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Щиро — 
команда Zagoriy 

Foundation

Місія Zagoriy Foundation — розвивати 
культуру благодійності в Україні. 
Ми глибоко переконані, що привчати 
до добрих справ потрібно з раннього 
віку. Тоді виросте покоління, для якого 
благодійність стане щоденною звичкою. 
Уже зараз на наших очах підростають 
майбутні філантропки й філантропи 
та меценати й меценатки. 
Ми прагнемо розкрити їхній потенціал 
та показати, що долучатися до добрих 
справ легко.

Ми впевнені, що цей посібник 
стане корисним провідником у світі 
благодійності для учнівства та освітян.

Бажаємо успіхів!

ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД ZAGORIY 
FOUNDATION
Благодійність — це не стан душі 
і навіть не схильність характеру. 
Це цінність,  
яку можна виховувати  
і якою можна керувати.
ГЛІБ ЗАГОРІЙ,  
співзасновник Zagoriy Foundation



Із радістю в серці — 
команда EdCamp Ukraine

Ми віримо в те, що всі люди 
народжуються для того, 
щоб отримувати радість 
від життя. І оскільки все у цьому 
світі взаємозалежне, то радіти 
життю неможливо, якщо інші люди 
навколо тебе страждають. 

Натомість ми можемо 
примножувати радість — і свою, 
і інших — допомагаючи тим, кому 
в якийсь момент зле та потрібна 
підтримка. І це ключ до щасливого 
суспільства, який тримають 
у своїх руках педагоги.

Ми дуже сподіваємося, що завдяки, 
у тому числі, і нашим з Вами 
спільним зусиллям, культура 
благодійності згодом стане 
настільки звичною частиною життя 
українського суспільства і людства 
в цілому, що  такі посібники, 
як цей, більше не будуть потрібні 
і не вважатимуться чимось 
інноваційним. 

ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД EDCAMP UKRAINE

Благодійність — це риса, 
яка була притаманна українській 
нації ще з давніх часів, але через 
період радянської окупації, 
ми цю традицію, на жаль, 
втратили. Допомога тим, 
хто її потребують, волонтерство, 
розуміння того, що внесок 
окремої людини може бути 
вирішальним, — ми можемо 
відновлювати культуру 
благодійності через освіту.
Олександр Елькін,  
Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член 
Консультативної ради з питань сприяння 
розвитку системи загальної середньої 
освіти при Президентові України



ПРО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтеся, якщо 
гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, 
жити творчо.
ЛЮБОМИР ГУЗАР,  
український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви

Щирі наміри, світлі ідеї та професійний 
досвід — що об’єднує ці риси? Відповідь 
проста! Це можна сказати про кожну учас-
ницю авторського колективу. 

Цей золотий стандарт став головним 
критерієм під час масштабного відбору 
для авторів і авторок. І разом із обраними 
авторками Zagoriy Foundation, EdCamp 

Ukraine і Шкільний світ створювали цей по-
сібник. Їхні знання, досвід роботи в освіті 
та ідеї стали ключовим рушієм, що «завів» 
роботу над посібником і додав сюди вог-
ник доброти. Щиро вдячні кожній авторці 
за час та ідеї, які вони вклали в цю працю! 
Хто ж ці супергеройки? Не маємо наміру 
їх приховувати!

ЮЛІЯ 
ГВОЗДЕЦЬКА 

Учителька 
математики 
наукового ліцею-
інтернату 
«Обдарованість», 
м. Харків

ДАР’Я ДЕМЧУК- 
МАРИГІНА 

Заступниця 
директора 
з навчальної роботи 
спеціалізованої школи 
І–ІІІ ст. № 207 
з поглибленим 
вивченням англійської 
мови, м. Київ 

ДАР’Я  
ДОЛГОВА

Директорка 
видавництва 
«Шкільний світ»,  
м. Київ

ДАР’Я 
ДОЛІМБАЄВА

Менеджерка 
із зв’язків 
з громадськістю 
ГО «ЕдКемп 
Україна»,  
м. Харків
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ІРИНА  
ЗЛОБІН 

Заступниця 
директора 
з навчально-
виховної роботи 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 1, м. Славута 
Хмельницької обл. ОЛЕНА 

ЗОЛОТОВЕРХА 

Директорка ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 26, 
м. Харків

НАТАЛІЯ 
КОЛЕСНІЧЕНКО 

Заступниця 
директора гімназії 
№ 3, м. Миколаїв

РАЇСА  
КРАЄВА 

Керівниця гуртка 
«Соціально-рольове 
моделювання» 
Центру дитячої 
та юнацької 
творчості 
«Самоцвіт», 
м. Одеса 

ГАННА  
ЄФІМЦЕВА

Методистка 
ГО «ЕдКемп 
Україна»,  
м. Харків

ОЛЕКСАНДР 
ЕЛЬКІН

Голова Ради 
ГО «ЕдКемп 
Україна»,  
м. Харків

ОКСАНА 
КОНДРАТЕНКО

Керівниця відділу 
проєктної та 
організаційної 
роботи видавництва 
«Шкільний світ», 
м. Київ

АЛЛА 
ЛАВРЕНЧУК 

Учителька 
початкових класів 
Гніванської філії 
І-ІІ ст. опорного 
закладу освіти 
«Альтернативна 
школа ЗСО І-ІІІ 
ст. № 1 імені  
А. С. Макаренка 
розвитку здібностей 
дитини» Вінницької 
обл.
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ОЛЕНА 
МАСАЛІТІНА

Віцеголова Ради  
ГО «ЕдКемп 
Україна»,  
м. Харків

МАРІЯ 
МУРАДХАНЯН 

Грантова 
та програмна 
менеджерка Zagoriy 
Foundation, 
координаторка 
#ЩедрийВівторокДіти, 
м. Київ

ІРИНА 
САХНО 

Менеджерка 
з комунікації 
Благодійної 
організації 
«Благодійний фонд 
“Запорука”», 
м. Київ СВІТЛАНА 

СТАРШОВА 

Учителька 
початкових класів 
ЗОШ I–III cт. 
с. Чорноземне 
Запорізької обл.

ОЛЬГА 
ОСАУЛЕНКО 

Директорка  
ТОВ «Приватний 
навчальний заклад 
"Європейський 
колегіум"»,  
м. Київ

ЯНА 
ПЕТЛЬОВАНА 

Заступниця 
голови ГО 
«Альтернатива — 
Чортків», проєктна 
менеджерка, 
тренерка 
освітніх програм, 
викладачка історії 
та правознавства, 
юристка, м. Чортків 
Тернопільської обл.

ЛЮДМИЛА 
ПОЗНЄЄВА 

Учителька російської 
мови та літератури 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 125, м. Харків

ДАРІЯ 
ЛУКЬЯНЕНКО 

Учителька 
української мови 
і літератури ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 31, 
м. Миколаїв
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ВІРА  
ШКРЬОБ

Фахівчиня 
програмного 
напрямку  
ГО «ЕдКемп 
Україна»,  
м. Харків

АЛЛА 
ШАТКОВСЬКА 

Викладачка 
соціально-
економічних 
дисциплін 
Прилуцького 
гуманітарно-
педагогічного фахового 
коледжу імені Івана 
Франка, м. Прилуки 
Чернігівської обл.

