


     Назва організації 

     Борщівський районний будинок дитячої творчості, клуб юних миротворців      

     «Факел» 

     Поштова адреса 

     48701  м. Борщів, Тернопільська область, вул. Грушевського, 3 

     телефон: (03541)2 24 06 

     Керівник проекту 

     Бойчук Неля Ярославівна, керівник гуртків районного будинку дитячої               

     творчості, координатор дитячого та юнацького миротворчого руху в     

     м.Борщеві  

     Кількість персоналу 

     20 членів клубу юних миротворців 

      Мета організації та її основна діяльність 

      Метою організації є: об’єднання дітей і молоді для відродження та  підвищення престижу 
миротворчого і волонтерського руху, поширення і розвиток дитячого миротворчого руху, 
сприяння підвищенню рівня патріотичного виховання дітей та молоді. 

      В рамки діяльності 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,вивчення історії рідного краю. 



      Назва проекту 

«Хай буде мир на всій Землі» 

 

Опис проблеми, яку збиралася вирішити організація 

       Останнім  часом спостерігається різке зростання прояву нетерпимості, екстремізму, насильства, тероризму у 
всьому світі. В результаті окремі люди і цілі общини стають об’єктами насильства і жорстокості. Завданням 
проекту є: стимулювати юних миротворців  до діяльності по створенні атмосфери миру у колективах, в школі,  
впровадженні ідей культури миру в основу  свого життя.  

  

Мета проекту: 

        Активізація патріотичного,миротворчого, фізичного виховання підростаючого покоління, виховання культури 
миру,  толерантності, солідарності , спонукання до усвідомлення важливості ідеалів миру,  реалізація  культури 
миру у повсякденному житті.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

Очікувані результати проекту 

Короткостроковий: 
Скласти списки членів миротворчих операцій ООН району, ознайомитись із миротворчими місіями ООН. 

Ознайомитись із дитячими та юнацькими миротворчими організаціями, які існують в Україні та інших країнах. 

Сформувати пошуково-дослідницьку групу юних миротворців, накопичити пошуковий матеріал. 

Написати роботу на конкурс «Моя Батьківщина – Україна». 

Підготувати святкування Міжнародного дня миру, залучити до заходу школярів міста, виявити бажання дітей у баченні мирного 
майбутнього країни та світу. 

Висвітлювати заходи у місцевих ЗМІ. 

Довгостроковий: 

           Організовувати спільні акції із організацією ветеранів Збройних сил району, миротворцями місій ООН,     

           громадською організацією інвалідів. 

           Вивчати історію рідного краю, міста. 

            Розвивати і поширювати дитячий та юнацький миротворчий і       

            волонтерський рух. 

                                                                                                                                                                                           Цільові 
групи, задіяні в проекті 

            Учні загальноосвітніх шкіл міста Борщева. 



                           Етапи проекту в хронологічному порядку 

 

    І етап :  Підготовчий. 

1.  Зустріч із працівниками  військкомату та членами Ради ветеранів Збройних   

     сил Борщівського району. 

2.  Складання банку даних про учасників миротворчих місій в країнах Африки, Азії та     

     Югославії, жителів Борщівщини. 

3.  Вивчення дитячого миротворчого руху в Україні та світі. 

4.  Дослідження та вивчення історичних фактів про діяльність гімназистів Борщівської    

     гімназії (зараз школа №3м.Борщева ім. Р. Андріяшика) у 1939-1941 р.р.  - борців за     

     мир і незалежність України. 

 

     ІІ  етап :  Робота з оповідачами. 

1.  Зустріч з людьми, які брали участь у миротворчих операціях, запис їх розповідей та    

     спогадів. 

2.  Зустрічі з очевидцями подій , родичами гімназистів   Борщівської гімназії . 

3.  Збір спогадів, фотографій, історичних документів. 

 

     ІІІ  етап :   Робота над матеріалами. 

1.  Написання дослідницької роботи “ Життя навчило мужності ” у рамках Всеукраїнського  

     конкурсу «Моя Батьківщина – Україна» 

2.  Висвітлення подій у місцевих ЗМІ (створення редакторської групи). 

3.  Ознайомлення з історією миротворчих місій ООН. 

4.  Підготовка до відзначення 21 вересня  Міжнародного  дня миру. 

 

ІV  етап : Урочисте святкування Міжнародного дня миру. 

1.  Акція «Мій внесок у справу миру» - «Голуби миру». 

2.  Урочиста зустріч із учасниками миротворчих місій, учасниками бойових дій,   

     ветеранами, представником Корпусу Миру. 

