 

підлітків-клієнтів ДЦ з сімей 

СЖО та ГР професійним 

навичкам : курсам водіїв, 

комп’ютерним курсам 

- Публікація історії успіху  

на веб сторінці 

 

Осташевська Ю.  

консультації онлайн 
 

Осташевська Ю.  

10.30-17.30 – робота в центрі 

11.00 - робоча зустріч щодо 

ведення випадків клієнтів 

фахівців ДЦ 

15.00 – майстер клас 

«Миловаріння» для дітей 

віком 12-16 років 

Анонс про проведення 

майстер класу на веб сторінці 

 

Сабадаш Л. - віддалена 

робота 

-Онлайн - консультування 

підлітків та молоді на 

SupportMe 
 

 


