
Соціальний проект «З теплом в душі і з добром в долонях» 

                                                     Епіграф:  Добро починається з тебе 

 

Позитивний життєвий досвід молоді формується та проектується у 

процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій. Реклама яка трапляються на 

кожному кроці: захворів товариш; немовлята, які залишилися без батьківського 

піклування; діти з обмеженими можливостями; ветерани і самотні люди 

літнього віку. Як допомогти? Перелік таких ситуацій безмежний, як і безмежне 

наше життя. Благодійна проектна діяльність виступає умовою формування 

відповідних ставлень. 

 У процесі благодійної діяльності у дітей і молоді формується здатність 

уявляти себе на місці іншої людини, бачити і вирішувати проблеми, приймати 

рішення і погоджувати з ними свої дії, утверджуються найкращі людські якості 

— доброта, милосердя, благочинність.  

Одним із важливих аспектів формування позитивного життєвого досвіту 

виступив соціальний проект «З теплом в душі і добром в долонях». Основна 

мета проекту - залучення дітей та молоді до благодійництва.  

За час дії проєкту здобувачі освіти ДПТНЗ «Рокитнянський професійний 

ліцей», викладачі, майстри в/н взяли участь у благодійних акціях, надали 

посильну допомогу дітям, що залишились без батьківського піклування,  дітям 

із особливими освітніми потребами, піклувалися про людей літнього віку, 

вшановують пам’ять загиблих воїнів АТО , дбали про екологію.  

 

І. Просвітницька робота серед здобувачів освіти. 

 Основна мета просвітницьких заходів: 

Формувати і розвивати в молоді моральні чесноти, шляхетність, почуття 

милосердя, гармонійне поєднання особистих, індивідуальних і 

загальнонаціональних державних потреб та інтересів, залучати до 

волонтерської діяльності, вчитись жити за законами добра і справедливості,  



розвивати почуття доброти, чуйності, милосердя, гуманності, спонукати 

творити добро, бути милосердними. 

 Години психолога та групові бесіди 

- Доброта і милосердя у твоєму житті; 

- Добро починається з тебе; 

- Твори добро на цій землі; 

- Емпатія, співпереживання, толерантність: що ми знаємо про 

ці слова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Просвітницька  робота серед педпрацівників 

Інформаційні години: 

- Соціальний проект «З теплом в душі і добром в долонях»: 

мета та завдання 

- Благодійна діяльність в роботі зі здобувачами освіти. 

 

 

 

3.  Акції:  

Подаруй посмішку світу 

В рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та 

з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, за для 

пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантного ставленя усіх 

учасників освітнього процесу один до одного, в ліцеї було проведено тиждень 

«Толерантність - дорога до миру та співпраці". 

В один із днів тижня психологічною службою була проведена акція 

«Подаруй посмішку світу». 



Кожна дитина та педпрацівник мали змогу висловити своє позитивне 

побажання навколишнім і подарувати свою посмішку, яку кореспондент 

фотографував, а в кінці дня буз змонтований фільм, який мали змогу 

переглянути всі бажаючі в актовій. Все це викликало позитивні емоції. 

 

 

 

 



День доброти (робимо добрі справи)  

3 грудня 2019 року в ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 

відбулася акція «День добрих справ», яку організувала психологічна служба 

ліцею на підтримку Всеукраїнської акції «Щедрий Вівторок». В ній взяли 

участь здобувачі освіти І –ІІІ курсів, викладачі, майстри в/н, які стали частиною 

благодійного руху. 

Добрі справи робити легко, головне – робити це від душі, не примусово. 

Діти по групах, разом з класними керівниками,  протягом дня створювали 

«Карту добрих справ», до якої були записані всі добрі справи, які вони 

зробили  за день та які вони планують робити і надалі. 

 

 

 

 



 

 

2.Зробимо планету чистішою 

 З метою формування відповідального ставлення до довкілля, виховання 

екологічної культури у молоді, дбайливого ставлення до природи рідного краю 

в нашому освітньому закладі постійно проходять екологічні акції:«Зробимо 

планету чистішою», «Всеукраїнська толока», «Чистий четвер». 

 

 

 

 



3.Пам’ятаємо..  Шануємо.. Вклоняємося… 

Мета заходів:  

- формування в учнів ліцею поваги до захисників Батьківщини;  

Учні закладу регулярно беруть участь у прибиранні братської могили у 

центрі селища та могил учасників загиблих воїнів АТО, надають посильну 

допомогу їх  сім’ям. 

