
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний напрямок проекту: соціальний. 

 
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

1.1. Назва проекту.  

     "Ділімося теплом сердець"  

1.2. Виконавці проекту  
       Члени Клубу юних миротворців  "Факел" Борщівського районного будинку дитячої 

творчості 

1.3. Партнери та спонсори проекту 

                    - студентський волонтерський загін «Темп»; 

                - волонтерський загін «Милосердя»; 

                - районна громадська організація інвалідів «Зорі надії»,  

  голова організації  Ю.М.Злонкевич-Щербакова; 

- Товариство Червоного Хреста. 

1.4. Цільова аудиторія  
Вихованці Мельнице-Подільського будинку-інтернату, діти-інваліди, які проживають у 

місті, діти пільгових категорій, Скала-подільський психо-неврологічний будинок-інтернат. 

1.5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту. 

      Місто Борщів та  район. 

1.6. Терміни реалізації проекту.  

       Проект постійно діючий 

  з  1. 01. 2014р. по 1. 01. 2015р. 

        

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ 

2.1. Завдання проекту. 

      Виховання готовності до моральних вчинків, які  ґрунтуються на засадах гуманного 

ставлення до людей, готовності до активної участі в доброчинній, громадській  діяльності.  

Залучення юних миротворців до волонтерської діяльності.  

Надання допомоги дітям-інвалідам , дітям у будинках-інтернатах, інвалідам, ветеранам 

війни, учасникам бойових дій.  

Виховання  милосердя, доброти, чуйності, небайдужості до чужого болю.  

Налагодження   постійної співпраці із членами Районної громадської організації інвалідів 

«Зорі надії» та іншими громадськими організаціями міста, вихованцями Мельнице-

Подільського будинку-інтернату для хлопчиків ,Скала-Подільським психо-неврологічним 

будинком-інтернатом. 
Акцентування уваги громади міста на проблемах дітей-інвалідів із багатодітних та  

малозабезпечених сімей.  

Проведення благодійних акцій . 

Психологічна, моральна та матеріальна допомога дітям із соціально незахищених категорій, 

вихованцям  будинку-інтернату, дітям-інвалідам. 
 

2.2. Стислий опис проекту. 



Завжди було актуальним питання виховання дітей на засадах доброчинності, співчуття, 

взаємодопомоги та взаєморозуміння, поваги до інших.  Коло діяльності юних миротворців 

різнопланове.  

Одне з головних місць займає волонтерська діяльність, організація соціально значущих 

заходів.  Їх участь у подібних заходах та акціях сприяє розвитку благодійної діяльності серед 

учнівської молоді. Акції спрямовані на допомогу дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям із 

кризових та малозабезпечених сімей, вихованцям будинків-інтернатів, ветеранам та 

учасникам бойових дій.  Дарувати  свято, тепло, турботу, нести радість оточуючим – такі 

моменти сильно впливають на юну особистість, спонукають до подальшої благодійної 

діяльності.  

Проект "Ділімося теплом сердець" постійно діючий,  довготривалий,  діє щороку з 

січня по січень наступного року. У рамки проекту входять весняна та зимова "Декади добрих 

справ", які включають в себе заходи благодійного, екологічного, миротворчого, культурного, 

військово-освітнього спрямування та щорічну акцію "Милосердя", яка проходить 3грудня з 

залученням громадськості міста і району.  

 

ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ  
(з 1 січня 2014 року по 15 січня 2015 року) 

3.1. Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту в період з 

1 січня 2014 року по 15 січня 2015 року. 

 

 Акція "Україною крокує коляда" 

(7 січня 2014р. - 14 січня 2014р.) 

Колядування і щедрування в державних та приватних установах міста спільно з 

волонтерами загону "Милосердя" по збору коштів на ліки та підгузники для лежачих 

вихованців спеціалізованих будинків-інтернатів. 

 

 Зустріч з воїнами-"афганцями" та матерями загиблих в Афганістані юнаків. 

Година спілкування. 

(15 лютого 2014 р. ) 

Людям, які брали участь в воєнних діях хочеться, щоб їх чули і розуміли, їм хочеться 

ділитися своїм болем по втраті друзів, своїми переживаннями та спогадами. Для цього ми 

організовували години спілкування із ветеранами Афганістану, учасниками бойових дій та 

миротворчих місій ООН. На яких гості діляться усім пережитим, усім наболілим. Тримаємо 

зв’язок з матерями загиблих земляків в Афганістані. 

 

 Година спілкування із учасниками миротворчих місій ООН. 

(4 березня 2014 р.) 