АННА 
ТРИСТАН 

Психологиня 
інклюзивно-
ресурсного центру, 
м. Пирятин 
Полтавської обл

ЛЕСЯ 
ХАРІТОНЕНКО 

Директорка  
ТОВ «Київська 
гімназія 
“Міжнародна школа 
М’Андрик”», 
м. Київ
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

Ми давали й даємо відчуття співучасті, легкості допомоги й приємне 
відчуття того, що я допомагаю — я молодець, я змінюю ситуацію 
вже сьогодні.
ОЛЬГА КУДІНЕНКО,  
засновниця та волонтерка фонду «Таблеточки», Голова Правління фонду

Цей посібник — універсальний провідник 
у світ благодійності. Він веде крізь усі етапи 
осмислення та розуміння добрих справ. 
Та перш ніж вивчати його, варто закріпити 
основну думку, яка пронизує кожну сторінку: 
«Головне, щоб Ви самі раділи від допомоги, 
адже благодійність — це обмін добром!»

На сторінках цього видання Ви отрима-
єте не лише корисні ідеї та поради, а й мати-
мете стратегію щодо добродійної зорієнто-
ваності педагогічного процесу. Ми впевнені: 
якщо корисні справи робити точково, частин-
ками та маленькими кроками, але системно, 
— ми в змозі виховати покоління дітей, для 
яких допомагати — звична річ, а процес бла-
годійності перетвориться на те, що приносить 
задоволення, як шопінг чи заняття спортом.

Цей посібник компактний, структурова-
ний та орієнтований на дії — це все для того, 
аби Ви могли його роздрукувати на звичай-
ному принтері й завжди мати напохваті.

У розділі 1 подано базову інформацію, 
яку потрібно донести дітям ще перед тим, 
як упроваджувати системну благодійність. 
Ініціатори/-ки створення посібника та автор-
ський колектив дібрали найбільш влучні та по-
трібні теми для обговорення. Те, про що іноді 
забувають або на що не звертають уваги. 

Розділ 2 описує основні форми благодій-
ності. Із них Ви можете обирати ті, що відпові-
дають Вашому контексту, чи ті, які до вподоби 
учням і ученицям (можливо, навіть шляхом 
голосування) тощо. До кожної форми подано 
ідеї, які Ви можете перейменовувати, тран-
сформувати, змінювати чи надихатися ними, 
адже у благодійності немає шаблонів.

Розділ 3 — це кейси, готові до втілення. 
Дерево благодійності допоможе підбивати 
підсумки вже здійснених активностей. За по-
кликанням, розміщеним на с. 71, Ви знайдете 
шаблон дерева та сердечка. Створіть своє де-
рево благодійності на будь-якій шкільній стіні 
та прикрашайте сердечками, коли робите до-
бру справу.

Календар доброти — це чудове нагаду-
вання, що творити добро ніколи не пізно. Він 
насичений святами й подіями, до яких просто 
ідеально можна приурочити добру справу. 
Але не лякайтеся кількості урочистостей! 
Не потрібно гнатися за календарем і нама-
гатися встигнути все. Дійте в зручному ре-
жимі, а ще краще — побудуйте систему: на-
приклад, одна добра справа на місяць. Після 
цього обирайте будь-яку дату й уперед!

Якщо Ви ще ніколи не готувалися до про-
ведення таких заходів і тому не знаєте, кому 
ж допомагати — не хвилюйтеся! Ми підготу-
вали корисний перелік, де дібрали переві-
рені та надійні фонди й організації кожного 
регіону. Обравши фонд чи організацію, на-
пишіть чи зателефонуйте туди та запитайте, 
чим можете бути корисні. Докладніше пого-
воримо про це на с. 77. Слова, які підкрес-
лені лінією, Ви знайдете у Словнику благо-
дійності в кінці посібника.

Наостанок нагадаємо про маленьку при-
ємність, адже добро має звучати голосно — 
і тільки так ми змінимо світ. Діліться своїми 
успіхами, світлини з подій чи деревами бла-
годійності в соціальних мережах із гештегом 
#ЩедрийВівторок #УрокиДоброти. Це всім 
нам принесе багато радості й добра!

     Розділ 1
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ЩО ПОТРІБНО 

ЗНАТИ ПРО 
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ІЗ ІСТОРІЇ БЛАГОДІЙНОСТІ

До благодійності потрібно ставитися як до системного явища. 
Меценати в Україні і 100, і 200 років тому робили добрі справи, але 
ніхто не систематизував їх. Ми хочемо заповнити цю прогалину.
КАТЕРИНА ЗАГОРІЙ,  
співзасновниця Zagoriy Foundation

Ідея допомоги ближнім виникла задовго 
до появи античної цивілізації. Ще за первіс-
ного ладу люди розуміли необхідність допо-
магати тим, хто травмувалися й не можуть 
прогодувати себе, турбуватися про старих 
і малих. Достовірно зафіксовано благодій-
ність, схожу на знайому нам діяльність, із по-
явою перших цивілізацій. У Стародавньому 
Єгипті, Межиріччі, Китаї, Індії у VIII—V століт-
тях до нашої ери люди розуміли важливість 
благодійності й уважали її виявом людських 
чеснот. Благодійними вчинками вважались 
соціальні виплати й безкорислива поведінка 
людини загалом.

Євреї, наприклад, навіть мають спеціальне 
слово на позначення цього явища — «цдака» 
(що дослівно перекладається як «правед-
ність», або ж «справедливість»). Існували різні 
форми благодійності: скажімо, розірвання 
боргових зобов’язань, або ж благодійні каси, 
які були потрібні для викупу полонених і на-
дання приданого нареченим, які походили 
з бідних родин. 

Поступово в  античному суспільстві 
сформувалося поняття благодійності як гу-
маністичного поклику допомагати нужден-
ним.  Тільки задовольнивши власні базові 
потреби, як-от голод, спрага, безпека, лю-
дина готова поділитися тим, що має, при-
стати до гуманістичних цінностей і духовно 
зростати, виявляти емпатію і  здатність 
до співчуття і милосердя.

Близьким до поняття благодійності є по-
няття меценатства. Походить воно від 
імені давньоримського діяча Мецената, 

покровителя мистецтв, друга римських пое-
тів, зокрема Горація та Вергілія. Хоча варто 
зауважити, що допомагав Меценат поетичній 
спільноті небезкорисливо: вдячні митці й мист-
кині прославляли його у своїх віршах. І до сьо-
годні меценатство є різновидом благодійності, 
орієнтованої на культурно-мистецьку сферу. 

Виявом благодійності для римської 
культури було подання милостині й підне-
сення дарів у ім’я богів, що мало приносити 
вічне блаженство. Чимало значила допо-
мога нужденним як засіб внутрішньої по-
літики та управління. Зокрема Цезар ви-
плачував кожній людині, яка потребувала 
матеріальної підтримки, по 300 сестерціїв, 
а якщо бракувало їжі, часто роздавав хліб 
за найнижчою ціною або навіть задарма. 

