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Проект «Формула турботи. Діти-дітям» 

І. Теоретична частина 

1.1. Паспорт проекту 

АВТОР ПРОЕКТУ: 

Прізвище, ім’я, по батькові авторів: Павлова Ольга Ігорівна, педагог-

організатор, лідери шкільної організації учнівського самоврядування «УРА»  

Назва навчального закладу: комунальний заклад «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» 

ОПИС ПРОЕКТУ: 

Назва проекту: «Формула турботи. Діти-дітям» 

Актуальність теми: одним з головних завдань школи є виховання 

справжнього громадянина України,  якому притаманні такі риси як патріотизм, 

гідність честь, формування моральних якостей (чуйності, гідності, 

толерантності, милосердя,взаємодопомоги, співпереживання, поваги до 

особистості). У сучасному житті дуже необхідно мотивувати дітей на 

здійснення добрих справ, вчинків, організацію конкретних дій, направлених на 

вирішення існуючих проблем у сфері життя людей, яким необхідна допомога. 

Тип проекту: 

Напрямок проекту: волонтерський 

За кількістю учасників: груповий 

За тривалістю: довгостроковий 

Учасники проекту: учні, вчителі комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської 

області» 

Короткий опис: організація та допомога дітям пільгового контингенту школи, 

дітям-сиротам (дітям із дитячих будинків),  дітям із зони проведення АТО. 

Мета проекту: 

  - допомога дітям пільгового контингенту школи, а також дітям з зони 

проведення АТО, дітям з дитячого будинку; 

- сприяти позитивному впливу учнів школи на вибір життєвих цінностей; 

- організація святкових програм для дітей пільгового контингенту школи та 

дітей з дитячого будинку. 

Завдання. 

1. Збір та розповсюдження інформації про дітей, яким необхідна допомога 

2. Створення умов самореалізації учнів для використання своїх вмінь та 

навичок, здібностей для допомоги іншим людям. 
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3. Залучення учнівського колективу до волонтерського руху, благодійної 

діяльності. 

4. Співпраця учнів школи з благодійними організаціями міста. Вміння 

працювати в команді. 

Прогнозований результат. 

1. Формування в учнів ціннісного ставлення до ближнього свого, спонукати 

їх до милосердних вчинків, людяності, любові. Прищепити і розвивати 

моральні почуття, міцні переконання, поводитись згідно з моральними 

нормами. 

2. Конкретна допомога дітям та ветеранам. 

3. Позитивний вплив роботи на дітей у процесі волонтерської діяльності. 

4. Залучення громадськості, учнів школи до благодійної діяльності. 

Шляхи реалізації проекту. 

1. Визначення теми проекту, цілей та завдань; пошук необхідної інформації, 

складання плану реалізації. 

2. Збір, аналіз та систематизація інформації з питань проблеми, що 

досліджується. 

3. Оформлення проекту. 
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Допомога бійцям АТО та дітям із зони проведення АТО 

  

 

                  

 

Відвідування соціально-реабілітаційного центру «Гармонія» 
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