
Мир у дитячих 
долоньках 



Мета проекту: 
Поширення ідей волонтерства серед 

учнівської молоді. 

Опис проблеми, яку збиралася 
вирішити організація:  

• Пропагування волонтерської діяльності 

• Підтримка та поширення молодіжних 
ініціатив 

• Підтримка воїнів АТО та вимушених 
переселенців. 

• Інформаційно-просвітницька робота з 
громадськістю в рамках проекту. 
 



Очікувані результати проекту 
• Долучитися до Всеукраїнського народного руху допомоги бійцям АТО і 

стати активним його учасником. 
• Діти можуть вільно висловлювати своє ставлення. 
• Отримати статус школи Юних Послів Миру. 
• Отримати членство серед асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 
  

Короткостроковий вплив 
• Набуття учнями досвіду започаткування, впровадження в життя 

соціальних проектів та співпраці з громадськими, волонтерськими 
організаціями. 

  

 Довгостроковий вплив 
• Формування активної громадської позиції у підростаючого покоління. 
• Набуття учнями навичок ведення рівноправного партнерського діалогу  

з громадськими організаціями. 
• Формування навичок глибинного розуміння проблем сучасної України, 

імплементації громадських проектів у побудові ідеального суспільства  
та непереборного прагнення до здійснення ініціатив ЮНЕСКО. 
 



Детальний опис проекту   Мир у дитячих 
долоньках 

 Волонтерський проект Ради учнівського самоврядування НВК №167 м. 
Києва 

Ідея започаткування проекту 
• Те, що відбувається в країні – це особистий виклик кожному з нас, як 

громадянам України.  
•  Учні навчально-виховного комплексу свідомі, що Україна – це кожен із 

нас, і що від кожного з нас залежить, якою вона буде завтра.  

Актуальність проекту 
• Свідомість і культура беруть початок у шанобливому ставленні кожної 

людини до свого народу  та його історії.  
•  Тільки почуття любові й глибокої гордості за Вітчизну,  віра в її світле 

майбутнє дає кожній людині право стверджувати: це моя країна, мій 
народ, моя незалежна Україна! 

Соціальна значущість проекту 
• Ми пишаємося тим, наш проект знайшов відгук у наших батьків, вчителів 

та громадських організацій . Вони всі, як мудрі наставники, завжди 
підтримують усі наші ініціативи та починання. 



Цільові групи, задіяні в проекті: 
 
• Волонтери громадської організації      

«Волонтерська сотня» 
• Бійці 12-го батальйону територіальної оборони       

м. Києва 
• Бійці АТО 
• Батьківська громада НВК №167 м. Києва 
• Педагогічний колектив НВК №167 м. Києва 
• Рада учнівського самоврядування НВК №167 

м. Києва 
• Партнери у міжнародній освітній платформі 

Etwining plus 
 



Дати реалізації проекту вересень 2014 р. – травень 2015 р. 

 Етапи проекту в хронологічному порядку 
І етап – підготовчий (01 вересня 2014 року): 
• обрання назви проекту; 
• обговорення основних. напрямів діяльності; 
• об’єднання заради реалізації цілей проекту. 

Заходи:  
 Настановчі збори Ради учнівського самоврядування 01.09.2014 р. 
 Акція «Вишиванка» 01.09.2014 р. 

ІІ етап – визначення напрямів діяльності 
 (01 вересня – 22 вересня 2014 року): 
• встановили зв’язки з громадською організацією «Волонтерська сотня»; 
• виявили учнів, чиї батьки перебувають у зоні проведення АТО. 

Заходи: 
 Благодійний збір коштів на  бійців АТО 01.09.2014 р.  08.09.2014 р. 
 Передача благодійних подарунків «Волонтерській сотні»  09.09.2014 р. 
 Благодійний ярмарок на підтримку військовослужбовців, які перебувають в 

зоні проведення бойових дій  15.09.2014 р.  
 Виставка художніх робіт до Дня Миру 15.09.2014 - 22.09.2014 р. 

 



ІІІ етап – практична діяльність 
 (09 жовтня 2014 року –  25 грудня 2015 року):  
•надання допомоги бійцям 12-го батальйону, де несуть військову службу 
батьки наших учнів; 
•надання допомоги вимушеним переселенцям та людям, що опинилися у 
складних життєвих обставинах; 
•просвітництво (проведення акцій). 

 Заходи: 
 
Зустріч з учасником бойових дій на Донбасі, Педєлєєвим Костянтином 
Мурадовичем 10.10.2014 р. 
Благодійний ярмарок до Дня Захисника України 14.10.2014 р. 



