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Інформація про благодійний проект
«Шляхами добра»
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Волонтерський загін «Лідер» учнів Харківської
загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів № 56 Харківської міської
ради Харківської області
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Учні та вчителі Харківської загальноосвітньої школи І−ІІІ
ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області та шкіл
Московського району м. Харкова, батьки, ВАТ «ТД Габбі»
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
Харківського обласного будинку дитини № 3
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м. Харків, Московський район

З 2002 року щорічно. У цьому навчальному році: вересень 2013
— грудень 2013 року
Значну роль у шкільному житті відіграє учнівське
самоврядування. Структура шкільного учнівського парламенту
включає центри за напрямами: внутрішніх справ, дозвілля, преси,
творчості, спортивний, волонтерський тощо. До складу кожного
центру входять керівники аналогічних центрів учнівських рад
класів. Це забезпечує організацію роботи в тому або іншому
напряму в усіх класах школи. Кожен центр має свій щорічний план
роботи. Таким чином, виявляються охопленими усі сфери
діяльності школярів. Діти, зайняті в цій роботі, набувають навичок
планування й організації діяльності, вчаться її аналізувати,
створювати команду, зацікавлену в певному виді діяльності,
залучати додаткові сили й ресурси.
Серйозним стимулом до організації громадської роботи учнів є
щорічний звіт, який зарекомендував себе як один із найбільш
ефективних форм підтримки й систематизації діяльності шкільного
учнівського самоврядування «Нове покоління». Це щорічне
підбиття підсумків за навчальний рік з усіх видів діяльності
школярів. Єдина системно-методична база обліку досягнень діє в
усіх видах діяльності: учбовій, науковій, інтелектуальнорозвивальній, культурно-масовій, спортивній, волонтерській тощо.
Кожен клас набирає певну кількість балів і посідає певну позицію в
рейтингу. Подібний підхід є потужним стимулом саморозвитку
особистості школяра й об’єднання колективів, розвиває
корпоративний дух і зміцнює шкільні традиції. Контроль реалізації
заходів здійснюють учні, які працюють в тому або іншому центрі.
Створено умови для реалізації особистого потенціалу учнів і їх
цивільної активності з метою оптимізації соціального життя школи.
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учнів,
стимулювання розвитку в дітей потреби у служінні суспільству, яка
виражається насамперед в готовності до волонтерської роботи.
Волонтерські проекти, які реалізують учні школи різноманітні.
Це заняття з підшефними дітьми в школі, в ортопедотраматологічному санаторії, допомога дітям з малозабезпечених
сімей, людям похилого віку, опікування учасниками Великої
Вітчизняної війни, посадка дерев та квітів на території школи та
надання допомоги дітям-сиротам, а також дітям, що залишилися

без піклування батьків.
У складний період економічних, політичних змін у країні
проблема охорони здоров’я й виховання підростаючого покоління
набуває особливого значення. Тому з метою допомоги найбільш
вразливій категорії дітей, що перебувають у будинках дитини, в
нашій школі 2002 року започатковано благодійний проект
«Шляхами добра». Школа запропонувала Харківському обласному
будинку дитини № 3 для передання знедоленим дітям одяг і речі,
які виготовляють учні на уроках трудового навчання під
керівництвом вчителя Дюкарєвої Наталії Федорівни.
Проект спрямовано на популяризацію ідей благодійництва
(безкорисливих добрих справ із наявними довготерміновими
результатами) як метод розбудови громадянського суспільства та
активізації волонтерського руху, сприяння розумінню причетності і
відповідальності за долю дітей-сиріт кожного з метою запобігти
подібної долі для нащадків. Саме тому кожен навчальний рік
волонтерські групи різних класів школи розробляють свій план
допомоги дітям-сиротам Харківського обласного будинку дитини
№ 3, реалізація якого здійснюється учнями у зазначений період.