 

 

 

4. Зустріч здобувачів освіти з людьми похилого віку, які проживають 

в стаціонарному відділенні тимчасового або постійного проживання 

Рокитнянського районного територіального центру соціального 

обслуговування, яке знаходиться в с. Насташка. 

Працівники психологічної служби  Олефір Н.М., Градова Н.Г., допомогли 

організовувати  зустріч здобувачів освіти  з людьми похилого віку, які 

проживають в стаціонарному відділенні тимчаствого або постійного 

проживання Рокитнянського районного територіального центру соціального 

обслуговування, яке знаходиться в с. Насташка.   



На уроці виробничого навчання майбутні кухарі виготовили хлібо – 

булочні вироби, які радо відвезли до стаціонарного відділення.  

Зустріч  з мешканцями центру та медичним персоналом відбулася в 

дружній та теплій атмосфері  під час якої діти виявили  доброту, милосердя, 

чуйність . 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

5. Робота з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування та дітей з особливими освітніми проблемами, які проживають  

в гуртожитку 

Мета заходів:  

- надати допомогу дітям, які не мають батьків, та дітям із особливими 

потребами;  

- привернути увагу до проблем дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування; 

- допомогти в соціалізуватись та адаптуватись до умов проживання в 

гуртожитку дітей цих категорій, звертаючи особливу увагу на дітей, які 

вступили на І курс;  

- формувати  свідоме ціннісне ставлення дітей до свого здоров’я і 

здоров’я інших громадян, до родини, держави, природи, праці . 



Проведено круглий стіл серед педпрацівників ліцею  ««Проблеми і 

можливості допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування», під час якого були обговорені такі питання: 

- особливості соціальної адаптації дітей – сиріт та позбавлених 

батьківського піклування в умовах проживання в гуртожитку;  

- психологічні аспекти формування особистості дитини;  

- що цінніше: матеріальна допомога чи духовна і моральна підтримка?  

- волонтери: реальність їхньої допомоги.  

Проведені консультації психологом освітнього закладу, в ході яких було 

виявлно проблеми, які виникають в дітей – сиріт та позбавлених батьківського 

піклування, надані практичні рекомендації по їх вирішенню. 

Проведені майстер – класи майстрами в/н з залученням здобувачів освіти 

відповідних професій для дітей, що проживають в гуртожитку: «Готуємо перші 

страви», «Здорове харчування», «Гуртожиток – наш дім, а ми – хазяйни в 

ньому». 

Проведено бесіди: «Як організувати своє робочемісце та розподілити 

час», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Ти не один». 

Учні відповідних категорій активно залучались до роботи спортивної 

секції, гуртка художньої самодіяльності, суспільного життя ліцею. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Волонтерська робота здобувачів освіти. 

Мета заходів:  

- залучити учнів ліцею до волонтерської діяльності; 

-  акцентувати увагу учнів на проблемах дітей, які не мають батьківського 

піклування; 



- надавати постійну посильну допомогу дітям, які позбавлені 

батьківського піклування, дітям – сиротам, дітям  з особливими освітніми 

проблемами, малозабезпечаним, воїнам АТО та їх сімям;  

- сприяти формуванню в учнів навичок надання реальної допомоги дітям, 

які позбавлені батьківського піклування, ціннісних гуманістичних орієнтирів;  

- виховувати у  здобувачів освіти милосердя, доброту, чуйність, небайду-

жість до чужого болю, готовність підтримати у важку хвилину, розрадити у 

біді. 

У рамках дії проєкту члени волонтерського загону, створеного на базі 

учнів 21 та 11 групи,  відремонтували  9  кімнат гуртожитку для проживання   в 

них здобувачів освіти пільгових категорій; провели майстер – класи для дітей 

цих категорій «Малярні роботи в будинку».  

Також учні ліцею підготували номери художньої самодіяльності і взяти 

участь у підготовці та проведенні новорічних свят  та Андріївських вечорниць, 

у гуртожитку, підготували невеличкі подарунки.  

Учні, викладачі та майстри в\ н взяли активну участь в благодійній 

районній ярмарці по збору коштів на лікування Біби Діани,якій необхідна 

пересадка серця, було перераховано 1950грн. 

Працівники ліцею та здобувачі освіти підготували продуктові набори для 

воїнів АТО, проведена патріотична лінійка до Дня захисника Батьківщини, діє 

історико – краєзнавчий гурток «Росич», який здійснює волонтерську та 

пошукову роботу, спрямовує зусилля на формування історичних знань, 

ознайомлення вихованців з методами збору краєзнавчого матеріалу, 

збереження пам’яток історії та культури, виховання поваги до традицій свого 

народу. 

 

                        



 

 

 

 

 

 