Науково-практична гра Модель ООН – 2014, що проходила під гаслом 
«Молодь – рушійна сила майбутнього» 24.10.2014 р. 
 Участь хору «Дзвіночок» у районному конкурсі-огляді патріотичної пісні 
«Найдорожче. Ми – українці!» 31.10.2014 р. 
Оформлення стенду до Дня Свободи та Гідності 17.11.2014 – 21.11.2014 
р. 
Акція «Запали свічу пам’яті» до Дня вшанування пам’яті жертв 
голодоморів 24.11.2014 р. 
Участь у XVI Всеукраїнській конференції учнів асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи 
ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно 
до принципів «Нового гуманізму» 28.11.2014 -29.11.2014 р. 
Виставка плакатів-привітань до Дня збройних сил України 01.12.2014 - 
05.12.2014 р. 
Волонтерський загін Ради учнівського самоврядування привітав членів 
Ради ветеранів мікрорайону «Ленінградська площа» з Днем Збройних 
Сил України – 05.12.2014 р. 
Шефський сектор шкільного парламенту провів виховні години для учнів 
молодших класів «Подвиг в серцях поколінь» до Дня Збройних Сил 
України 05.12.2014 р. 

 



Акція «Подаруй воїну свято» 01.12.2014 – 11.12.2014 р. 
Акція «Не забудь привітати» на підтримку вимушених переселенців та 
людей, що опинилися в складних життєвих умовах 01.12.2014 р. – 
12.12.2014 р. 
Участь команди НВК №167 м. Києва у першій науково-практичній 
конференції «Закон і право:18-» 18.12.2014 р. 
Зустріч з бійцями 12-го батальйону територіальної оборони м. Києва 
20.01.2015 р. 
Акція «Душа мого народу – рушники…» до Дня Соборності України 
19.01.2015 р. – 21.01.2015 р.  
Акція «Ланцюг єдності» До дня Соборності України 21.01.2015 р. 
Благодійний концерт до Дня Святого Валентина 13.02.2015 р. 
Благодійний концерт до Міжнародного Жіночого Дня Миру та 
Солідарності 06.03.2015  
Участь у міській науково-практичній грі «Модель ООН-2014» 13.03.2015 р. – 
14.03.2015  
 IV етап – оцінка результатів проекту (квітень – травень 2015 року) 
підготовка звітної документації по роботі над проектом;  
представлення матеріалів проекту на учнівських та батьківських зборах. 



В рамках проекту  

Мир у дитячих 
долоньках 

були організовані 
наступні акції 

 



«Волонтерська сотня» -  
допомога бійцям АТО 

 

 



 “Не забудь 
привітати” – 
допомога 
сім'ям, що 
опинилися у 
складних 
життєвих 
умовах  

 



 Зустріч з 
бійцями 12 
батальйону 
територіальної 
оборони  

 м. Києва 



Благодійний ярмарок  
до Дня Захисника України 14 жовтня 

 



«Привітай захисників Вітчизни  
зі святим Миколаєм» 

 
 



Поздоровлення волонтерами 
НВК №167 ветеранів з 70-ю 

річницею визволення України 



«Ланцюг Єдності»  
до Дня соборності України 



Святкування Дня Миру 



Peace One Day - 2015 



Модель ООН 2015  
«Розумна співпраця – 

запорука миру» 
 



Eco Day 



Діти обирають мир 



Наші герої 



Поновлюємо експозицію 
нашого музею 



Онлайн-конференція з 
волонтерською організацією 

Peace One Day 



Навчальні тренінги у Школі 
Юних Послів Миру 



Аналіз, відгуки про проведений проект 

Щиро дякую директору, викладацькому колективу гімназії №167, 
де навчається моя Зорянка, за підтримку всіх бійців, що 
перебувають на сході нашої країни. Від себе особисто дякую за 
організацію збору коштів на придбання необхідного спорядження 
(теплі речі, взуття, форма, каска, продуктові та медикаментозні 
набори тощо). 
Наше єднання під час загрози, готовність прийти на поміч – основа 
непохитної стійкості і впевненості у перемозі. 
Наразі, кожен вершить свою місію. Я, солдат, - зі зброєю в руках на 
рубежах бойових дій і ви, Вчителі, - зі словом на вустах у душах 
наших дітей, з яких маєте виховати  Людину-патріота, українця – 
сильного спадком славної історії свого народу, гордого здобутками 
предків і сповненого бажання та рішучості будувати Україну! 
Слава Україні! 
  
Щиро вдячний, 
Ігор Гузенко, 12 БТРО м. Києва 


