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Інформація 

про клуб юних миротворців 

«Факел» 

Борщівського районного будинку дитячої творчості 

 

Рух юних миротворців започаткувався в результаті усвідомлення в 

педагогічному середовищі важливості ідей культури миру та толерантності, 

сформульованих ЮНЕСКО  про виховання дітей і підлітків в дусі міжнародного 

взаєморозуміння, співпраці і миру. 

Клуб юних миротворців «Факел» в районному будинку дитячої творчості 

розпочав свою діяльність у 2010 році і був ініційований самими дітьми. Так як ще до 

створення клубу група дітей  із Борщева взяла участь у ІІ-му зльоті юних миротворців 

у 2009 та 2010 роках в Кам’янці-Подільському.  У 2011 році клуб активно включився в 

освітньо-спортивну, історико-патріотичну гру «Миротворчий рух дітей та молоді 

Поділля за культуру миру і ненасилля заради дітей планети» і щорічно почав брати 

участь у Міжнародній фінальній підсумковій грі «Check point». Гра є комплексом 

заходів цивільного, міжнародного, екологічного, творчого і спортивного характеру, 

що закладають основи морально-вольової, психологічної, міжнародної освітньої 

підготовки і всебічного розвитку молоді.  

У своїй діяльності юні миротворці керуються «Кодексом честі юного 

миротворця» та «Типовим статутом Клубу юних миротворців». 

Метою і завданнями клубу юних миротворців є: 

 Ознайомлення  з роботою Організації Об’єднаних Націй. 

 Підтримка та покращення іміджу України як члена ООН. 

 Допомога кожному члену загону юних миротворців освоїти несилові 

способи вирішення конфліктних ситуацій у процесі активної діяльності з 

покращення життя. 

 Сприяння становленню юних миротворців як громадян своєї 

Батьківщини, які поважають всі народи, що живуть на планеті 

 Об’єднання класних колективів, учнівських організацій у спільній 

діяльності на демократичних принципах. 

 Здійснення миротворчої діяльності в родині, на вулиці, в школі, на рівні 

міста та регіону. 

 Збереження культурної спадщини свого народу. 
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 Повага життя і гідності людини, допомога інвалідам, хворим і слабким 

людям. 

 

 В рамки діяльності клубу входить: відзначення Міжнародних днів    ООН в 

Україні; добродійні, миротворчі, екологічні акції: допомога дитячим    притулкам, 

інтернатам (збирання речей, іграшок, організація концертів),   прибирання територій, 

ремонт книжок у бібліотеці, організація концертів для ветеранів, інвалідів, 

відправлення листівок, посилок у будинки перестарілих,  участь в суботниках; зустрічі 

з членами інших дитячих миротворчих організацій, спільні проекти.  

За роки діяльності на рахунку клубу юних миротворців «Факел» Борщівського 

районного будинку дитячої творчості безліч благодійних та екологічних акцій: 

«Милосердя», «Моя іграшка тобі», «Тепло сердець», «Від серця до серця», «Твори 

добро», «Допоможи ближньому»,  «Ми разом»,  «Чисте місто»,  «Коли дерева 

говорили б ...», та інші. Участь та перемога (Диплом І ступеня) у Міжнародному 

екологічному проекті «Екологічний кодекс школяра» та Міжнародному конкурсі 

«Миротворець року – 2011» (звання «Миротворець року»), у  Міжнародному 

молодіжному конкурсі волонтерських проектів «Служіння заради миру». 

У рамках своєї багатопрофільної діяльності клуб співпрацює із багатьма 

громадськими організаціями району та міста, із чотирма навчальними закладами міста, 

із Спілками Ветеранів Афганської війни, ветеранами Великої Вітчизняної війни, із 

інтернатами району, організацією інвалідів «Зорі надії». Ця співпраця полягає у 

спільній організації акцій, круглих столів, вітальних концертних програм, участі у 

загальноміських та районних заходах.  

Юні миротворці вивчають участь України у миротворчій діяльності ООН і 

відзначають загальноприйняті  Міжнародні дні ООН . Це:  День миру, День захисту 

прав дитини, День захисту прав людини, День ООН, День Землі , День захисту від 

СНІДу, та інші. Заходи проходять у різноманітних формах, - це зустрічі із юними 

миротворцями інших клубів, проведення заходів самими дітьми – виховних годин, 

годин спілкування із ровесниками, конференції,акції. 

 Вже стало традицією, що в День Перемоги, в День визволення міста від 

фашистських загарбників та інші пам’ятні дні юні миротворці у почесній варті біля 

монументу Героям України, Вічного вогню, могили розстріляних у 1941-1943 роках 

євреїв району, пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобилю».  

Цікавою  роботою для юних миротворців є пошуково-дослідницька робота. 

Щороку  беруть  участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді 

“ Моя Батьківщина – Україна” по напрямку “З попелу забуття”,  написання науково-

практичних робіт «Життя навчило мужності…», «Герої негероїчної війни». 

Три роки поспіль юні миротворці беруть участь у зимових (1-10 грудня)  та 

весняних (1-10 травня) «Декадах добрих справ». Відзначені  «Свідоцтвами про 

визнання добровільної миротворчої та благодійної діяльності в інтересах миру та 
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стійкого розвитку» (2011, 2012, 2013 роки). За підсумками декад 2011-2012н.р. та 

активній участі у  Міжнародній програмі “Мережа Шкіл Миру” Борщівський 

районний будинок дитячої творчості та клуб юних миротворців «Факел» отримали 

почесне право на звання «Школа Миру». 

Девіз юних миротворців: «ДАЙ МИРУ ШАНС!» (GIVE PEACE A CHANCE!)       

Діти впевнені, щоб стати справжнім миротворцем, потрібно, перш за все,бути 

миротворцем в своїх поглядах і в своєму відношенні до життя. 

  

 