 

 Весняна "Декада добрих справ" (1 травня - 10 травня) 

          Спільні заходи із Районною спілкою ветеранів Збройних сил,     ветеранами війни, 

учасниками бойових дій. Заходи до Дня перемоги. 

(1 травня 2014 р. - 20 травня 2014 р.) 



 

 Свято для вихованців Мельнице-Подільського будинку-інтернату  за межами 

закладу. 

(25 травня 2014 р.) 

Вихованці Будинку дитячої творчості  організували свято для вихованців Мельнице-

Подільського  комунального дитячого будинку-інтернату у себе дома.  

Юні миротворці зустрічали гостей, допомагали у переміщенні по будинку, так як серед 

них було багато дітей, кому це було важко. Силами гуртківців організована концертна 

програма, після чого діти  грали  ігри, спілкувались та розважались. Разом діти виготовили із 

паперу «серця бажань» і загадали найсокровенніші бажання.  

  

 
 

 

 Акція  "Твори  добро". Концертна програма "Кажімо більше добрих слів" 

(1 червня 2014 р. - 20 червня 2014 р.) 

Акція організована   спільно із головою громадської організації «Зорі надії» Ю. М. 

Злонкевич-Щербаковою, яка підготувала солодкі подарунки дітям інтернату. Під час акції 

юними миротворцями було зібрано іграшки для дітей інтернату у школах міста, також 

підключились багато жителів міста та члени організації «Зорі надії».  

24 червня було організовано поїздку у Мельнице-Подільський дитячий будинок-

інтернат з концертно-ігровою програмою. А силами членів клубу юних миротворців була 

підготовлена концертна програма під назвою «Кажімо більше добрих слів…», говорили 

теплі, добрі слова та співали пісні, а також музичні ігри із вихованцями будинку-інтернату.  

Ця акція висвітлювалась у районній газеті «Галицький вісник». 

 



 
 

 Написання листів воїнам   АТО та відзначення  Дня миру в Борщівському 

районному будинку дитячої творчості. 

(21 вересня 2014 р. ) 

Задля моральної підтримки наших бійців на сході юні миротворці ініціювали 

написання листів та відображення дитячих бажань і мрій на прапорі України. Прапор разом 

із листами був переданий волонтерам Районної організації "Воля". А юні миротворці 

запалили лампадки в пам'ять тих, хто загинув за волю України у наші дні. 

 

 Вітання соціальних працівників Скала-Подільського психо-неврологічного 

будинку-інтернату в День професійного свята. 

(4 листопада 2014 р.) 

Є люди, які своїм теплом і щирістю душі діляться з іншими, дарують їм турботу та 

спілкування, яке для одиноких людей таке важливе.  

З побажаннями здоров’я, добра, терпіння, творчої наснаги та бажання творити добро 

тим, хто цього потребує - юні миротворці вітали людей, які довгі роки віддають тепло своїх 

сердець іншим, працівників Скала-Подільського психо-неврологічного будинку-інтернату. 

 Своїми вітаннями старалися подарувати хороший настрій та прикрасити буденний день 

цих людей, так як застали їх на робочих місцях.  

 

 Участь в акції "Солодкий дарунок воїну АТО" 

(1 листопада 2014 р. - 30 листопада 2014 р.) 

За проханням голови громадської організації «Самооборона» Світлани Сорантіно ми 

взяли участь у зборі солодощів для воюючих в АТО та відвідали зустріч із Віктором 

Гойдаком, перебуваючим на ротації. 

  

 Зимова Декада добрих справ. (1 грудня 10 грудня) 

Співпраця із Районною громадською організацією інвалідів «Зорі надії». Зустріч 

«За круглим столом» та обласний семінар з нагоди Міжнародного дня інвалідів. 

(28 листопада 2014 р. - 10 грудня 2014 р.) 



За запрошенням голови Районної організації інвалідів «Зорі надії» Юлі Миколаївни  

Злонкевич-Щербакової, юні миротворці взяли участь у заході «За круглим столом» та 

обласному семінарі з нагоди Міжнародного дня інвалідів,  вітанні членів організації в 

переддень Дня інвалідів. Ці заходи  організовувались головою Борщівської районної 

організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (ВОІ 

СОІУ) Злонкевич-Щербаковою Ю.М. за підтримки Тернопільської обласної організації 

«Союзу організацій інвалідів України», голови районної державної адміністрації, голів 

районної та міської рад.  

 

 Щорічна акція "Милосердя" 

(3 грудня 2014 р.) 
Вже традиційно щороку 3 грудня юні миротворці  організовують акцію у магазинах та 

супермаркетах міста. Попередньо діти     готували текст листівок, які потім роздавали усім 

покупцям при вході у  магазин. 

