
 

Вих№ 26/02. від 20 лютого 2020р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

    Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми:  

 

     -На території "Воля до гідного життя" підготовили полігон для проведення національно 
патриотичне виховання. 
     -Організовали наметовий городок. 
   -  Провели дружне пати для людей с інвалідністю и дітей с дитячих будинків.                                              
-Концерт " Ти особливий на нашій планеті. 
   -  Денний інтенсив "катаніе на теплоходе, флеш моб "ми за музей на Почтовій площі". 
   -  Провели денний захід "катання с байкерами", тренінг по навчаню" масаж" серед 
абітуріентів університету Україна. 
    -  Концерт в підтрику сімей у яких діти с інвалідністю знаходяться в важких життевих 
умовах.                                                                                                                                                                                                                                                             
-Мастер клас в Лютежском центре для людей с інвалідністю "Здорове своїми руками".                                                                                          
- Провели акцію в допомога матері у якої дитина з інвалідністю "Права батьків. 
                                                                                                                                                           
-В школах Деснянського района провели урокі "Вибухонебезпечні матеріали". уроки 
національно- патріотичного виховання. 
   -  Організована Громадська приймальня для людей с інвалідністю. 
   -  Поїздка до госпіталю к ветеранам АТО ,                                                                             - 
Продуктова допомога для людини с інвалідністю. 
   -  Майстеркласс "здоровья своїми руками" для людей с інвалідністю, лекція о 
соціальном  підприємницстві.  
   -  Концерт на підтримку людей с інвалідністю які опинилися в тяжких життевих  умовах                                                                                                                                               
- Постановка театра в Лютеже. 
    - Акция на підтримку українських моряків , стіхи. концерт в підтримку людей с 
інвалідністю                                                                                                                                   .       
- Допомога в організації экскурсії для людей с інвалідністю з м.Богуслава. 
   - Концерт в підтримку людей с інвалідністю.                                                                  - 
організація рєб.центра для терапіі  людей с інвалідністю на терріторії гідності. 
  - Постійна допомога, харчами, одежою людям з інвалідністю, ветеранам війни, 
вимушеним переселенцям, родинам загиблих ветеранів АТО. 
  - Створення реабілітаційного центру мануальної терапії для ветеранів АТО, людей з 
інвалідністю. 
  - Створення спортивної секції УШУ в Подільському районі. 



 - Створення робочих місць для людей з інвалідністю. 
 - Організація футбольного турніру на Житомирщині В пам'ять загиблих хлопців при 
виконанні службових обовязків в зоні АТО. 
 - Організація походів до театру волонтерів, ветеранів війни , дітей війни, ветеранів труда. 
 - Організація та роздача благодійної допомоги. 
- В школах Подільського району організували театральні вистави в яких акторами є учні 
школи «Діти проти наркотиків» 
Завершуємо проект «Місто професій для людей з особливими потребами. 
Організовали «Всеукраїнську школу юного миротворця» 
Вже зараз проводимо позашкільне навчання дітей в трьох  школах Подільського району 
загонів юного миротворця. 
Плідно працюємо з єкологічною організацією «Париж 15», «Малая академія наук» 
Та багато інших акцій 

 

                                                                          

                                                                                  

                                       
 

Голова Правління 

ГО «Україна. Воля. Життя»                          ____________________ Василець Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект:  

 Школа юного миротворця «Територія «Воля до гідного життя»» 

Найменування інституту громадянського суспільства: 

 Громадська організація «Україна. Воля. Життя»  

Напрямок, за яким буде виконано проект:  

Проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної 

свідомості 

Актуальність проекту:  

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та 

молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, 

сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого 

вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації 

державної політики у зазначеній сфері. 

Мета проекту: 

Створення та функціонування літнього табору «Школа юного миротворця 

«Територія «Воля до гідного життя»» на острові Лопуховатий, посеред річки 

Десенка(Чорторий) в Деснянському районі міста Києва,  для виховання 

загальнолюдських гуманітарних цінностей, формування національно-патріотичних 

якостей та свідомості вихованців, закладення в них основи і бажання саморозвитку 

як громадян України, готових самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну, 

правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано 

відстоювати свої громадські права та виконувати обов’язки, сприяти 



громадянському миру і злагоді в суспільстві, досягти високої культури взаємин і 

толерантності, за допомогою досвідчених інструкторів та вихователів. 

 

 

Завдання проекту: 

- Ознайомлення дітей з морально – духовними принципами миротворчості та 

поняттям культури миру; 

- Ознайомлення з сутністю миротворчої діяльності України в системі ООН; 

- Створення атмосфери для підтримки становлення особистості; 

- Соціальне виховання через можливість спілкування з різними віковими 

категоріями; 

- Виховання розвиненої людини зі стійким характером, сильною волею та 

добрим серцем; 

- Оволодіння основами дитячого самоврядування; 

- Знайомство з історичними, природними та культурними пам’ятками рідного 

краю; 

- Оволодіння туристичними навичками та основами першої медичної 

допомоги; 

- Здобуття практичних навичок та умінь, щодо поведінки в надзвичайних 

ситуаціях; 

- Покращення та закріплення здоров’я; 

- Екологічне виховання; 

- Розвиток лідерських якостей; 

- Трудове виховання. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План виконання проекту згідно з Таблицею: 

Етапи виконання Опис заходів для здійснення етапу Строк виконання 

етапу 

 1. Підготовчий етап 

 1. Проведення загальних зборів  

ГО «Всеукраїнської школи юного миротворця» 

 2. Повідомлення про початок підготовки  

організації літнього табору 

 3. Підготовка інформаційної програми 

 4. Інспекція наявного обладнання 

 5. Закупка необхідного обладнання 

 6. Підготовка обладнання та необхідних 

матеріалів для облаштування табору 

 7. Проведення відбору, інструктажів методичної 

підготовки фахівців по роботі школи юних 

миротворців ( інструкторів, вихователів та іншх)     

 с 14.03.2020 

по 5.06.2020  

  2. Таборування 

 1. Облаштування табору 

 2. Заїзд 

 3. Відкриття території « Воля до гідного життя»  

 4. Реалізація програмних та методичних засад 

проекту, навчання «Школи юного 

миротворця» 

 5. Підведення підсумків, перевірка 

опанування та засвоєння учнями базових засад 

«Школи юного миротворця». Нагородження 

та почесті кращих вихованців 

 с 05.06.2020 

 по 31.07.2020 

Очікувані результати виконання проекту: 

За результатами таборування вихованці мають опанувати та засвоїти: 

- Самостійно досліджувати різноманітні проблеми та явища суспільного 

життя; 

- Шукати, аналізувати та узагальнювати інформацію, користуватися 

міжнародно-правовими актами; 

- Дипломатично вирішувати конфліктні ситуації, поважати думку опонента; 

- Критично мислити, чітко та лаконічно формулювати власну точку зору; 

- Володіти технікою публічного виступу; 

- Володіти основами фінансової грамотності; 

- Володіти основами туристичної підготовки, навичками з підготовки та 

проведення туристичного походу; 



- Володіти основами правил техніки безпеки; 

- Приймати вірне рішення у надзвичайних ситуаціях; 

- Долати природні перешкоди з потерпілим; 

- Надавати першу медичну допомогу; 

- Бути уважним та спостережним до навколишнього середовища. 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: 

Учнівська і студентська молодь міста Києва, діти з малозабезпечених родин, діти 

родин внутрішньо переміщених осіб. 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання проекту (зазначаються 

назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості): 

Інформування на  власній сторінці в мережі Фейсбук за адресою: 
https://www.facebook.com/groups/537189983802209/?ref=group_header 

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проекту (назва організації, адреса, 

телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає: 

Не має 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проекту: 

Загальна сума витрат 223 000 гривень, з яких очікуване фінансування від 

Департаменту суспільних комунікацій 189 000 гривень і 34 000 гривень – власне 

фінансування. 

  

 

 

 

 

Голова правління  

ГО «Україна. Воля. Життя»                                                                Василець Ю.В. 

25 лютого 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Кошторис витрат на виконання проекту згідно з Таблицею: 

№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 

Сума коштів, 

очікувана від 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій, 

грн 

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн 

Власний 

внесок 

організації, 

грн 

Загальна 

сума 

коштів на 

виконання 

проєкту, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. 

 2. 

  

 3. 

 4. 

 

 5. 

 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 Намети 

 Туристичне 

спорядження 

Оренда польової кухні 

Оренда біо туалетів 

 

 Оренда 

 Польовий душ 

 Буд. Матеріали 

 Методичні посібники 

 Оренда генератора 

 Посуд 

 Аптечки 

 Інструктори 

 Паливо (генератор) 

15 шт  

10 компл. 

 

1шт 

3шт 

 

3шт 

 

1компл. 

80 шт. 

2шт 

40 копл 

8 шт. 

4 чол 

400 літр 

 

76000  

22000 

 

10000 

6000 

 

  

      3000 

      24150 

       4000 

       3000 

       8000 

       4000 

       24000 

       8000 

 

       -- 

       -- 

 

       -- 

       -- 

11400 

3300  

 

1500 

         900 

 

 

450 

3150 

600 

450 

1200 

600 

3600 

1200 

87400  

23500 

 

11500 

6900 

 

 

3450 

24150 

4600 

3450 

9200 

4600 

27600 

9200  

  

  ВСЬОГО:         215550  

  РАЗОМ:         215550  

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших 

джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів інтернет 

магазинів, та послуг. 

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, 

волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані та задіяні для виконання 

проекту: 

Волонтери 6 чол., Члени ГО   3 чол.,  

проектор, єкран, звукове обладнення,художня література. 
 

 

 

 


