Тема проекту: «УКРАЇНА – ЦЕ МИ, МИ – ЦЕ УКРАЇНА!»
Найвагоміший привід для гордості за Батьківщину –
добре зроблена справа. Маленька чи велика – неважливо.
Головне – власна!
Святослав Вакарчук, гурт «Океан Ельзи»
Автори:
Чоп Роксолана Михайлівна, учасниця Долинської районної школи лідерів
Галів Оксана Ярославівна, учасниця Долинської районної школи лідерів
Галюк Олег Володимирович, гуртківець Длолинського районного будинку
дитячої та юнацької творчості
Консультанти:
Галюк Лілія Василівна, культорганізатор Долинського районного будинку
дитячої та юнацької творчості
Королюк Василь Васильович, директор Долинського районного будинку
дитячої та юнацької творчості, керівник Долинської районної школи лідерів
Тип проекту:
За кінцевим результатом – практико-орієнтований
За кількістю учасників – колективний
За тривалістю – середньої тривалості
Учасники:
- учасники Долинської районної школи лідерів (далі Долинська РШЛ) (30);
- гуртківці Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості (далі
Долинського районного БДЮТ) (100);
- керівники гуртків Долинського районного БДЮТ (9);
- акомпаніатор Долинського районного БДЮТ
- керівник Долинської районної школи лідерів – Королюк Василь Васильович;
Актуальність проблеми.
Благодійна діяльність гуртківців та учасників Долинської районної школи
лідерів стала доброю традицією та одним із напрямів роботи Долинського
районного будинку дитячої та юнацької творчості. Більшість заходів була

спрямована на збір коштів та надання допомоги хворим дітям, дітям з
обмеженими можливостями.
Проте події, які відбулися в Україні впродовж листопада 2013 року –
липня 2014 року, ставлять нові завдання перед підростаючим поколінням та
педагогами. А ми (підлітки, школярі) з гідністю прийняли виклик сучасності та
долучились до допомоги дорослим у відстоюванні цілісності України, у
збереженні споконвічних традицій мирного народу.
Надзвичайно актуально є «розбудити» в підлітків патріотичне мислення,
спонукати їх думати глобально і водночас усвідомлювати важливість кожного з
них для добробуту України. Кожен, хто вважає себе українцем та справжнім
патріотом, не може бути байдужим до подій, що відбуваються на сході України.
За даними волонтерів Долинщини у серпні 2014 року понад 130 наших
земляків уже брали участь в антитерористичній операції на Сході нашої країни,
відстоюючи її цілісність та незалежність. Люди збирають кошти, відправляють
ліки, речі й листи в зону АТО, з радістю і вдячністю зустрічають своїх героїв,
котрі повернулися зі Сходу. Ми, школярі, повинні активно долучатись до всіх
добрих справ, згуртовуючи своїх друзів та однолітків довкола волонтерських
акцій, патріотичних заходів.
Ми усвідомлюємо, що тільки разом зможемо подолати ворога, що армія
має силу тоді, коли в неї надійний тил. Лише згуртування, взаємодопомога
допоможуть нам перемогти.
Ми усвідомлюємо, що тільки разом зможемо подолати ворога, що армія
має силу тоді, коли в неї надійний тил. Лише згуртування, взаємодопомога
допоможуть нам перемогти, адже ми – діти України, єдиної, неподільної і
незалежної.
Мета проекту:
- формування патріотичного виховання засобами волонтерського руху серед
дітей та учнівської молоді.

