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Рух «Діти - посли миру» – об’єднання дітей доброї волі, які бажають присвятити себе 

справі миру в усьому світі, кожен член якого вільно й гармонійно живе і співпрацює з 

іншими заради загального процвітання. 

Мета започаткування руху «Діти - посли миру»: виховання молоді, яка стане в 

майбутньому лідерами громадянського суспільства, бізнесу або державної сфери; 

виховання характеру людини - миротворця, формування внутрішніх якостей зрілої 

особистості, здатної взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім’ї, суспільстві, 

країні та світі. 

 

1. Місія 

 

Громадський рух «Діти - посли миру» – це активно діючий рух юних лідерів, які 

навчаються та водночас просувають у суспільстві ідею загального миру на Землі через 

взаємний діалог, співпрацю та консолідацію зусиль з відповідною активною 

громадянською позицією. 

Кожен член громадського руху «Діти - Посли миру» прагне досягти життєвого ідеалу і 

стати повноцінною особистістю, зразковим членом місцевої, національної і світової 

спільноти і врешті – змінити світ на краще. 

Світ без війни – головна мета діяльності членів громадського руху. 

 

2. Напрями діяльності 

 

1. Особистісний ріст і навчання юних лідерів, в тому числі в «Школі миру». 

Розвиток лідерського потенціалу через виховання характеру, професійну освіту і 

навчання через тренінги. 

2. Виховання культури миру. Виховання в дусі толерантності. 

Побудова культури миру через впровадження відповідних проектів і програм (мирних 

ініціатив, благодійних акцій тощо). 

3. Волонтерська та благодійна діяльність 

 

3. Завдання громадського руху «Діти – посли миру» 
 

1. Культивація у підростаючого покоління високих моральних стандартів та 

принципів. 
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2. Повага до людського життя та життєвих цінностей. 

3. Формування активної громадської позиції. 

4. Здобуття досвіду через практику волонтерства, благодійної діяльності, реалізацію 

власних проектів. 

5. Успадкування історичної мудрості пращурів. 

6. Утвердження національної ідентичності та національної ідеї. 

7. Формування  у молодіжному середовищі шанобливого ставлення і поваги до 

ветеранів війни та нинішніх захисників Вітчизни 

8. Формування здорового способу життя. 

9. Виховання етичних норм суспільства та основних цінностей яким відповідає 

дитина, що носить звання Посол Миру, втілення цих цінностей в життя. 

10. Формування в членів руху навичок комунікації (уміння слухати і бути почутим, в 

тому числі при вирішенні конфліктних ситуацій). 

11. Розширення кола друзів та однодумців. 

12. Формування в дітей розуміння того, що вони можуть особисто зробити задля 

зміцнення миру, захисту довкілля та прав людини, навичок здорового способу 

життя. 

 

4. Основні цінності членів громадського руху «Діти-посли миру» 

 

1. Людина передусім має духовно-моральне начало і прагне істини, добра і краси. 

2. Релігійні, етнічні, расові, політичні  чи соціальні мотиви не мають перешкоджати 

мирному співжиттю різни народів та націй. 

3. Необхідно дотримуватися найглибшої поваги до людського життя та щиросердно 

виконувати свій громадянський обов’язок щодо своєї держави. 

4. Ніхто, навіть під загрозою, не може відступити від захисту інтересів своєї країни та 

народу України. 

5. Кожен має відчувати свою відповідальність за вирішення глобальних проблем 

людства і своє власне майбутнє. 

6. Сім'я є «школою любові» і основоположним інститутом будь-якого суспільства. 

Запорукою міцної сім'ї є розвиток любові і вірності подружжя.  

7. Життя на благо інших – це найвищий стандарт у людських стосунках: «Я бажаю 

іншим того, чого бажаю собі». 

8. Міжрелігійне, міжконфесійне та міжнародне співробітництво сприяє встановленню 

сталого надійного миру. 

9. Кожен має бути толерантним, а отже поважати, сприяти та розуміти багате 

різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення 

людської особистості. Толерантність - це не лише моральний обов'язок, а й 

політична та правова потреба. Толерантність - це те, що уможливлює досягнення 

миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру. 

 

5. Вимоги до кандидатів 

 

Дитиною - Послом миру може стати дитина або підліток віком від 10 до 18 років, 

який дотримується основних цінностей Дітей - Послів миру; постійно 

розвивається,працює над собою; прагне досягти життєвого ідеалу, служити країні і 

людству заради загального блага і миру. 
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6. Обітниця 

 

 

Обітниця Дитини - посла миру 

 

 

Я  ________________________________________________________________, присягаюся, 

що захищатиму принципи миру і порозуміння. 

Я не дозволятиму, щоб релігійні, етнічні, расові, політичні чи соціальні мотиви 

перешкоджали мирному співжиттю різних народів та націй. 

З метою поширення ідей культури миру та толерантності серед молоді я втілюватиму 

ідеали життя заради інших, допомагаючи вирішенню проблем, що стоять на шляху до 

миру в усьому світі. 

Я керуватимуся в своєму житті високими моральними стандартами та принципами і 

показуватиму приклад для інших у всьому: у навчанні, у житті сім’ї та громади. 

Я займатиму активну громадську позицію і проявлятиму небайдужість до проблем і 

потреб людей, завжди буду готовий прийти на допомогу іншим. 

Я створюватиму клімат доброзичливості, милосердя, толерантності з метою подолання 

психологічних, фізичних, соціальних бар’єрів, які виключають або обмежують участь 

людини у повноцінному житті, творчості та самореалізації особистості. 

Я дотримуватимуся найглибшої поваги до людського життя та щиросердно виконуватиму 

свій громадянський обов’язок щодо своєї держави і навіть під загрозою я не відступлю від 

захисту інтересів своєї країни та народу України, сприятиму миру усіма доступними мені, 

але моральними та мирними засобами. 

Я обіцяю це урочисто, добровільно і відповідально. Я присягаюсь гідно виконувати місію 

Посла миру відсьогодні і впродовж свого життя. 

Про що і ставлю свій підпис. 

 

__________ 

     (дата) 

 

______________ 

(підпис) 

 

 

 

 