Реалізація проекту «Шляхами добра» є волонтерською роботою з
різними видами діяльності. Це не тільки виготовлення виробів для
немовлят, але й поїздки груп учнів до Обласного будинку дитини
№ 3 для надання різноманітної допомоги. Учні можуть реалізувати
себе в тому, до чого мають більшу схильність. При цьому у них
формуються і вдосконалюються уміння і навички шитва і
можливості в області проектної діяльності на уроках трудового
навчання. Проте головне є те, що учні починають розуміти
важливість служіння суспільству, в них розвивається почуття
громадянської відповідальності, виховується потреба допомагати
іншим.
Допомога знедоленим дітям Харківського обласного будинку
дитини № 3 — звична добра справа для наших учнів. Цей захід
набрав великого резонансу, учні розкрилися з нових, невідомих
сторін. Виявилося, що наша школа багата на учнів та вчителів з
добрими та чуйними серцями.
Школа постійно шукає нові форми роботи і працює під гаслом
«Якщо ти активна особистість і тобі небайдужа доля позбавлених
батьківського тепла дітей, приєднуйся до акції!»
Мета проекту — привернути увагу учнів школи до життя та
проблем дітей, які опинилися в тяжких життєвих умовах і, як
наслідок, залучити учнів до вирішення цих проблем, надання
допомоги для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без опіки батьків.
Формувати і вдосконалити уміння і навички шитва і можливості в
області проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання.
Актуальність проекту
Проект:
- спрямовано на розвиток мислення та творчої особистості учнів;
- передбачає самостійну пошуково-дослідницьку роботу учнів;
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- передбачає інтерактивні форми роботи (у парі, групові тощо);
- інтегровано з іншими навчальними предметами з метою
формування цілісної картини сприйняття світу;
- вирішує реальну проблему (залучення учнів до практичного
вирішення актуальних соціальних проблем);
- готує дітей до життя, виховує активну громадянську позицію;
- мотивує та покращує ефективність навчання;
- має практичну, значущу для учнів спрямованість;
- формує життєві компетентності та навички;
- висвітлює проблеми дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- виховує в дітей доброзичливість, милосердя, бажання надати
допомогу тим, хто її потребує.
Формулювання завдань проекту:
- на початковій стадії проектування формування командиучасників, які братимуть участь у проекті;
- визначення термінів та етапів реалізації проекту;
- розробка технології реалізації проекту
План реалізації проекту:
- розробка плану співпраці з Харківським обласним будинком
дитини № 3 (встановлення та підтримка контакту з метою надання
допомоги);
- створення команди та розробка плану роботи з виконання
проекту;
- проектування і виготовлення оригінальних подарунків для дітей;
- написання сценарію Новорічної казки волонтерської групи учнів
10-А та 7-Б класів та показ її немовлятам;
- проведення зустрічі колективів різних класів з дітьми-сиротами і
виступи для них, та просто спілкування з ними заради їх
підтримки;
- шляхом проведення благодійного проекту збір коштів для
придбання засобів дитячої гігієни та іграшок для Харківського
обласного будинку дитини № 3;
- формування солодких подарунків до Дня святого Миколая для
дітей-сиріт Харківського обласного будинку дитини № 3;
- відвідування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування з привітаннями та врученням виготовлених виробів та
подарунків до свята Нового року та Різдва Христова вихованцям
Харківського обласного будинку дитини № 3, ігри з малятами;
- благодійна вистава учнів 7-Б класу для вихованців Харківського
обласного будинку дитини № 3;
- підбиття підсумків роботи через мультимедійну презентацію
«Шляхами добра»
Від проекту отримали позитивні результати. Оскільки сучасні
діти — це майбутнє нашої країни, не можна нехтувати вкладом у
їхній розвиток, виховання. Вся відповідальність за дітей,
позбавлених турботи з боку батьків, за їхній розвиток та виховання
лягає на суспільство. Цей проект дає можливість провести низку
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виховних заходів, що в свою чергу позитивно впливає на дітейсиріт і на учнів, що робить даний проект не лише потрібним, а й
необхідним.