Завдання проекту:
- активізувати роботу органів учнівського самоврядування шкіл Долинського
району з питань волонтерської діяльності (через заняття Долинської районної
школи лідерів);
- ознайомити учнів з проблемами військових – учасників АТО;
- залучити громадські інституції до реалізації проекту;
- популяризувати позашкільну освіту як засіб формування свідомого
підростаючого покоління;
- розробити систему заходів, спрямованих на реалізацію мети.
Опис проекту:
Реалізація проекту розпочалась у серпні та завершилась у грудні 2014
року.
Кожен учасник проекту розумів, що змінити ситуацію в країні можна не
спогляданням новин з екрану телевізора, а сукупністю конкретних справ, які
під силу навіть школярам. Ми розуміли, що кошти, виручені від продажу
власноруч виготовлених робіт, допоможуть не тільки придбати ліки Роману
Куцілю, який був поранений в зоні АТО, а зігріють і зцілять його душу, адже
кожна гривня – це часточка серця того, хто робив виріб, і хто його купував з
дитячих рук.
А поєднуючи молитву за мир в Україні під час щорічної молодіжної
прощі до Гошівської Богородиці на Ясній Горі зі збором коштів на потреби
учасників АТО юні лідери довели, що можуть бути активними волонтерами та
своїми справами приносити користь військовим.
До виготовлення оберегів на згадку про рідну землю, які просили
передати в зону АТО військові – вихідці з Долинщини, активно долучились як
школярі, педагоги, так і інші працівники Будинку дитячої та юнацької
творчості.
Термін реалізації проекту: 01 серпня 2014 року – 11 грудня 2014 року

Етапи реалізації проекту:
1. Підготовчий: з 01.08.2014 р. по 10.08.2014 р.
2. Моделюючий: з 11.08.2014 р. по 09.09. 2014 р.
3. Практичний: з 10.09.2014 р. по 05.12.2014 р.
4. Узагальнюючий: з 06.12.2014 р. по 30.12.2014 р.
Очікувані результати:
- активізується робота органів учнівського самоврядування навчальних
закладів Долинського району з питань волонтерської діяльності;
- учасники проекту набудуть досвіду волонтерської діяльності;
- учні ознайомляться з проблемами військових – учасників АТО;
- налагодиться тісна співпраця школярів з громадськими організаціями у
напрямку розвитку волонтерського руху;

- популяризується позашкільна освіта як засіб формування свідомого
підростаючого покоління.
Ресурси: людські, матеріально-технічні, фінансові, інформаційні
Критерії оцінки ефективності проекту:
- аргументованість проекту;
- повнота розробки проекту, його завершеність;
- практична спрямованість;
- оригінальність;
- результативність.
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ярмарок продаж

гуртків,

для робіт
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Основні результати реалізації проекту:
- кошти для Романа Куціля, пораненого бійця АТО, виручені під час
благодійного ярмарку;
- кошти на потреби учасників АТО, зібрані юними волонтерами під час
молодіжної прощі;
- оберегів для солдатів на згадку про рідну землю;
- слайдова презентація «Україна – це ми, ми – це Україна!»;
- фотозвіт основних заходів проекту.
Кошторис:
№

Назва

К-сть

Ціна (грн)

Сума (грн)

1

Папір білий

1 уп.

70.00

70.00

2

Папір кольоровий

1 уп.

300.00

300.00

3

Ручка кулькова

10 шт.

5.00

50.00

4

Фарба для принтера

1 уп.

400.00

400.00

5

CD-диск

10 шт

8.00

80.00

6

Стрічка атласна (7 мм)

15 рул.

8.00

120.00

7

Тканина кольорова

4м

65.00

260.00

8

Папка з файлами

2 шт

20.00

40.00

9

Ножиці

10 шт.

15.00

150.00

10

Матеріали для майстер-

-

-

500.00

класів
11

Фотозйомка

волонтери
Всього

1970.00

Аналіз силового поля:
№

Підтримка

Бал

Опір

Бал

з\п
1

Адміністрація

10

Адміністрація 0

2

Керівники гуртків

10

Керівники

0

гуртків
3

Вихованці

9

Окремі

1

вихованці
Всього

29

Всього

1

Даний проект має велику підтримку, яка є набагато більшою за опір, тому
вважаємо його життєздатним в подальшому впровадженні.

Перспективи розвитку проекту.
Гуртківці та педагоги Долинського районного будинку дитячої та
юнацької творчості і надалі продовжують розвивати волонтерський рух серед
учнівської молоді, пропагуючи загальнолюдські та національні цінності.