Варто зауважити, що поняття 
«благодійність» невипадково 
з’явилося разом із першими 
цивілізаціями, адже для того, 
щоб ділитися з іншими, 
потрібно мати надлишок 
ресурсів — вільний час, гроші 
тощо.
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Із розпадом Римської імперії й поши-
ренням християнства благодійність стала 
однією з базових цінностей, а всеохопна 
любов — однією із засад християнської мо-
ралі. Скажімо, Василій Кесарійський зазна-
чав: «Зайвий хліб, що зберігається тобою, 
належить голодному, зайве вбрання — на-
гому, а срібло, зарите тобою, — бідному». 
Допомога тепер виявлялась у формах при-
тулків при церквах, де люди могли жити 
тимчасово або постійно, а багаті верстви 
населення й навіть монарші чини почали 
жертвувати гроші нужденним.

У XVI—XVI I I  століттях держава (а 
не тільки окремі політичні та суспільні фі-
гури) почала регламентувати благодійність. 
Через появу все більшої кількості людей, 
які жебракували, з’явилися перші «Закони 
про піклування» — у Німеччині, Франції, 
Англії. Королева Єлизавета І в 1601 році 
навіть видала закон, за яким місцеві при-
ходи Англії могли збирати з мешканців 
і мешканок податок для бідних. Такі закони 
європейського монархізму, покликані вре-
гулювати бідність і жебрацтво, стали пер-
шими законами про суспільне піклування. 
Але ці закони мали більш утилітарне спря-
мування, тобто були передусім вигідними 
короні.

Від часів Французької революції (XVIII 
століття) почалося переосмислення філан-
тропії. Її основною рисою стала громадян-
ська спрямованість. Для мислителів/-льок 
того часу філантропія означала передусім 
допомогу громадян і  громадянок іншим 
представникам і представницям громад-
ськості (а не всім, незалежно від націо-
нальності, віросповідання тощо). Скажімо, 
в Англії на кошти філантропів/-ок було по-
будовано Народний палац, призначений для 
технічної освіти талановитої молоді. Саме 
філантропічна діяльність, починаючи від XIX 
століття, запровадила перехід від подання 
милостині до створення фондів та закладів, 
метою яких була вже не тільки підтримка 
бідних і злиденних, а й повернення чи залу-
чення їх до громадського життя.

А як щодо України? Відомо, що Воло-
димир Великий зобов’язав духовенство 

опікуватися знедоленими. Він визначив та-
кож десятину на утримання церков, монас-
тирів, лікарень тощо. Нужденні могли при-
ходити до княжого двору й харчуватися 
там, а до тих, хто не могли прийти само-
стійно, відправляли вози із хлібом, м’ясом, 
рибою, квасом, медом. На княжі бенкети 
запрошували не тільки бояр чи дружинни-
ків, а й нужденних. 

Ярослав Мудрий будував школи для си-
ріт, а також уніс до Церковного та Земського 
статутів окремі розділи, які уводили благо-
дійництво до законодавчої сфери. 

У ХV—XVII століттях благодійність була 
прерогативою православних братств, най-
відоміше й найстаріше з яких — Львівське 
братство, статут якого датують 1439 роком. 
Були братства й у Дрогобичі, Перемишлі, Хо-
лмі, Замості тощо. 

Благодійні справи братств відомі: вони 
допомагали братам, які зубожіли чи потра-
пили в біду; опікувалися удовами, бідними, 
немічними; відкривали та утримували шпи-
талі, сиротинці. Братства виступали ме-
ценатами шкільної та друкарської справ. 

Володимир Мономах не скупився 
на допомогу грошима 
й речами, а також у «Повчанні 
дітям» (1114) говорив 
про важливість опіки над бідними 
й страждальцями. Сестра 
правителя, Анна Всеволодівна, 
за власний кошт відкрила в Києві 
училище для дівчат, де могли 
навчатися представниці різних 
верств, і сама вона часто 
викладала на уроках. 
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Меценатами в цей період часто виступали 
і приватні особи — чимало шкіл було засно-
вано Костянтином Острозьким, чимало хра-
мів отримували від нього пожертви. Він же 
заснував Острозьку академію, на яку пожер-
твував власний маєток. При академії було 
відкрито бібліотеку, друкарню, найкращі 
випускники й випускниці їхали навчатися 
за кордон коштом мецената. 

Серед найвідоміших благодійників і бла-
годійниць — Іван Скоропадський, який 
відкрив чимало шкіл і гімназій та пансіон 
для підготовки народного вчительства, 
де могли навчатися тільки сільські діти; 
родина Ханенків, яка допомогла засну-
вати в Києві 1884 року музей, названий 
сьогодні їхніми іменами; родина Симирен-
ків, які відкрили лікарню, школу, театр, під-
тримували митців, як-от Михайла Драгома-
нова; родина Алчевських, у якій Христина 
багато вкладала в просвітництво, переду-
сім жінок і селян, а Олексій — підтриму-
вав український рух; і, звісно, родина Те-
рещенків. Саме вони зібрали неоціненну 
художню колекцію, побудували Трьохна-
стасіївську церкву, відкрили лікарню для 
бідних, де можна було безоплатно отри-
мати ліки, житло, харчування. А при кож-
ному їхньому заводі були школа, училище, 
місце для проведення вистав.

Петро Конашевич-Сагайдачний опіку-
вався Київським і Львівським братствами, 
став співзасновником Київської колегії (тієї 
самої, що згодом стане Києво-Могилян-
ською академією), робив багато пожертв 
для шкіл, монастирів, церков, займався їх 
відновленням. 

Андрій Шептицький — один із найви-
датніших духовних провідників в  історії 

українського народу та один із найбільших 
меценатів на західноукраїнських землях. Пе-
редусім Шептицький-меценат запам’ятався 
підтримкою культури, заснував у Львові 
приватний церковний музей, який подару-
вав «українському народові», допомагав 
молодим митцям, фінансував стипендії для 
здобуття художньої освіти за кордоном. За 
його кошти було придбано будівлю, де роз-
ташувалася художня школа Олекси Нова-
ківського. 

У ХVІІІ—XІХ століттях діяли такі меценати, 
як Григорій Галаган, Дмитро Трощинський, 
Єлизавета Милорадович. 

У ХІХ—ХХ століттях були створені перші 
благодійні організації, скажімо, у Львові було 
засновано доброчинну організацію імені 
К. Шайнохи, яка сприяла розвитку науки 
та  письменництва.

Видатною благодійницею для свого 
часу була Галшка Гулевичівна, жінка, яку 
нині б назвали «трендсеттеркою благо-
дійництва». Підтримка меценатки заклала 
шлях для створення Києво-Могилянської 
академії.

Галшка Гулевичівна увійшла в  історію 
передусім завдяки тому, що  15 жовтня 
1615 року підписала дарчу на садибу із зем-
лями на київському Подолі. Завдяки цьому 
було відкрито Київську братську школу, 
із якої бере початок майбутня Києво-Моги-
лянська академія.