                                                                                                                                        

  



 

 

            Рух юних миротворців є складовою частиною 
міжнародного руху за культуру миру, який 
розвивається у рамках оголошеного ООН 
«Десятиліття культури миру і ненасильства в 
інтересах дітей планети». У 2008 році при 
районному будинку дитячої творчості створений 
загін юних миротворців. У процесі діяльності та 
розвитку дитячого миротворчого руху у нашому 
місті кількість учасників зросла і за ініціативи 
юних миротворців створено клуб юних 
миротворців «Факел». У коло діяльності клубу 
входить створення та реалізація благодійних, 
екологічних, освітніх проектів, здійснення акцій. 
Одним із таких проектів був проект «Хай буде 
мир на Землі».  

             Для кращого розуміння цілей і завдань 
дитячого миротворчого руху, як початковий етап 
підготовки до діяльності по створенні атмосфери 
миру на Землі і впровадження ідей культури 
миру в основу життя громадян будь-якої 
держави світу, члени клубу вивчали та 
дізнавались про дитячий миротворчий рух у 
світі. 

             Для глибшого ознайомлення і вивчення 
миротворчих місій ООН юні миротворці 
зустрічались із працівниками військомату і 
дізнались про миротворчі операції, в яких були 
задіяні жителі району та міста. Склали  банк 
даних: списки жителів району, задіяних в 
миротворчих операціях ООН в Югославії, 
Лівані, Іраку, списки учасників бойових дій.  



 

 

     15-21 червня юні миротворці 
Борщева взяли участь у 
підсумковому етапі гри 
«Миротворчий рух дітей та молоді 
Поділля за культуру миру і 
ненасилля заради дітей планети» у  
щорічній освітньо-спортивній, 
історико-патріотичній грі 
«Checkpoint-2011». В ході  ігор юні 
миротворці отримали знання і 
навики патріотичного, 
миротворчого, екологічного і 
фізичного виховання в дусі миру, 
взаєморозуміння і дружби народів, 
прав людини і демократії. Діти 
ознайомились із досвідом 
миротворчості, накопиченим 
українськими і міжнародними 
учасниками місій ООН.  

 



  

 

 

 

 

 

   Створивши пошуково-дослідницьку групу у кількості 5-ти членів, розшукали та 
поспілкувались із родичами заарештованих у 1941 році гімназистів. 

Оформивши спогади та фотографії написали дослідницьку роботу «Життя 
навчило мужності…» та взяли участь в Всеукраїнському конкурсі «Моя 

Батьківщина  – Україна» по напрямку «З попелу забуття». У процесі 
пошукової діяльності юні миротворці дізнались як учні 10-их класів гімназії 

(тепер школа №3 м.Борщева) вели підпільну діяльність та протистояли 
системі: радянській , а пізніше нацистській, відстоюючи незалежність своєї 

країни. Вони поплатились життям (половина закатовані в Чортківській тюрмі, 
решта розстріляні в Умані) за бажання жити у мирі і спокої. 



 

 

      31 серпня 2011року юні миротворці 
клубу взяли участь у зустрічі з 
послом і координатором ООН в 
Україні Адамом Олів’є та 
урочистих зборах з нагоди прийому 
в організацію нових членів і 
присвоєння звання «Юний 
миротворець» в Кам’янці-
Подільському. Приєднались до 
складу учасників «Маршу юних 
миротворців Поділля за культуру 
миру та ненасилля заради дітей 
планети».  



 



 

 

На святкування Міжнародного дня миру та 
урочисту зустріч були запрошені гості : 

Володимир Іванович Барановський – учасник 
бойових дій, учасник миротворчих операцій в 
Південному Лівані, координатор проекту 
«Школа Миру» в Україні, організатор 
дитячого миротворчого руху в Україні; 

Богдан Володимирович Драпак – голова 
Борщівської районної організації ветеранів 
Збройних сил; 

Євген Іванович Вернер – підполковник у 
відставці, член ради ветеранів;  

Ігор Петрович Богач – учасник миротворчої місії 
ООН в Югославії;  

Віктор Миколайович Алєксандров – учасник 
миротворчої місії ООН в Лівані;  

Юля Миколаївна Злонкевич-Щербакова – голова 
Районної громадської організації інвалідів 
«Зорі надії», почесний член клубу юних 
миротворців; 

Шона Вайскотен – волонтер Корпусу Миру. 

 



 



 

                                                  Аналіз проекту 

Через спілкування з учасниками бойових дій та 
учасниками миротворчих      місій сучасна 

молодь має можливість відчути актуальність 
захисту миру і виховання культури миру. 

Участь у проекті пробудила у дітей бажання 
вивчати історію свого міста, школи, вести 

дослідницьку роботу, вболівати за майбутнє 
країни, вносити свою частку у зміцнення 

миру у державі та на планеті. У клубі 
з’явились нові члени миротворчого руху для 

участі у  суспільно-корисних заходах та 
акціях. Члени клубу отримали  знання з 

історії миротворчості та практичний досвід, 
підвищили інтерес до проблеми миру, 

сприяли вихованню патріотичної свідомості. 

Заходи висвітлювались у місцевому виданні 
«Галицький вісник» 

  

Дати реалізації проекту 

Червень – вересень 2011 року  



 


