
Акція «Моя іграшка – тобі» 
Протягом листопада у школах міста Борщева проходила акція «Моя 
іграшка – тобі», організована юними миротворцями Борщівського 
районного будинку дитячої творчості та волонтерськими загонами 

Червоного Хреста.  Були роздруковані і вивішені у школах 
оголошення.  Члени клубу та волонтери побували у кожному класі 

шкіл із закликом нікому не залишатись осторонь.   Під час акції 
були зібрані іграшки, канцелярське приладдя, настільні ігри, одяг, 
які призначались для вихованців Мельнице-Подільського інтернату 
для хлопчиків з особливими потребами. Напередодні Дня інвалідів 

юні миротворці і волонтери відвідали вихованців інтернату із 
зібраними подарунками та солодощами від Червоного Хреста, 

маленьким концертом, організованим власними силами та 
вітаннями із наступаючими святами Миколая, Новим роком. 

Інтернатівці  раділи приїзду гостей: діти співали, разом танцювали, 
переглядали іграшки.  Час розставання був важкий: господарі не 

хотіли відпускати гостей, а діти покидали інтернат із «важким 
серцем» та  обіцянкою ще не один раз приїхати у гості…  

Усі члени клубу юних миротворців активно включились в акцію, 
але особливо проявили себе: Коля Півторак, Віталік Шевчук, Діма 

Андрійчук, Влад Різничок, Саша Гнат, Олег Щур. 



 



       Члени клубу юних миротворців «Факел» 
розпочали Декаду добрих справ із поїздки у 

Мельнице-Подільський інтернат із зібраними під 
час акції «Моя іграшка – тобі», подарунками.                                                              

         1 грудня члени клубу взяли участь у міській 
акції «Молодь за здоровий спосіб життя», яка 
пройшла на міській площі. Із закликами про 
турботу до власного здоров’я та  життя, про 

небезпеку, яку несе СНІД -  до дітей та молоді 
звернулись члени Товариства Червоного Хреста в 
м. Борщеві;  завідуюча відділом соціальних  служб 

для дітей і молоді    Борщівської 
райдержадміністрації Стягар Ірина Вікторівна. 

   Юні миротворці клубу «Факел» взяли участь у 
Брейн-рингу  «Шкідливі     

   звички та їх наслідки», який пройшов там же, на 
площі. Активними    

   учасниками якого стали: Уляна Бойчук, Діма Бойко, 
Інна Ониськів.      

 



 



 2 грудня 2011 року 
юні миротворці 
клубу «Факел» 
Борщівського 

районного будинку 
дитячої творчості 

взяли участь у 
розповсюдженні 

марок Товариства 
Червоного Хреста 
(вартість марки – 

2грн.). Кошти, 
виручені за продані 
марки, призначені 
для дітей-інвалідів 

прикутих до 
інвалідних візків.  
Було продано 124 
марки на суму 248 

гривень.  



 Акція  «Допоможи ближньому» 
            Продовжуючи Декаду добрих 

справ, 3 грудня юні миротворці 
клубу «Факел» Борщівського 

районного будинку дитячої творчості 
організували доброчинну акцію по 

збору солодощів, фруктів та іграшок 
для дітей інвалідів із соціально-

незахищених і малозабезпечених 
сімей.  Акція проходила у магазинах 

міста: діти роздавали листівки із 
закликами не бути осторонь чужої 
біди і допомогти створити дітям 
святковий настрій напередодні  

свята Миколая . Зібрані іграшки і 
продукти розформували у 

подарункові пакети і  5 грудня, в 
День волонтера, юні миротворці 

рознесли подарунки дітям , до яких, 
можливо, не завжди  «приходить 

Святий Миколай». Під час 
проведення акції найбільшу  

активність проявили : Николів Іван, 
Бойко Діма, Півторак Коля, Прокопик 

Богдан, Ониськів Інна, Бойчук 
Уляна,   Коновальчук Люда.  



Юні миротворці відвідали з 
подарунками дітей-інвалідів 

 



 10 грудня – Міжнародний день 
захисту прав людини, день 
прийняття декларації прав 
людини. В цей день пройшло 
засідання ради клубу юних 
миротворців «Факел» у формі 
«круглого стола». Члени клубу 
– старшокласники, розповіли 
молодшим про історію 
прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН  10 грудня 
1948року «Загальної декларації 
прав людини». Під час 
«круглого стола» всі його 
учасники взяли активну участь 
в обговоренні статей 
декларації, після чого було 
прийняте рішення про 
проведення виховних годин 
членами ради клубу у класах, 
де вони навчаються, з метою 
ознайомлення школярів із 
змістом  Декларації прав 
людини. 

 



  14 грудня юні миротворці клубу 
«Факел» Борщівського районного 
будинку дитячої творчості взяли 
участь у міському мітингу-реквіємі 
приуроченому Дню пам’яті жертв 
Чорнобильської трагедії. Члени клубу 
стояли у почесній варті біля 
пам’ятного знаку, встановленого в 
знак пам’яті загиблих під час 
ліквідації аварії на ЧАЕС. Після 
закінчення мітингу діти спілкувались 
із Головою районного товариства 
ліквідаторів аварії на  ЧАЕС 
Володимиром Івановичем Ткачем, 
керівником відділення МЧС Віктором 
Андрійовичем  Буряком, які пообіцяли 
побувати в гостях у юних 
миротворців  