 При виході, ознайомившись із змістом листівки, небайдужі люди     віддавали  юним 

миротворцям куплені цукерки, фрукти, печиво, соки,   іграшки, канцтовари, навіть продукти 

харчування, так як подарунки   призначені для малозабезпечених, багатодітних сімей, в яких 

виховуються діти-інваліди. Після чого,закупивши подарункові кульки, діти склали 

подарунки із усього, що пожертвували жителі міста. За пожертвувані гроші було докуплено 

книги-розмальовок, олівці, фломастери, дівчаткам – ляльки, хлопчикам – машини. 

 
 

 День волонтера 

(5 грудня 2014 р.) 

Члени клубу юних миротворців «Факел» взяли шефство над дітьми-інвалідами, які 

проживають у нашому місті: 

сестричками-інвалідами Мацун Яною і Світланкою, яких виховує мама сама;  

Скороходом Олегом, де сім’я проживає за межею бідності; 

братом і сестрою Ангеловими Камілою і Сергієм, дітей із багатодітної сім’ї; 

Кобельком Владиславом, у якого ДЦП важкої форми. 

Цього року, зустрівшись із працівниками соціальних служб, список поповнився:  

Русин Юлею – дівчинці 1 рік і 8 місяців, дитина інвалід І групи; 



Кисілем Володимиром, який виховується в неповній малозабезпеченій сім’ї ; 

Босенком Максимом – в малозабезпеченій сім’ї однією мамою виховується 7 дітей; 

Федик Настею - 7 років, онко хвора; 

Николиним Романом - 8 років, інвалід І групи.  

Ці діти не завжди отримують подарунки від Миколая під подушку, тому юні 

миротворці взяли цю місію на себе і відвідують дітей із подарунками щорічно.  

 

 

 
 

 Акція "Від серця  до серця" 

(16 листопада 2014 р. - 16 грудня 2014 р.) 
Кожного року  напередодні свята Миколая юні миротворці проводять акцію по збору 

іграшок, книжок, одягу, тощо, готуючись відвідати своїх друзів в інтернаті. Тому що діти з 

будинку-інтернату завжди чекають на найменшу іграшку, незважаючи на те, що нею вже 

хтось грався.  

Акція була організована клубом юних миротворців «Факел» Районного будинку 

дитячої творчості та підтримана студентським волонтерським загоном «Темп».  На яку 

відгукнувся кожен студент. Але крім речей та іграшок студенти вирішили віддати на 

благодійність маленьку частинку від стипендії. Також благодійні скриньки були розміщені у 

студентській їдальні і кафе, де студенти кидали здачу від покупки (в копійках). . 



 
 

 

 Із Святим Миколаєм до вихованців інтернату. 

(18 грудня 2014р.) 

З року в рік ми стараємось створити  свято дітям Мельнице-Подільського обласного 

комунального дитячого будинку-інтернату в переддень свята Миколая.  На зібрані благодійні 

кошти члени ради клубу закупили іграшки, солодкі подарунки, речі першої необхідності, в 

яких мають потребу вихованці інтернату зі слів директора закладу  Галини Андріївни 

Ціпивник. Підготували цікаві подарунки, які б сподобались дітям і потрібні повсякдень речі, 

якими погано забезпечений заклад. Також відвезені були дітям речі, одяг, іграшки, дитячі 

книжки зібрані під час акції в коледжі.  

Вихованці інтернату стали учасниками дійства, підготовленого для них танцювальним, 

театральним гуртками Борщівського будинку дитячої творчості.  На свято завітав Миколай і 

кожен вихованець будинку-інтернату отримав від нього шоколадку. На кожну групу юні 

благодійники роздали ігри (молодшим групам), м’ячі, тенісні ракетки (старшим).  

Всі діти залишились задоволеними і щасливими : одні – отримали неочікувані 

подарунки в свято Миколая, інші – світились щастям від здійсненої доброї справи, від того, 

що подарували краплинку щастя іншим. 

 

 



 
 

 

 Свято в день Святого Миколая для дітей із соціально незахищених категорій. 

(19 грудня 2014 р.) 

 

 

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

4.1. Основні результати реалізації проекту. 

1.Спільно з волонтерами загону "Милосердя" зібрано 1283 гривні на ліки та підгузники 

для лежачих вихованців спеціалізованих будинків-інтернатів. 

2. Постійне спілкування та допомога воїнам-"афганцям" та матерям загиблих в 

Афганістані юнаків. 