Більше про українських 
благодійниць 
і благодійників читайте 
за покликанням

https://cutt.ly/fEPb4Gd
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ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНІСТЬ І ДЛЯ ЧОГО 
ВОНА ПОТРІБНА В ШКОЛІ

Молодь має усвідомити, що саме тут і тепер ми покликані творити 
своє суспільство.
РОМАН ТИЧКІВСЬКИЙ,  
керівник Української академії лідерства

Благодійність — це здійснення добрих 
справ будь-якого формату, масштабу та те-
матики, на які людина віддає частину ре-
сурсу, не очікуючи зиску для себе.

Культура благодійності — це поширення 
звички робити добрі справи. Щоб це від-
бувалося, якомога більше людей мають 
знати, які існують ефективні способи до-
помоги, і бачити, як саме вони можуть до-
лучитися до вирішення нагальних потреб 
суспільства чи громади. Ключ до розвитку 
культури благодійності — системний підхід 
та залучення до процесу великої кількості 
професіоналів із хорошими ідеями, вар-
тими підтримки. 

Така культура в Україні віднедавна роз-
вивається надзвичайно стрімко, і це ра-
дує. Шириться думка, що серед дітей вона 
ще не така популярна, як серед дорослих, 
але мусимо заперечити. 

Завдяки дослідженню, яке проводив бла-
годійний фонд Zagoriy Foundation, можна 
зрозуміти, що благодійність має попит се-
ред дітей. Було опитано 895 респонден-
ток/-ів із різних регіонів, 78 % зазначили, 
що беруть участь у благодійності загалом, 
а 65 % — частіше, ніж раз на пів року. Але 
це тільки початок! Маємо надію, що зав-
дяки цьому посібнику благодійність масш-
табується та перетвориться на системну ді-
яльність, яка буде невіддільною частиною 
шкільного життя.

У наших силах зробити так, щоб діти ще 
з раннього віку сформували в собі просту, 

але таку потрібну навичку — допомагати. 
І не лише коли трапилась велика біда, а по-
стійно, щоб діяти «на випередження» та от-
римувати від цього задоволення, пережива-
ючи відчуття вдячності. 

Ознайомитися 
із результатами 
дослідження можна 
за покликанням 

https://cutt.ly/TERVbz1

Вдячність — це позитивна енергія, яка 
працює за законом відображення. Ми отри-
муємо те, що віддаємо. Вдячні люди постійно 
концентруються на хорошому, тому й отри-
мують від життя найкраще. Роблячи що- 
небудь для когось, Ви робите це для себе. 
Але це ще не все... 

В основі благодійності — відчуття спів-
переживання, вдячності, усвідомленості 
власних дій. А всі ці якості разом — це «soft 
skills», або ж «м’які навички», основа со-
ціально-емоційного та етичного навчання 
(СЕЕН). 

Більше дізнатися 
про СЕЕН можна 
за покликанням

https://cutt.ly/yEPn19W
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Благодійність допомагає 
дітям бачити весь спектр 
добра. Дитина, яка робить 
хороші вчинки та вкладає 
в них свої старання, частіше 
бачитиме такі вчинки 
навколо. І звичайне «дякую» 
стає особливим, а цінність 
допомоги в очах молодої 
людини значно зростає.

Чому дітям потрібно займатися 
благодійністю?

Долучена до доброчинної 
діяльності дитина 
має змогу 
накопичувати досвід 
соціальної взаємодії 
та спілкування, 
мірою дорослішання 
осмислювати 
й переосмислювати 
його. Цей досвід 
є невіддільною частиною 
особистості. 

Благодійність розвиває 
ціннісну сферу 
учнівства. Дитина 
гостріше відчуває 
добро — не лише 
те, що робить вона, 
але й те, що роблять 
для неї.

Доброчинність 
сприяє 
формуванню 
ціннісних 
і моральних норм 
як особистості, 
так і соціуму 
загалом.
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Благодійність — один із способів набути 
цих навичок і на практиці побачити, що таке 
добрі вчинки і які вони мають наслідки. За-
клик «будьте добрішими до інших» не буде 
ефективним без практичного підкріплення. 
Дитина усвідомить цю істину, тільки поба-
чивши на власні очі, що допомога справді дає 
результати. Беручи участь у благодійних ак-
ціях і заходах, діти зможуть розвинути й інші 
м’які навички, як-от уміння вести за собою, 
бути креативними й творчими, критично мис-
лити, відчувати й розуміти емоції. 

Група дослідників і дослідниць із Чикаго 
провела ґрунтовне метадослідження про 
вплив соціального та емоційного навчання 
на учнівство середньої школи. У його межах 
було проведено 213 досліджень та залучено 
270 000 учнів і учениць.

Ознайомитися 
з результатами 
дослідження можна 
за покликанням

https://bit.ly/3wrl86c

Результат уражає! Доведено, що  на-
вчальні досягнення дітей зросли на 11 %; 
любов до школи, відвідуваність, співпраця 
у класі — на 10 %; жорстокість, цькування, 
проблеми з поведінкою знизилися на 10 %.

Добрі справи, які починаються зі шкіль-
них років, виховують у дітях особливу роз-
винену емпатію, здатність співпереживати 
та розуміти інших. Діти — це майбутнє нашої 
країни, і нині ми можемо на нього впливати, 
формуючи свідоме й залучене суспільство.

Ніколи не пізно почати робити добрі 
справи, але що швидше людина стане на цей 
шлях, то простішим та звичнішим він буде. 
Діти й молодь не лише полюбляють ново-
введення чи тренди, вони їх створюють. 
Допоможіть їм перетворити добрі справи 
на тренд, який буде актуальним завжди.
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ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК — АМБАСАДОР 
БЛАГОДІЙНОСТІ

Якщо люди знатимуть, на що витратити свою енергію, 
аби зробити світ кращим, вони припинять робити погані речі 
і почнуть творити добро.
ЮЛІАНА КОЛЕСНІКОВА, 
амбасадорка #ЩедрийВівторокДіти 

«Наприкінці 2012 року я потрапила 
до США. Тоді якраз була «чорна п’ятниця», 
уся країна кудись бігла: шалені розпродажі, 
люди з пакунками. І щоразу мене на касі пи-
тали: хочете перерахувати 2 % чи 10 дола-
рів на благодійність з нагоди Giving Tuesday? 
І питали так, ніби всім відомо, що таке Giving 
Tuesday, і не треба зайвих пояснень. Я хотіла 
бути порядною людиною, тому почала відда-
вати ці суми. Потім стала ґуґлити про Giving 
Tuesday, зацікавилася цим проєктом. І була 
впевнена, що ця західна традиція скоро 
дійде й до нас, як дійшов, наприклад, День 
Святого Валентина. Але час плинув, а тра-
диція до нас усе не доходила. Тоді ми напи-
сали листа до організаторів #GivingTuesday 
із проханням дати франшизу, дозволити ви-
користовувати цей бренд в Україні», — роз-
повідає Катерина Загорій, співзасновниця 
Zagoriy Foundation.

#GivingTuesday — це міжнародний бла-
годійний рух, який об’єднує людей заради 
взаємодопомоги. #GivingTuesday відбува-
ється раз на рік, у вівторок після Дня По-
дяки, але сам рух закликає творити добрі 
справи щодня. Одне з головних завдань 
#GivingTuesday — надихати на благодійність, 
масштабувати добрі справи та робити їх ін-
фоприводом.

#GivingTuesday виник у 2012 році в США, 
за підтримки Bill&Melinda Gates Foundation. 
Україна приєдналася до ініціативи у 2018 
році.

День подяки — свято 
з тривалою історією, 
що відзначається в багатьох 
країнах світу й переважно 
пов’язане із закінченням 
сільськогосподарських робіт. 
Головна мета — подякувати 
Богові за врожай та близьким 
людям за все хороше.

#GivingTuesday відбувається 
на 5-й день після Дня подяки, 
тобто в найближчий вівторок, 
а це 30 листопада — 
у 2021 році, 
29 листопада — у 2022 році 
і 28 листопада — 
у 2023 році.
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#GivingTuesday в  Україні  — це  #Ще-
дрийВівторок. Усеукраїнський день добрих 
справ став можливий завдяки групі ініціато-
рів і ініціаторок у складі Zagoriy Foundation, 
Благодійного фонду «Таблеточки», «Клубу 
Добродіїв», а також Українського форуму 
благодійників.

Ідея проводити «Уроки доброти» у шко-
лах належить партнеру ініціативи благодій-
ному фонду «Запорука», який розробив для 
шкіл перші презентації з ідеями. Так, у 2018 
році школи зібрали понад 500 000 гривень 
на ендопротез для дівчинки, яка перемогла 
онкологію. 

Без такої потужної допомоги родина ді-
вчинки не змогла б упоратись. За три роки 
до «Уроків доброти» долучилося близько 470 
шкіл України.

#Щедрий Вівторок не має конкретного 
формату чи плану дій. Кожна людина, ор-
ганізація чи бізнес можуть утілити в життя 
власну ідею, проєкт або захід. Це стимулює 
креативність та надихає генерувати нові ідеї.

У 2020 році ініціативу підтримало понад 
12 областей, було проведено більш як 700 
благодійних ініціатив, долучились 126 000 

учасників і учасниць з 22 регіонів України, 
які зібрали на благодійність понад 7 мільйо-
нів гривень.

Окрема ініціатива в межах руху #Ще-
дрийВівторок — це #ЩедрийВівторокДіти. 
Ідея ініціативи — розвивати культуру благо-
дійності та мотивувати дітей і молодь робити 
добрі справи. У межах #ЩедрийВівторок-
Діти ми об’єднуємо школи, заклади вищої 
освіти, а також молодіжні організації з різ-
них куточків України з єдиною метою — щоб 
діти та молодь могли реалізувати власні бла-
годійні ініціативи, а дорослі допомагали їм 
у цьому й направляли їх.

Ми віримо, що культуру благодійності 
варто виховувати з дитинства та формувати 
вміння допомагати як цінність та звичку.

Тому доєднуйтеся до нас і розвиваймо 
культуру благодійності в дітях разом!

Якщо у Вас залишилися 
запитання про 
#ЩедрийВівторок — 
відповіді можна знайти 
за покликаннямhttps://cutt.ly/5EPmyAg
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ІСТОРІЇ, ЩО НАДИХАЮТЬ

Волонтерство у країнах з успішною економікою зазвичай охоплює 
20-40 % населення. Але волонтери/-ки завжди займають 
нішу, в якій держава поки що неспроможна втілювати зміни, тобто 
їхнє завдання — доповнювати державу у тих аспектах, де в неї 
щось не дуже виходить або немає ресурсу, або немає розуміння. 
З іншого боку, ми маємо волонтерство як спосіб формування 
певної ідентичності людини, ціннісної основи та певної проактивної 
демократичної позиції.
АННА БОНДАРЕНКО,  
засновниця «Української Волонтерської Служби», лауреатка Премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Іноді вчительству мало лише захотіти 
донести важливий меседж учнівству, по-
трібно вмотивувати його на сприйняття 
цієї інформації. Щоб цей процес пройшов 
успішно і діти були зацікавлені у праці над 

добрими справами, пропонуємо добірки іс-
торій (новин, книжок, відео-, кіно- й мульт-
фільмів), які надихають на добродійність. 
Перегляньте їх разом з дітьми і колегами, 
щоб запалити вогник доброти.

ІСТОРІЇ ПРО БЛАГОДІЙНІСТЬ

Відео «#УрокиДоброти 
2020: що таке 
благодійність і чому 
стати благодійником 
можеш саме ти?»https://cutt.ly/4EPQXmJ

 Тривалість: 3 хв.

 У цьому відео зібрано історії волонте-
рів/-ок двох благодійних фондів: «Запо-
рука» та «Старенькі», а також притулку 
«Сіріус». Це історії, що надихають, про 
допомогу онкохворим дітям, самотнім, 
літнім людям, а також безпритульним 
тваринам.

Відео «#УрокиДоброти 
2020: пухнаста 
допомога — волонтерство 
у притулках для тварин»

https://cutt.ly/LEPQ6iU

 Тривалість: 4 хв.

 У цьому відео Ви дізнаєтесь про те, 
як  стати волонтером/-кою притулку 
та які формати допомоги наразі необ-
хідні «Сіріусу». 

Натхненну підтримку нинішнім і майбут-
нім волонтерам висловлює й реперка 
Alyona Alyona. 
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Відео «#УрокиДоброти 
2020: як допомогти 
онкохворим дітям?»

https://cutt.ly/wEPQ7fW

 Тривалість: 3 хв.

 У Києві існує унікальний будинок «Дача», 
де мешкають діти, які лікуються від раку. 
Це проєкт благодійного фонду «Запо-
рука». Дача — справжнє місце сили, 
де маленькі пацієнти перемагають хво-
робу разом зі своїми батьками та новими 
друзями. Дітей, які живуть на Дачі, часто 
відвідують волонтери, серед яких і діти, 
котрі колись мешкали в будинку, і про-
сто небайдужі. А також Ви дізнаєтесь, 
що думає про допомогу онкохворим ді-
тям актор театру й кіно Олександр Ру-
динський.

Відео «#УрокиДоброти 
2020: як підтримати 
стареньких?»

https://cutt.ly/OEPWqxI

 Тривалість: 4 хв.

 Усі ми маємо або мали дідусів і бабусь. 
Добре, коли вони отримують повну під-
тримку від дітей та онуків. Але інколи 
життя людини складається таким чином, 
що в літньому віці вона залишається сам 
на сам зі своїми потребами та пробле-
мами. У цьому відео Ви дізнаєтесь про 
те, як стати волонтером/-кою фонду, 
а також почуєте слова підтримки від спі-
вачки та акторки Анни Трінчер.

Відео «Твори добро»

https://cutt.ly/yEPWwUn

 Тривалість: 3 хв.

 Відео розповідає про людину, для якої 
робити добро стало звичкою. 

Вона стає свідком щастя, отримує пози-
тивні емоції й відчуття любові — усе те, 
що не можна придбати за гроші.

Відео «Бумеранг добра»

https://cutt.ly/yEPWeIk

 Тривалість: 6 хв.

 Відео про добро, яке повертається. 
Людина запускає бумеранг добра, 
який допомагає іншим робити хороші 
вчинки.

Відео «Добрі люди та їхні 
добрі справи й учинки»

https://cutt.ly/nEPWrCh

 Тривалість: 4 хв.

 Відео про небайдужих людей, які безко-
рисливо роблять добрі справи, не афі-
шуючи їх.
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Мультфільм «Мудрі 
казки тітоньки Сови». 
Серія «Благодійність»

https://cutt.ly/kEPWxxL

 Тривалість: 5 хв.

 Казка про доброту і співчуття, про те, 
як маленькі жителі Великого лісу дружно 
допомагали сусідам, і про те, як чудово 
робити добрі справи.

Мультфільм  
«Глобальні цілі»

https://cutt.ly/vEPWvHB

 Тривалість: 6 хв.

 Мультфільм про потреби світу та Гло-
бальні цілі сталого розвитку. Мотивує 
допомагати не лише окремим людям, 
а й усій планеті. 

Розповідає про те, що ми власними си-
лами можемо перетворити світ на без-
печніше та справедливіше місце.

Мультфільм  
«Give in to Giving»

https://cutt.ly/2EPWmLt

 Тривалість: 2 хв.

 Мультфільм про те, як добрі справи 
здатні змінити людину. Іноді зробити до-
бру справу дуже легко, варто лише за-
хотіти.

Книжка Л. Аррілагга-
Андрессен «Благо дійність 
2.0. Змінюй світ 
ефективно» 

https://cutt.ly/EER0HMC

 Книжка «Благодійність 2.0» розкаже 
все, що Ви хотіли знати про філантро-
пію. У цьому виданні Ви знайдете описи 
різних підходів до благодійності, спо-
соби зробити її ефективнішою та варі-
анти комфортного впровадження бла-
годійності у Ваше життя, дізнаєтесь про 
міжнародні практики та всесвітні благо-
дійні програми, а також прочитаєте історії 
успішних людей, які допомагають іншим.

Книжка «Я — Малала. 
Історія незламної 
боротьби за право 
на освіту»

https://cutt.ly/IER0Luo

 Простою і зрозумілою мовою Малала 
Юсуфзай розповідає про те, як таліби 
захоплювали її рідну долину Сват у Па-
кистані, встановлювали там свої по-
рядки, забороняли дівчаткам здобувати 
освіту і як її родина намагалася боротися 
з цим усіма доступними їй способами. 
Історія Малали доводить нам, що навіть 
одна людина здатна змінити світ.

Проєкт  
«Школа Супергероїв»

https://cutt.ly/ZER0ZMv

 Громадська організація та благодійний 
артпроєкт, який змінює будні дітлахів у лі-
карнях. Кожна дитина має право на освіту 
та знання — хоч у лікарні, хоч у школі.
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Школа Супергероїв — це уроки, май-
стер-класи та арттерапія від найкра-
щих учителів і  вчительок, тренерок 
і тренерів. 

Заняття вже відбуваються на  базі 
міських та обласних лікарень Києва, 
Житомира, Херсона, Хмельницького, 
а  в  майбутньому проводитимуться 
і в інших містах України.

Кінофільм  
«Листи Матері Терези»

https://cutt.ly/CEPEbBd

 Тривалість: 2 год.

 Черницю Терезу Гонджа Бояджіу у світі 
знають як Матір Терезу, яка 50 років 
присвятила допомозі людям. 

Звичайно, вона не встигла принести те-
пло й турботу кожній людині, яка живе 
на Землі, але намагалася повною мі-
рою це робити для тих, хто найбільше 
цього потребували. 

Її ім’я стало синонімом чесноти, але 
чи легко було їй самій зберігати сми-
ренність у настільки недосконалому 
світі? Можливо, секрет великої черниці 
розкриється в її листах.

Кінофільм
«Недоторкані»  
або «1+1»

https://cutt.ly/eE1Do1Y

 Постраждалий у результаті нещасного 
випадку багатий аристократ Філіп най-
має в помічники людину, яка найменше 
підходить для цієї роботи, — молодого 
жителя передмістя Дрісса, який щойно 
звільнився із в’язниці. Незважаючи на те, 
що Філіп користується колісним кріслом, 
Дріссу вдається привнести в розмірене 
життя аристократа дух пригод.

Кінофільм  
«Це кляте серце» 

https://cutt.ly/JE1DsQI

 30-річний Ленні звик до безтурботного 
життя, витрачаючи зароблені батьком 
гроші на нескінченні вечірки та інші за-
доволення. Коли терпець батькові урива-
ється, він дає Ленні завдання — догля-
дати за 15-річним підлітком Девідом, який 
має вроджений порок серця й майже ні-
коли не виходить із дому. Дивовижно, але 
гульвісі Ленні вдається досить швидко 
подружитися з Девідом. Прив’язавшись 
до хлопчика, Ленні вирішує допомогти 
йому здійснити його найзаповітніші мрії...
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ІСТОРІЇ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ ЧИНЯТЬ БЛАГОДІЙНІСТЬ

Проєкт 
«AmbroSTOPia»

https://cutt.ly/8EPRUsE

 Тривалість: 1 хв.

 Замінити один із найагресивніших алерге-
нів світу на газон і сезонні квіти вирішила 
команда AmbroSTOPia. Троє 15-річних 
друзів із Куп’янська — Сабіна, Андрій і Ка-
рина — спочатку самостійно оголосили 
війну амброзії, а потім змогли захопити 
своєю ідеєю десятки волонтерів і волонте-
рок. Завдяки участі та перемозі у програмі 
UPSHIFT у команди з’явилися ментор, фі-
нансування і шанс допомогти жителям 
і жителькам міста, які мають алергію.

Мультфільм «Седрік». 
Серія «Благо дійність 
починається вдома»

https://cutt.ly/ZEPRPKc

 Тривалість: 12 хв.
 Серія французького мультфільму, пере-

кладена українською мовою. Розкриває 
дитяче сприйняття благодійності доступ-
ною для дітей мовою.

Мультфільм «Petco 
Holiday Film». Серія 
«Holiday Wishes»

https://cutt.ly/cEPRFcQ

 Тривалість: 1 хв 30 сек.

 Мультфільм про хлопчика, який не по-
шкодував нового омріяного велосипеда 
для того, щоб зробити з нього протез 
для свого чотирилапого друга.

Мультфільм 
«Казочка про добро, 
що повертається»

https://cutt.ly/REPR8WJ

 Тривалість: 5 хв.

 Це маленька казочка про добро дівчаток 
і силу взаємності. 

Усе в нашому житті повертається буме-
рангом: так їхня доброта до маленького 
песика повернулася їм порятунком ба-
бусі.