ФОТОЗВІТ
ПРОЕКТУ

СВЯТО ПОЗАШКІЛЛЯ
«УКРАЇНА – ЦЕ МИ, МИ – ЦЕ УКРАЇНА!»
10 вересня 2014 року
В рамках Свята Позашкілля було проведено декілька заходів, які об’єднувались
єдиною метою – виховання патріотичного духу підростаючого покоління:
-

благодійний ярмарок-продаж виробів гуртківців (гуртківці та керівники
гуртків Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості);

Дитячі вироби, виготовлені
з любов’ю, ніжністю і
переживанням за майбутнє
України

-

І

дорослі, і діти обирали

сувеніри на свій смак, роблячи
внесок у добру справу

-

майстер-класи із соломоплетіння, бісероплетіння, макраме, декупажу,
виготовлення іграшок-сувенірів з тканини, ловців снів, сувенірів з кавових
зерен (гуртківці та керівники гуртків Долинського районного БДЮТ);

- патріотична концертна програма (учасники театру-студії «Талант»,
керівник Петрів С.І., акомпаніатор Кіндра В.В., культорганізатор
Долинського районного БДЮТ Галюк Л.В.).

Святкова програма від невгамовних юних театралів вдало поєднувалася з
благодійним ярмарком-продажем, під час якого діти не тільки пропонували
гостям придбати власні поробки, а й із захопленням розповідали про їх
виготовлення і запрошували на заняття гуртків, та з майстер-класами з різних
видів декоративно-ужиткового мистецтва.

Будь-яке добре
починання повинне бути
благословенне Богом

Загалом під час ярмарку було продано
понад 150 виробів, виробів, виготовлених
в різноманітних техніках.
Під час Свята Позашкілля «Україна –
це ми, ми – це Україна!» завдяки щирості
та небайдужості долинян та гостей міста
було зібрано 3940 гривень, які були
передані на лікування пораненого солдата – нашого земляка Романа Куціля.
Роман - звичайний 24-річний хлопець з села Яворів Долинського району.
Отримав

ступінь

бакалавра

Дніпропетровського

Національного

університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Проте,
здобути диплом спеціаліста не вдалося – Романа Куціля призвали в армію.
Він побував в найгарячіших точках АТО: Красному Лучі, Лисичанську,
Дачному… (за матеріалами інтернет-видання «Вікна»).

КОНКУРС ЧИТЦІВ ПОЕЗІЙ
«УКРАЇНА – ЦЕ МИ, МИ – ЦЕ УКРАЇНА!»
(учасники театру-студії «Талант», керівник Петрів С.І., акомпаніатор
Кіндра В.В., культорганізатор Долинського районного БДЮТ Галюк Л.В.)
16 вересня 2014 року
14 юних театралів зі сцени Будинку дитячої та юнацької творчості
поетичними рядками прославляли велич України. Єдиної! Неподільної!
Суверенної!

Закликали

всіх присутніх любити,
леліяти

свою

неньку-

Україну на зло
ворогам,

зайдам

усім
і

запроданцям.
Учасники та
організатори конкурсу
читців поезій

Анастасія Подобана –
переможець конкурсу

Вірш, декламований Анастасією Подобаною торкнувся серця кожного
глядача, адже тема єдності і неподільності України болить кожного свідомого
громадянина незалежно від віку і роду діяльності. Настя для конкурсу обрала
поетичний твір молодої поетеси з Чернівців, студентки ЛНУ ім. І.Франка
Тетяни Полубко.

УКРАЇНА – ЄДИНА
Брати мої, рідненькі українці,
Давайте руки сплетемо свої,
Щоб вже ніколи не посміли більше
Нас розлучати недруги лихі.
Нам треба твердо вистояти нині,
І показати світові всьому,
Що схід і захід назавжди єдині,
Що ми Вкраїну любимо одну.
Це гріх так сіяти між нами ворожнечу,
За це їх покарає Сам Господь,
І Україна – матінка заплаче,
Бо схід і захід – це її народ.
Брати мої, рідненькі українці,
Навік з’єднаймо вірнії серця.
Новітні не радіють хай ординці,
Бо їхні плани потерпіли крах,
Донецьк, Луганськ і Крим наш ясноокий –
То все свята вкраїнськая земля,
І хай не сіє недруг в ній неспокій:
Навік єдина матінка моя.
Ми, молоді, нам жити і творити,
Ми об’єднаєм сили і серця.
І Україна вічно буде жити –
Наша свята прабатьківська земля.

