
Проект «Милосердя»» 

 

 

Актуальність  

З метою привернення уваги українського суспільства до проблем, потреб, 

інтересів та запитів людей похилого віку, інвалідів, самотніх непрацездатних 

громадян, дітей із неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, 

безпритульних, дітей-сиріт, надання всебічної підтримки найбільш соціально 

незахищеним верствам населення, за ініціативою Міністерства праці та 

соціальної політики України та за підтримки Президента України, в Україні 

стало доброю традицією проведення щорічно у вересні-жовтні Всеукраїнської 

благодійної акції "Милосердя", присвяченої Міжнародному дню громадян 

похилого віку.  

Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови не стоїть 

осторонь проблем тих, хто потребує негайної допомоги. У системі виховної 

роботи протягом усього навчального року успішно реалізовується проект 

«Милосердя», як складова учнівського самоврядування. У рамках цього 

проекту учні гімназії щорічно долучаються до акцій Запорізького обласного 

відділення Дитячого фонду України та Запорізької обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України, беруть активну участь у Всеукраїнській 

благодійній акції "Милосердя", у міських благодійних заходах до Новорічних 

та Різдвяних свят, Великодня.  

Мета та основні завдання проекту  

~ звернути увагу гімназистів, їхніх батьків, вчителів до потреб, інтересів та 

запитів найбільш вразливих верств населення – людей похилого віку, інвалідів, 

самотніх непрацездатних громадян, дітей із неблагополучних, 

малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульних, дітей-сиріт;  

~ виховувати у гімназистів співчуття, співпереживання, повагу до кожної 

особистості до її потреб та прав, здатність з розумінням ставитися до проблем 

інших;  

~ залучати учнів гімназії до активного громадського життя в рамках проекту 

«Милосердя», розвиваючи навички самоврядування, відповідальності, 

ініціативності, свідомості щодо виконання своїх обов’язків;  

~ пропагувати доброчинність, милосердя, взаємодопомогу та інші 

загальнолюдські цінності, як необхідні моральні риси сучасної людини;  

~ формувати громадянську позицію щодо необхідності постійної уваги до 

проблем соціально незахищених категорій населення та поліпшення їхнього 

життя;  

~ надати адресну допомогу ветеранам війни та праці (збір продуктів 

харчування, речей), приділяти увагу, вітати з Днем Перемоги та Міжнародним 

днем громадян похилого віку;  



~ зібрати іграшки, книги, канцелярське приладдя, одяг та взуття для дітей із 

неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульних, дітей-

сиріт, якими опікується Запорізьке обласне відділення Дитячого фонду України 

та Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України.  

Основними принципами проекту «Милосердя» повинні бути:  

~ пріоритетність розвитку системи заходів щодо надання допомоги людям 

соціально незахищених категорій;  

~ дотримання загальнодержавних інтересів з урахуванням сучасного стану 

соціально-економічного розвитку;  

~ послідовний і системний підхід до реалізації мети та завдань проекту; чітка 

взаємодія всіх його учасників;  

~ добровільність участі в проекті «Милосердя».  

 

Напрямки реалізації проекту  

~ формування у гімназистів громадянської позиції щодо необхідності постійної 

уваги до проблем соціально незахищених категорій населення;  

~ залучення учнів гімназії до активного громадського життя в рамках проекту 

«Милосердя» з метою розвитку навичок самоврядування, відповідальності, 

ініціативності, свідомості щодо виконання своїх обов’язків;  

~ виховання в гімназистів співчуття, співпереживання, поваги до кожної 

особистості, її потреб та прав, здатність з розумінням ставитися до проблем 

інших;  

~ сприяння практичному здійсненню загальнодержавної програми, що 

спрямована на поліпшення соціально-матеріального становища літніх людей, 

малозабезпечених, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також 

через свої фізичні вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;  

~ пропагування доброчинності, взаємодопомоги, милосердя та інших 

загальнолюдських цінностей;  

~ забезпечення щорічного розроблення та реалізації заходів для реалізації 

проекту «Милосердя» в гімназії;  

~ надання адресної допомоги ветеранам війни та праці (збір продуктів 

харчування, речей), приділяти увагу, вітати з Днем Перемоги та Міжнародним 

днем громадян похилого віку;  

~ збір іграшок, книг, канцелярського приладдя, одягу та взуття для дітей із 

неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульних, дітей-

сиріт, якими опікується Запорізьке обласне відділення Дитячого фонду України 

та Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України.  

 

Етапи реалізації проекту  

1. Теретико-організаційний етап:  

~ засідання комісії з соціальних питань (у системі учнівського самоврядування), 



створення плану дій на новий навчальний рік з урахування навчально-

виховного плану;  

~ визначення мети та завдань проекту «Милосердя», плану їх реалізації.  

2. Підготовчий етап:  

~ оголошення про початок та умови проведення акції;  

~ розподіл обов’язків між членами комісії з соціальних питань.  

3. Практичний етап:  

~ проведення акції: надання адресної допомоги ветеранам війни та праці (збір 

продуктів харчування, речей), приділення уваги, привітання з Днем Перемоги 

та Міжнародним днем громадян похилого віку, збір іграшок, книги, 

канцелярських приладь, одягу та взуття для дітей із неблагополучних, 

малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульних, дітей-сиріт, якими 

опікується Запорізьке обласне відділення Дитячого фонду України та 

Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;  

~ залучення якнайбільше гімназистів до участі у проекті «Милосердя»;  

~ передача подарунків учасниками проекту ветеранам війни та праці, дітям із 

неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульним, дітям-

сиротам, якими опікується Запорізьке обласне відділення Дитячого фонду 

України та Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України.  

4. Аналітичний етап:  

~ засідання комісії з соціальних питань з метою аналізу інформації щодо 

проведення проекту;  

~ урахування досягнень та недоліків;  

~ підведення підсумків: визначення найактивнішого класу та учня в молодшій, 

середній та старшій ланках, оформлення подання на нагородження на 

загальношкільному форумі «Гордість гімназії»;  

~ висвітлення результатів у шкільній газеті.  

 

Результати реалізації проекту  

Короткотривалі:  

~ ветеранам війни та праці надали адресну допомогу (збір продуктів 

харчування, речей), зібрали іграшки, книги, канцелярське приладдя, одяг та 

взуття для дітей із неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, 

безпритульних, дітей-сиріт;  

~ учні гімназії безпосередньо взяли участь у доброчинних акціях, що сприяє 

вихованню милосердя, співчуття, співпереживання, поваги до кожної 

особистості, її потреб та прав, здатності з розумінням ставитися до проблем 

інших, взаємодопомоги, інші загальнолюдських цінностей.  

Віддалені:  

~ реалізація проекту зверне увагу гімназистів, їхніх батьків, вчителів до потреб, 



інтересів та запитів найбільш вразливих верств населення – людей похилого 

віку, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей із неблагополучних, 

малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульних, дітей-сиріт, що створить 

передумови для подальшого залучення учнів гімназії до участі у благодійності. 