Основними результатами цього проекту є те, що учні починають
розуміти важливість служіння суспільству, в них розвивається
почуття громадянської відповідальності, виховується потреба
допомагати іншим, серед школярів поширюється інтерес до
волонтерської діяльності. Проте головне, що участь у
волонтерських проектах дає можливість проявити найкращі,
найгуманніші риси людини — МИЛОСЕРДЯ, НЕБАЙДУЖІСТЬ,
ДОБРОТУ, ЩИРІСТЬ, дають змогу відкрити серця для інших.
Робити світ кращим треба вже сьогодні!
Проводячи аналіз волонтерських проектів, можна сказати, що
одним із найбільш удалих виявився благодійний проект «Шляхами
добра»
Об’єднання зусиль в рішенні проблем гуманізації молодіжного
середовища й наданні всебічної соціально-психологічної допомоги
й підтримки категорії громадян, які потребують допомоги.
Залучення до участі у проекті учнів, класних керівників інших
класів ХЗОШ № 56, шкіл Московського району міста Харкова,
батьків.
До проекту «Шляхами добра» приєдналися і батьки. Габунія
Юрій Гурамович, та його дружина, Наталія Євгенівна,
запропонували для немовлят Будинку дитини різноманітний одяг.
Торгова марка «Габбі» — виробник високоякісного дитячого одягу
для дошкільного і молодшого шкільного віку, який вже понад 13
років успішно працює в Україні та протягом шести років допомагає
Обласному будинку дитини № 3.
2013−2014 навчальних роках волонтерська група учнів 10-А
класу ХЗОШ №56, дізнавшись з різних джерел, що оригамі
належать до досить корисного напряму дитячої творчості, яка
допомагає різноплановому розвитку дитини, вирішили проводити з
дітьми Харківського обласного будинку дитини № 3 в ігровій
формі саме такі заняття.
Термін дії проекту не обмежений у часі та буде реалізовуватися і
надалі
Реалізація проекту здійснюється за участю учнів та педагогів
Харківської загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів № 56
Харківської міської ради Харківської області. Для реалізації
проекту його учасники використовують власні ресурси та
потенціал. Додаткового фінансування проект не потребує
Подяка від головного лікаря Обласного будинку дитини № 3
Скульської Тамари Андріївни

Фото- та відеоматеріали щодо поїздки делегації наших учнів,
вчителів та батьків до вихованців Будинку дитини № 3, презентація
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«Шляхами добра»
- Учні 9-А класу посіли ІІ місце у міському конкурсі учнівських
проектів «Харків — місто моєї мрії» у номінації «Волонтерська
діяльність учнів — наша допомога громаді», 2013 рік.
- III Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» — учні 9-А
класу посіли І місце в своїй віковій категорії у номінації
«Соціальний проект».
- Диплом Фіналіста V Всеукраїнського конкурсу благодійних
проектів «Добро починається з тебе», 2012 рік.
- Диплом учасника Міжнародного конкурсу волонтерських
проектів — 2011, який було організовано Всеукраїнською
молодіжною громадською організацією «Служіння заради миру»
- Грамота за активну участь у доброчинній діяльності, виховання
милосердя, доброти, щирості у школярів, надання допомоги дітямсиротам, що залишилися без батьківського піклування, реалізації
благодійного проекту «Шляхами добра» від директора Інституту
проблем виховання Національної академії педагогічних наук
України, доктора психологічних наук, професора, академіка І. Д.
Бех;
- Грамота за примноження добра у світі та участь у п’ятому
Всеукраїнському конкурсі
благодійних
проектів
«Добро
починається з тебе» від генерального директора видавництва
«Шкільний світ» М. Мосієнко, головного редактора газети
«Шкільний світ» Л. Шелестової;
- Подяка за формування активної громадянської позиції та високих
моральних переконань учнівської молоді та підростаючого
покоління від Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі

