Тема проекту: «ДІТИ ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ»
Віддай людині крихітку себе.
За це душа наповнюється світлом.
Ліна Костенко
Керівники-консультанти проекту:
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
Учасники:
- гуртківці Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості (далі
Долинського районного БДЮТ) (80);
- керівники гуртків Долинського районного БДЮТ (9);
- акомпаніатор Долинського районного БДЮТ.
Партнери: волонтери громадської ініціативи «Поранені SOS», дизайнер Любця
Чернікова
Цільова аудиторія:
Діти, чиї батьки були учасниками АТО на сході України (загинули, були поранені
чи пропали без вісті):
- Михайло та Юлія Денисів – батько загинув під час АТО;
- Даниїл Кармільчик – батько загинув під час АТО;
- Настя Петраківська – батько був тяжко поранений під час АТО;
- Влада Кондрацька – батько пропав без вісті в зоні АТО.
Обсяг залучених ресурсів (людських, грошових, матеріальних):
- гуртківці та педагоги Долинського районного БДЮТ;
- матеріали для виготовлення сувенірів (придбані батьками гуртківців та
волонтерами);
- оргтехніка Долинського районного БДЮТ для виготовлення оголошень та обміну
інформацією через мережу інтернет.

Актуальність проблеми.
Ні для кого не секрет, що багато людей володіють даром співчуття. Не зважаючи
на зростаючу жорстокість у світі, немало людей все ж залишаються справжніми
людьми, завжди готовими прийти на допомогу тим, хто цього потребує.
Найбільшим горем на сьогодні для українців стала війна (чи так звана «АТО») на
Донбасі, яка забрала життя тисяч мирних жителів та захисників Вітчизни, чимало
людей покалічила, як морально, так і фізично.
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популяризації волонтерського руху серед школярів Долинщини, реалізувавши
благодійний патріотичний проект «Україна – це ми, ми – Україна!».
А в травні 2015 року після зустрічі з добровольцем батальйону «Айдар»,
учасником АТО, волонтером Андрієм Стандіо та волонтером Наталією Сербин було
ініційовано соціальний благодійний проект «Діти допомагають дітям». Адже
станом на травень 2016 року долиняни вже втратили трьох своїх земляків, які з
гідністю відстоювали цілісність і незалежність України. У кожного з них були діти,
які любили і чекали своїх батьків.
Мета проекту:
- залучення дітей та учнівської молоді до вирішення проблем дітей, чиї батьки
воювали і загинули чи були поранені в зоні АТО, та представників соціально
незахищених категорій населення через організацію та проведення соціально
значущої діяльності.
Основні результати реалізації проекту:
- учасники проекту набули досвіду волонтерської діяльності;
- налагоджено спілкування між гуртківцями Долинського районного БДЮТ та
дітьми учасників АТО;
- юними волонтерами зібрано на потреби дітей учасників АТО кошти в сумі:
- для Михайла і Юлії Денисів - 125$;
- для Даниїла Кармільчика - 1000 грн.;
- для Насті Петраківської – 1000 грн.
- організовано та проведено благодійне театралізоване дійство «Миколай
благословляє, всіх дарунком привітає».

ФОТОЗВІТ
ПРОЕКТУ

ЗУСТРІЧ З ВОЛОНТЕРАМИ
ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ «ПОРАНЕНІ SOS»
травень 2015 року
Метою зустрічі було обговорення шляхів реалізації проекту та основних напрямів
благодійної діяльності в рамках проекту.

Обговорення форм реалізації
проекту

ВИГОТОВЛЕННЯ СУВЕНІРІВ «БОЙКІВСЬКА РОДИНА»,
БЛАГОДІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН
15 травня – 15 червня 2015 року
Сувеніри «Бойківська родина» давно стали візитівкою гуртківців Долинського
районного будинку дитячої та юнацької творчості, адже їх часто дарують на згадку
гостям закладу. Саме тому діти висловили ідею виготовити ці сувеніри для
інтернет-аукціону.

Ось так відбувався інтернет-аукціон
у соціальній мережі Facebook

ЗУСТРІЧ З СІМ’ЄЮ ДЕНИСІВИХ
(дружиною і дітьми загиблого учасника АТО Ігоря Денисіва)
та передача коштів, виручених під час інтернет-аукціону
17 червня 2015 року
Не випадково на свято єднання – І Міжнародний фестиваль карильонного і
дзвонового мистецтва «Дзвони Ясної гори єднають усіх», який відбувся в селі
Гошів 17 червня 2015 року, – прибули учасники благодійної акції «Діти
допомагають дітям» – гуртківці та педагоги Долинського районного будинку
дитячої та юнацької творчості, волонтери. Прибули, щоб завершити почате –
передати гроші, отримані під час інтернет-аукціону (125$) та сувеніри
«Бойківська родина» сім’ї Денисів, чий батько загинув під час АТО на сході
України, та ближче познайомитись і поспілкуватись з ними.
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гуртківці взялися допомагати дітям, які потребують опіки, спілкування і розуміння.

СВЯТО ПОЗАШКІЛЛЯ «УКРАЇНА – ЦЕ МИ, МИ – ЦЕ
УКРАЇНА!»
10 вересня 2015 року
В рамках Свята Позашкілля, яке організовувалось вдруге, було проведено
декілька заходів, які об’єднувались єдиною метою – виховання патріотичного духу
та милосердя підростаючого покоління:
-благодійний ярмарок-продаж виробів гуртківців (гуртківці та керівники
гуртків Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості)

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

- патріотична концертна програма «Хай війни стихають вд сміху
дитини» (учасники театру-студії «Талант» - керівник Петрів С.І., акомпаніатор
Дяк Н.Я., культорганізатор Долинського БДЮТ Галюк Л.В.)

Під час Свята Позашкілля «Україна – це ми, ми – це Україна!» було зібрано 2000
гривень, які гуртківці вирішили передати Даниїлу Кармільчику та Насті
Петраківській.

Настя Петраківська проживає з мамою у Львові, а батько перебуває на лікуванні
закордоном (вже впродовж року медики намагаються повернути його до
повноцінного життя). Настя дуже сумує за батьком, про що без слів говорять її щирі,
але сумні оченята. Бабуся дівчинки проживає в Долині, тому Настя на вихідних
часто гостює в нашому місті. Цьогоріч дівчинка пішла до 1 класу. Мамі додалося
клопотів. Саме тому дітки вирішили передати частину грошей (1 тисячу гривень) і
невеличкі подарунки Насті, яка дуже любить малювати і вишивати та плести
бісером. В неділю, 13 вересня, ми зустрілися з Настею, поспілкувалися і зробили
невеличкий подарунок дівчинці.
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батько якого трагічно загинув під
час АТО. Зустріч з 2 класом
Раківської школи була цікавою і
зворушливою. Дітки наввипередки
розповідали, що їм подобається в школі, кого вони найбільше люблять, про що
мріють. Лише в очах Даника затамувався сум за батьком, який вже ніколи не
пригорне його до себе.

Тож нехай очі наших дітей
завжди світяться радістю, а їхні
мрії про мир в Україні якомога
швидше збудуться!

ПІДГОТОВКА ЛОТУ «ВИШИТА СУКНЯ ТА АКСЕСУАРИ»
ДЛЯ БЛАГОДІЙНОГО ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ
15 листопада – 20 грудня 2015 року
До

створення

лоту долучилась молода

дизайне Любця Чернікова, яка безкоштовно
передала гуртківцям вишиту сукню зі своєї
колекції, а юні волонтери доповнили її
аксесуарами,

виготовленими

власноруч

–

бісерними прикрасами та літньою вишитою
сумочкою.

Сукня від дизайнера Любці Чернікової

Пошиття сумочки

Виплітання бісерних прикрас

Готовий лот «Вишита сукня та аксесуари»

ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ ДІЙСТВО
«МИКОЛАЙ БЛАГОСЛОВЛЯЄ, ВСІХ ДАРУНКОМ ПРИВІТАЄ»
для дітей учасників АТО
17 грудня 2015 року
В актовій залі БДЮТ зібралися школярі, чиї батьки воювали або воюють в
зоні АТО, відстоюючи цілісність і суверенітет України. Свято розпочали юні
театрали Будинку дитячої та юнацької творчості виставою «Миколай благословляє,
всіх дарунком привітає». Також на свято до чемних і слухняних діток завітав Святий
Миколай дарунок з його рук отримала кожна дитина, яка була присутня на святі. Це
стало можливо тільки завдяки людям доброї волі, щирим і не байдужим меценатам
Долинщини.

Дітки отримали не тільки
подарунки, а й благословення
священика

ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН «ВИШИТА СУКНЯ ТА АКСЕСУАРИ»
01 лютого 2016 року
https://www.facebook.com/notes/поранені-sos/плаття/535438509964208?fref=nf
Кошти, виручені від продажу лоту будуть передані маленькій Владочці, донечці
капітана 80-ої аеромобільної бригади Віталія Кондрацького, який виконуючи свій
професійний та громадянський обов’язок – захищаючи цілісність і незалежність
України, пропав без вісти після бою неподалік Луганська 5 вересня 2014 року.
Владочка дуже любить і чекає свого татка.

Будь чистою і світлою, дитино.
Добро твори у світі кожен час.
Добро і є та категорія єдина,
Яка веде до світла кожного із нас.
Добром на доброту відповідай щоднини
Й на зло також добром відповідай.
Покликання найбільше для людини –
Добро творити! Це запам’ятай!
Надія Красоткіна