Новина «Хлопчик 
віддав свої гроші 
на бронежилет»

https://cutt.ly/QER003v

 У 2014 році 10-річний львів’янин Тарас 
Кротько передав 1 300 грн на допомогу 
українській армії. Хлопчик збирав гроші 
на планшет, але потім вирішив віддати 
їх на закупівлю бронежилетів. 

Він приніс гроші до студії місцевої ра-
діостанції, яка організувала кампанію 
зі збору коштів для бійців АТО. 22 ком-
панії оцінили вчинок хлопчика та ви-
явили бажання віддячити йому за це.

Новина «Благодійний 
вчинок для тварин»

https://cutt.ly/SEPTqxT

 Тривалість: 3 хв.

 9-річна дівчинка малює і продає картини 
на користь покинутих тварин.
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Новина «Благодійний 
ярмарок для створення 
власного хабу»

https://cutt.ly/7EPToBH

 Тривалість: 1 хв.

 Діти вирішили випікати булочки та про-
давати на ярмарку, щоб на зароблені 
кошти зробити ремонт у колишній май-
стерні та відкрити освітній хаб.

Новина «Сватання 
на Гончарівці в дитячому 
виконанні»

https://cutt.ly/YEPTd0P

 Тривалість: 3 хв.

 Сватання на Гончарівці в дитячому вико-
нанні. Випробувати своїх вихованців і ви-
хованок у ролі акторок/-ів вирішив педаго-
гічний колектив дитсадка № 17. Тут зняли 
фільм, у якому — народні звичаї, велика 
кількість народних пісень та веселий на-
стрій. Кошти передали на благодійність 
для Максима Антонишина.

Новина «Монетка 
на добро»

https://cutt.ly/kER2qeS

 Акцію під назвою #Монетка_на_добро за-
провадила семикласниця Миколаївської 
гімназії № 3 Лідія Немлій. Монетки 5 та 25 
копійок, що вийшли з обігу та залишилися 
в багатьох людей удома, збирали діти й до-
рослі. Майже 11 тисяч гривень передали 
на допомогу онкохворим дітям (2021 р.)

Новина «Підліток 
переробляє сміття 
й допомагає іншим»

https://cutt.ly/HER2esp

 Тривалість: 1 хв.

 Історія про підлітка з  Гаваїв, який 
збирає та сортує сміття, а потім від-
дає його на перероблення. Його ініці-
атива покликана оплатити навчання 
в  коледжі для людей, які не  мають  
на це коштів.

Кінофільм  
«Заплати іншому»

https://cutt.ly/EE1DkyM

 Тривалість: 2 год.

 У фільмі «Заплати іншому» відобра-
жена цікава думка, як можна змінити 
світ. 

Хлопчик Тревор пропонує ідею безко-
рисливо допомогти трьом незнайомим 
людям. Вони також повинні допомогти 
трьом незнайомцям. 

За його задумом, добро повинно зро-
стати в геометричній прогресії. Тревор 
починає втілювати свою ідею в життя.

Новина «Нова зачіска 
рятує життя»

https://cutt.ly/WER08UP

 У Шепетівці школярки обрізали волосся, 
щоб допомогти онкохворій дівчинці. 
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КОМУ ТА ЯК ДОПОМАГАТИ

Благодійність — це одна із речей, що притаманні людині й відрізняють 
її від тварини. Благодійність — це вільний вибір творити добро, 
це відповідальне ставлення до людей, тварин, навколишнього світу 
загалом і до самих себе. 
ГРИГОРІЙ БАРАН,  
менеджер програми «Соціальний капітал», секретар Правління Міжнародного фонду 
«Відродження»

Природа допомоги буває різною. Іноді 
ми можемо діяти імпульсивно, емоційно, 
за покликом серця. Добрі справи, які викли-
кані одномоментними почуттями, не можна 
вважати системними. На жаль, емоції ми-
нають, та не завжди залишається бажання 
допомагати. Тому радимо ставитися до бла-
годійності більш свідомо й раціонально. Ви-
вчайте інформацію про благодійні органі-
зації, допомагайте систематично, цікавтеся 
сферою допомоги й конкретним результа-
том. Такий підхід допоможе систематизу-
вати культуру благодійності та керуватися 
не тільки емоціями, а ще й усвідомленням, 
що благодійність — це важливо. Перед учи-
тельством стоїть завдання — розширити під-
хід до мотивів благодійності, показати, що це 
може бути щось більше, ніж імпульс чи емо-
ції, а системна допомога — це просто й ко-
рисно для суспільства.

Як і кому допомагають 
українці й українки, 
можна дізнатися 
із результатів 
дослідження https://cutt.ly/0ER4e2U

Благодійність має якнайширший спектр: 
це освіта, охорона здоров’я, екологія, охо-
рона довкілля та захист тварин, культура 

та мистецтво, охорона культурної спадщини, 
наука, спорт, міжнародна співпраця і чимало 
інших напрямів діяльності.

Наприклад, благодійністю є прибирання 
міського парку, берега озера, висаджування 
рослин — це сфера екології. Благодійністю 
є також освіта, навчання, передання знань, 
зокрема професійних, молодшим, літнім лю-
дям тощо. У сфері захисту тварин можна до-
помагати шляхом волонтерства у притулках, 
брати тварин на перетримування чи оплачу-
вати їжу й ліки у ветеринарних клініках, шу-
кати тваринам новий дім або влаштовувати їх 
у власному домі. У сфері охорони культурної 
спадщини є такі варіанти: доглядати пам’ятки 
архітектури, могили на кладовищі, меморіали, 
відновлювати закинуті культурні об’єкти — 
будинки, статуї тощо. У галузі спорту можна 
влаштовувати благодійні забіги та інші зма-
гання. У галузі культури й мистецтва — влаш-
товувати картинні й фотовиставки, покази 
соціальної реклами, розігрувати благодійні 
спектаклі, ставити концерти, проводити яр-
марки тощо. 

За програмою ООН, існує сімнадцять Ці-
лей розвитку тисячоліття (схема 1 на с. 27). 
Благодійна допомога є частиною втілення 
всіх цих цілей у реальність.

Якщо розглядати сфери благодійності 
докладніше, то можна говорити про окремі 
галузі (схема 2 на с. 28) та сфери (схема 3 
на с. 29), які потребують допомоги.
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Чиста вода 
та належні 

санітарні умови

6

Доступна 
та чиста енергія

7

Гідна праця 
та економічне 

зростання

8

Схема 1

Глобальні цілі сталого розвитку ООН

Промисловість, 
інновації та ін-
фраструктура

9

Подолання 
бідності

1

Подолання голоду

2

Міцне здоров’я 
й добробут

3

Якісна освіта

4

Гендерна рівність

5

Скорочення 
нерівності

10

Сталий розвиток 
міст та спільнот

11

Відповідальне 
споживання 

й виробництво

12

Пом’якшення 
наслідків зміни 

клімату

13

Збереження 
морських ресурсів

14

Захист 
екосистем 
суходолу

15

Мир 
і справедливість

16

Партнерство 
заради стійкого 

розвитку

17

Докладніше 
про Глобальні 
цілі читайте 
за полкиканням

https://cutt.ly/cE1FeZc
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Схема 2