Тетяна Полубко

ЗУСТРІЧ ГУРТКІВЦІВ З УЧАСНИКОМ АТО
РОМАНОМ КУЦІЛЕМ «СЛАВА СИНАМ УКРАЇНИ»
(гуртківці, директор Долинського районного БДЮТ Королюк В.В.,
культорганізатор Галюк Л.В.)
17 вересня 2014 року
Події на Сході України вкотре нагадали: прагнеш миру – готуйся до
війни. Пекельні події на Донеччині і Луганщині не одноразово довели, що
Україна має гідних синів і дочок, які ціною власного життя відстоюватимуть
мир на вільній, незалежній Україні. І саме зустрічі з тими, хто дивився в очі
смерті, хто не задумуючись про своє життя рятував життя десятків побратимів,
повинні формувати у сучасних дітей і підлітків почуття патріотизму і
відповідальності.

Діти зустріли Романа, як героя, – живим
коридором, оплесками та вітальним скандуванням
«Слава Україні!».

Роман

миттєво

знайшов спільну мову
з

гуртківцями,

деталях

в

описував

підготовку, навчання
та дні перебування в
зоні АТО.
Більше говорив
про друзів, їхні подвиги і про готовність хоч завтра повернутись на допомогу
побратимам, незважаючи на тяжке поранення.
Окрім коштів на лікування в сумі
3940 гривень, зібраних під час благодійного
ярмарку, діти передали Роману листи для
поранених

бійців,

які

знаходяться

у

Львівському військовому госпіталі, а ще –
власноруч

виплетені

браслетики з атласних стрічок.

синьо-жовті

«ДО ГОШІВСЬКОЇ БОГОРОДИЦІ
ПО ЗАСТУПНИЦТВО І ДОПОМОГУ»
– збір коштів на потреби учасників АТО під час місійної молодіжної прощі
«За Україну!» до Гошівської Богородиці на Ясній Горі
(учасники Долинської районної школи лідерів, гуртківці Долинського
районного БДЮТ, керівник Долинської районної школи лідерів Королюк В.В.,
культорганізатор Галюк Л.В.)
21 вересня 2014 року
Паломників (а це учні навчальних закладів
міста і району, педагоги, батьки) об’єднувала
одна мета: у святковий день Різдва Пресвятої
Богородиці випросити у Матінки Божої помочі та
заступництва,

спільно

помолитись

за

мир,

щасливу долю і швидке повернення захисників
України із зони АТО.
Серед учасників молодіжної прощі були й
гуртківці

Долинського

районного

БДЮТ,

учасники Долинської районної школи лідерів: Яна Витязь, Роксолана Чоп, Олег
Галюк, Іван Креховецький та їхні наставники: Лілія Галюк та Василь Королюк,
які окрім прохання заступництва Матері Божої для України мали ще одне
завдання:
коштів

продовжити
для

потреб

збір
наших

земляків, які воюють в зоні
АТО.

Отримавши

благословення

ігумена

Гошівського

монастиря

ЧСВВ

о. Дам’яна Кастрана, юні волонтери зібрали на потреби воїнів – наших
земляків, які захищають незалежність України, 4909 гривень.

Того

ж

дня

волонтери

передали

зібрані кошти координатору Самооборони
Долинського

району

Сергію

Копистянському.

Велике спасибі всім,
хто своїми
пожертвуваннями
долучився до допомоги
нашим землякам.
Нехай Гошівська Богородиця завжди охороняє Вас
та Ваші родини!

ЗАНЯТТЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ
«ПАМ’ЯТАЙМО! НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИ!»
(учасники Долинської районної школи лідерів, керівник Королюк В.В.)
13 листопада 2014 року
«Не можна забути подвиги тих, хто відстоював твою, мою, нашу
свободу на Майдані, хто зараз відстоює, відвойовує незалежність України в
зоні АТО» - вирішили координатори Долинської районної школи лідерів,
педагоги Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості.
У гості до юних лідерів
прийшли

безпосередні

учасники цих буремних подій:
учасники

Майдану

та

волонтери; бійці АТО; ті, хто
молився

і

найрідніших;

чекав

своїх

представники

військомату. Вони прийшли,
щоб поспілкуватися з юними лідерами та їхніми наставниками, відповісти на
запитання.
Запрошені, почергово змінюючи один одного, підходили до мікрофону і з
сумом в очах, а іноді зі сльозами згадували ті події, учасниками яких їм
довелося бути. В

залі панувала неймовірна тишина наповнена увагою та

зосередженістю школярів.
По тілу пробігали мурашки, на очах виступали сльози під час спогадів
Віктора Штурмака та Романа Ониськіва. Це одні із тих, хто в епіцентрі всіх
подій на Долинщині. Вони вже 8 разів відвозили гуманітарну допомогу
військовим у зону АТО.
Про роботу волонтерів та волонтерські будні РО ВО «Майдан» юним
лідерам розповіли голова Благодійного фонду ВО «Майдан» Богдан Юрин та
активіст Майдану, волонтер, педагог Алла Шевченко. У своїх виступах вони

подякували

педагогам

та

юним

лідерам

за

допомогу

Майдану

та

військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО.
Наступні виступи не
залишили байдужими нікого
з присутніх: до мікрофону по
черзі підходили безпосередні
учасники боїв на Донеччині
та Луганщині. Це – учасники
АТО: брати Василь та Іван
Сеніви з села Вишків і
Роман Куціль із села Яворів Долинського району. Вони неохоче згадували
жахіття війни. Вони хочуть забути, стерти зі своєї пам’яті ті страшні дні,
проведені в зоні АТО. Але ніколи вони не забудуть дружню підтримку під час
бойових

дій.

побратимів

ДрузівРомана,

Василя, Івана єднає міцна
чоловіча дружба, а не
тільки родинні зв’язки.
Василь після одного з
боїв

врятував

життя

Роману, вчасно забравши
пораненого побратима з
поля бою та надавши
першу допомогу.
Ми не маємо права забути їх подвиг!

ЛІТЕРАТУРНО-ПОЕТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ
«УКЛІН ВАМ, ВОЇНИ…»
(учасники театру-студії «Талант», керівник Петрів С.І.,
акомпаніатор Кіндра В.В., гуртківці Долинського районного БДЮТ,
культорганізатор Долинського районного БДЮТ Галюк Л.В.)
13 листопада 2014 року

Сотні, тисячі справжніх патріотів щодня відстоюють незалежність і
цілісність нашої держави. Матері чекають своїх синів, дружини – чоловіків,
діти – батьків.
Саме ці почуття юні театрали – учасники
театру-студії «Талант» відобразили у
літературно-поетичній композиції. Варто
відзначити,

що

авторами

деяких

поетичних рядків були саме військові –
учасники АТО.

ЛИСТ З ПЕРЕДОВОЇ
Мамо, не хочу я помирати, в Україні я хочу жить.
Я хочу кохання пізнати, цю землю батьківську любить.
Мамо, не хочу я помирати, але доля моя жорстка,
Навколо гримлять гармати, небезпека така близька.
По лобі з холодним потом стікає гаряча кров,
З душі проривається криком юнацька палка любов.
Мамо, не хочу я помирати, але вибір у мене такий,
Не здаватись катам проклятим, і їх побороти таки.
У мене в руках граната, у серці у мене вогонь.
О, не хвилюйтесь, мамо, я не потраплю в полон.
Тут ми – тверді й незламні, дружбою сильні ми,
Визволим Україну із грозової пітьми.
Автор: Олександр Гошилик, м. Долина, активіст подій на Майдані в м.
Київ (грудень 2014 року – березень 2014 року), учасник АТО

ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЕРЕГІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО –
ВИХІДЦІВ З ДОЛИНЩИНИ
(гуртківці та працівники Долинського районного БДЮТ, учасники Долинської
районної школи лідерів, педагоги навчальних закладів Долинського району)
24 листопада – 4 грудня 2014 року
З пропозицією
до

гуртківців
Долинського

районного

будинку

дитячої та юнацької
творчості, учасників
Долинської районної
школи лідерів щодо
виготовлення оберегів для воїнів, які
воюють в зоні АТО, - вихідців із
Долинщини,

звернувся

волонтер

Роман Штойко.
Пошили мішечки вихованці гуртка
«Крою

та

шиття»

Людмила

Клецун).