3.Спільні заходи із Районною спілкою ветеранів Збройних сил,     ветеранами війни, 

учасниками бойових дій. Заходи до Дня перемоги: зустрічі, волонтерські рейди, почесна 

варта біля пам'ятних місць. 

4.За сприяння голови Районної організації "Зорі надії"       Ю.М. Злонкевич-Щербакової 

та відділу у справах сім'ї та молоді РДА на святі в БДТ побували 20 вихованців будинку-

інтернату і  отримали солодкі гостинці . 

5. Під час акції «Твори добро» проведено захід «Кажімо більше добрих справ».  Зібрано 

дитячі іграшки, книжки, які отримали діти інтернату. 

Залучено до акції голову громадської організації інвалідів «Зорі надії» Ю.М.Злонкевич-

Щербакову, яка забезпечила транспортом для поїздки у Мельницю-Подільську та солодкими 

гостинцями.  

6. Підтримка листами та малюнками українських солдат в АТО. 

7. Вшановано людей соціальної сфери, підготовлено концертну програму «Добром 

переповнені серця». 

8. Зібрано та передано волонтерам солодкі подарунки воюючим в АТО. 

9. Участь у районному заході «За круглим столом» та обласному семінарі з нагоди 

Міжнародного дня інвалідів,  вітання членів організації  «Зорі надії» та річницею створення 

організації.  Участь в обговоренні проблем інвалідів міста за «Круглим столом». 



10. Під час акції «Милосердя» зібрано: 1843 грн.; солодкі подарунки ,соки, 3кг цукерок, 

фрукти, канцтовари; 

докуплено: подарункові пакети,  книжки-розмальовки,  художні книжки для дітей, 

фломастери, олівці,  ляльки (для дівчаток) і  машини (для хлопчиків) і солодощі. 

11. Відвідано  дітей-інвалідів із кризових, багатодітних сімей із подарунками від 

Святого  Миколая. 

12. В ході акції «Від серця до серця» зібрано 1963 гривні, на які закуплено:  

  настольні гри: футбол, хокей, морський бій;  

  м’ячі : футбольний і волейбольний; 

 тенісні ракетки; 

  набори конструкторів; 

 упаковка пазлів (16 коробок); 

 дитячі машинки; 

 гра «Дарц»; 

 носки хлопчачі (30 шт.); 

 лампочки електричні (20 шт.); 

 мило рідке (6 банок); 

 шапочки хлопчачі (4 шт.); 

 90 шоколадних батончиків. 

Також юними миротворцями зібрано одяг, іграшки, книжки, дитячі ігри. 

13. Проведено свято "Зимова казка" для дітей соціально незахищених категорій району. 

4.2. Вплив проекту на місцеву громаду. 

У ході реалізації проекту його учасники привернули увагу місцевої громади до сімей, в 

яких виховуються діти-інваліди, діти-онкохворі. Проводячи акцію «Милосердя» щороку, ми 

побачили зріст благочинного прояву наших земляків. 

Сприяли прояву серед дітей і дорослих міста найкращих людських рис: доброзичливості, 

співчуття, прагнення допомагати. 

Наші заходи та акції висвітлювались у місцевій пресі. 

4.3. Проблеми, що виникли під час реалізації проекту. 

Найважливішою проблемою, яка існує - віддаленість будинків-інтернатів від міста. 

Постійний пошук транспортних засобів для відвідування їх вихованців. 

 Велику пояснювальну роботу приходилось  проводити юним миротворцям з громадськістю 

міста  – не всі з розумінням ставились до акцій. 

4.4. Перспективи розвитку проекту. 

Ми плануємо продовжувати проект , так як ряди юних миротворців міняються і 

поновлюються, ми продовжуватимемо благочинну діяльність добрими справами, 

відвідуванням будинків-інтернатів, допомагатимемо дітям-інвалідам, які виховуються в 

малозабезпечених сім'ях, продовжуватимемо співпрацю із Товариством Червоного Хреста, 

громадською організацією "Зорі надії", Спілкою ветеранів-"афганців". 

Проект "Ділімося теплом сердець"  має перспективи для подальшого розвитку і є 

життєздатним, тому що, на жаль,  є дуже багато людей та дітей соціально незахищених 

категорій, які потребують допомоги: матеріальної, моральної підтримки, часто простого 

людського спілкування та співчуття. 



 
Дата «20»  січня 2014 року 

 

УВАГА!!!  
МАТЕРІАЛИ НА КОНКУРС ПРОСИМО НАДІСЛАТИ  

ДО 25 СІЧНЯ 2014 РОКУ 

на електронну адресу: dobrokonkurs@gmail.com з поміткою  

«Конкурс благодійних проектів»). 
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