гуртківці,

учасники

спільно

з

організаторами
закладів

та

(кер.
А
РШЛ

педагогаминавчальних
працівниками

Будинку дитячої та юнацької
творчості наповнили обереги
освяченими зернами пшениці

та листочками самшиту, травами: м’ятою, чебрецем, вересом, не забули й про
дрібку рідної землі.
А

в

день
великого

християнського свята
– введення в храм
Пресвятої Богородиці
в актовій залі БДЮТ
зібралися всі причетні
до

виготовлення

мішечків-оберегів.

Щоб наповнити мішечки-обереги ще
й силою щирої молитви, отець Зореслав
Котович,

настоятель

церкви

Різдва

Пресвятої Богородиці (м. Долина), провів
обряд освячення, прочитавши молитву та
окропивши обереги свяченою водою.

Дорогі земляки,
повертайтесь додому
живими і з перемогою!

ОБЕРІГ
ДЛЯ ВОЇНА АТО

Підсумки проекту «Україна – це ми, ми – Україна!» було підведено
під час чергового заняття Долинської районної школи лідерів
11 грудня 2014 року, на яке, окрім учасників РШЛ, були запрошені і кращі
волонтери

навчальних

закладів

Долинського

району.
Управління освіти, молоді та спорту Долинської
РДА ініціювало в рамках заняття Долинської
районної школи лідерів нагородження кращих
волонтерів-школярів району.
Серед
Долинського

нагороджених
районного

були

гуртківці

БДЮТ,

учасники

Долинської районної школи лідерів, найактивніші
волонтери начальних закладів району.

Вплив проекту на місцеву громаду.
Проект «Україна – це ми, ми – це Україна!» є справді соціально
важливим. Важливо відзначити, що школярі не бояться висловлювати про свої
патріотичні погляди, цікавляться подіями в Україні, намагаються зробити свій
посильний внесок у зміцнення та утвердження незалежності України. Проекти
такої спрямованості, спонукають замислитися: «А що саме Я можу зробити для
своєї країни?». Та найголовніше, даним проектом ми показали, що Україна
потребує кожного з нас, ми потрібні своїй державі та народові.
І саме нам, молоді, будувати майбутнє України!

ПАМ’ЯТАЙМО: УКРАЇНА – ЦЕ МИ, МИ – ЦЕ УКРАЇНА!
О, Боже, нас благослови! Зміцни серця надіями,
Як на дорогах життєвих стрічаємося з мріями.
І землю нашу збережи, заквітчану калиною,
Щоб на планеті і в душі була лиш УКРАЇНОЮ!

ІНФОРМУВАННЯ
про хід заходів, організованих в рамках проекту
«Україна – це ми, ми – це Україна!»
відбувалось на шпальтах районних та обласних ЗМІ:
- «Добра справа» №36 від 05.09.2014 р., №37 від 12.09.2014 р., № 38 від
19.09.2014 р., №47 від 21.11.2014 р., №50 від 12.12.2014 р.;
- «Свіча» №36 від 05.09.2014 р., №39 від 26.09.2014 р., №40 від 03.10.2014
р., №47 від 21.11.2014 р.;
- «Галичина» №141 від 20.09.2014 р.;
- «Вісті Прикарпаття» №36 вересень 2014 р.;
- «Освітянське слово» №27 від 12.09.2014 р., №№38-39 від 27.11.2014 р.
та учнівської газети «Творчі вибрики» - №51 від 29.09.2014 р., №53 від
24.11.2014 р.,
на сайтах органів місцевого самоврядування:
- Долинської районної державної адміністрації - http://ww2.gov.if.ua
- Долинської міської ради – http://rada.dolyna.info
та сайті Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості:
http://dbdiut.at.ua/news