Сфери суспільства,  
у яких потрібна підтримка

Життя 
і здоров’я Медицина Армія

Підтримка 
переміщених 

осіб

Соціальний 
захист

Релігія, 
церква

Місцевий 
благоустрій

Захист 
тварин

Освіта, 
наука

Спорт 
і фізична 
культура

Культура 
і мистецтво

Права 
людини

Захист 
довкілля, 
екологія

Розвиток 
тери-

торіальних 
громад

Розвиток 
міжнародної 
співпраці

Економічний 
розвиток
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Схема 3

Соціальні групи, яким можна 
допомогти в Україні

Вихованці дитячих 
будинків

Важкохворі

Люди, які опікуються 
тваринами

Молодь

Військові

Внутрішньо 
переміщені особи, 

мігранти й мігрантки

Науковці й науковиці

Люди мистецтва 
і культури

Діти

Люди з інвалідністю

Малозабезпечені

Люди похилого  
віку

Одинокі батьки 
і матері

Представники 
і представниці 

територіальних громад 
або люди у сільській 

місцевості
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Щоб допомагати в будь-якій із назва-
них сфер, не завжди треба бути професіо-
налом/-кою цієї галузі. Багато українських 
благодійних організацій уже займаються 
розвитком та поліпшенням умов у кожній 
із цих сфер. Шукайте благодійну організа-
цію чи фонд у своєму регіоні або долучай-
теся до загальноукраїнських ініціатив, щоб 
спрямувати свою допомогу в правильні руки 
та бути переконаним/-ою, що Ваша благо-
дійна справа дісталась кінцевого бенефіціа-
ра/-ки. Список надійних фондів та організацій 
можна знайти й у цьому посібнику на с. 77.

Найперше, що важливо знати: усі на-
прямки благодійності, навіть за найбільшого 
бажання, не охопити. Більш або менш акту-
альних напрямків благодійної допомоги не іс-
нує. Актуальність обраного напрямку бла-
годійності визначає кожна людина і група 

людей, яка хоче допомогти, з огляду на власні 
ресурси, мотивацію та бажання. У школі мож-
ливість допомоги обмежується зазвичай та-
кими чинниками, як вільний час — адже 
благодійність не мусить упливати на якість 
навчання чи матеріальне становище.

Ефективною буде співпраця із фондами, 
які здійснюють допомогу, чи соціально ко-
рисна діяльність (як-от прибирання в парку, 
на березі місцевої річки тощо) у рідному 
населеному пункті, районі, мікрорайоні — 
тоді учні матимуть змогу особисто поспіл-
куватися з людьми, яким допомагають, від-
чути, як це приємно, коли за цю допомогу 
дякують, побачити результати своєї праці. 
Це дуже сильно мотивує продовжувати бла-
годійну діяльність. Із часом можна розши-
рити географію благодійності, скажімо, по-
чавши співпрацю з іншою школою.
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ВИДИ БЛАГОДІЙНОСТІ

Почуття й свідомість цього спільного добра, яке лучить людей, веде 
людину до зрозуміння, що загальне добро — то її власне добро, 
а ближні її — то наче вона сама! 
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ,  
релігійний діяч, граф, єпископ Української Греко-Католицької Церкви

ПРОЗОРА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

1. Перерахування або передання грошей 
благодійному фонду, притулку, лікарні або 
іншим неприбутковим закладам (благодійні, 
громадські організації), які здійснюють бла-
годійну діяльність

Грошову допомогу, за можливості, варто 
перераховувати на офіційні рахунки органі-
зацій та установ. Це один із надійних спо-
собів допомоги, адже характеризується 
прозорістю та звітністю. Якщо гроші були 
перераховані благодійній організації, то 
Ви завжди зможете поцікавитися, на що 
їх було спрямовано. Прозорі організації 
завжди мають усі звітні матеріали, які часто 
публікують у відкритому доступі. 

2. Краудфандинг
Це відносно новий спосіб збирати гроші. 

Суть полягає в тому, що на спеціальній плат-
формі можна розмістити інформацію про лю-
дину, яка потребує допомоги, і кожен / кожна 
охочий чи охоча вноситиме певні кошти, поки 
не буде зібрано всю суму. Це один із найш-
видших способів розпочати кампанію зі збору 
коштів, що дає змогу спілкуватися із грома-
дою, яка жертвує гроші. Тому такий спосіб 
є особливо ефективним за потреби миттє-
вого реагування в надзвичайних ситуаціях. 
Щоправда, у такого способу є недолік — 
більшість унесків є нерегулярними, а отже, 
провадити стратегічну діяльність і плану-
вати доволі складно. Прикладом таких кра-
удфандингових платформ в Україні є dobro.
ua та Спільнокошт, Kind Challenge, GoFundEd, 

де збирають кошти на освітні, наукові, еколо-
гічні, культурні, спортивні проєкти, на продук-
тову допомогу, лікування, допомогу постраж-
далим від стихійного лиха тощо.

3. Регулярний платіж
На деяких платформах можна оформити 

підписку і вносити гроші регулярно. Регу-
лярні внески дають змогу планувати діяль-
ність фондів та організацій. Найзручнішими 
є щомісячні внески — як для тих, хто жер-
твують кошти, так і для тих, хто ними далі 
розпоряджаються. Можна підписатися один 
раз, і тоді кошти списуватимуться щомісяця 
автоматично. Благодійним організаціям так 
простіше планувати свої витрати й вести 
бухгалтерію; а також цей спосіб спрощує 
процес передання коштів без посередництва 
й розширює географію як помічників/-иць, 
так і тих, кому можна надати допомогу.

4. Передання грошей із рук у руки бенефі-
ціарам/-кам благодійності, прямі перераху-
вання коштів на картки приватних осіб тощо

Такий вид допомоги рекомендовано ви-
користовувати, якщо Ви особисто знаєте 
особу, якій потрібна допомога, та можете пе-
ревірити документи. Це може бути допомога 
комусь із учнівства, батьківства або вчитель-
ства Вашої школи або школи регіону. Це до-
сить ризикований спосіб здійснення благо-
дійності, але обговорення такого способу 
є важливим на випадок, якщо в дорослому 
житті учні чи учениці захочуть здійснювати 
благодійність саме так.
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МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

1. Жертвування власних речей
Найчастіше на благодійність жертвують 

речі, які не потрібні власникам чи власницям, 
але можуть стати комусь у пригоді. Важливо, 
щоб речі були в хорошому стані. Ви можете 
ділитися з тими, хто цього потребує, влас-
ним одягом, меблями, книжками чи підруч-
никами, посудом, розвивальними іграми, 
спортивним спорядженням тощо.

Перед тим, як віддавати речі, переконай-
тесь, що вони точно необхідні для тих, кому 
Ви хочете їх пожертвувати. Якщо це одяг — 
переконайтесь, що він цілий та випраний.

Більше про друге 
життя речей читайте 
за покликанням 

https://cutt.ly/zER5hyV

2. Система гуманітарної допомоги
До такої системи можна долучитися: 

скажімо, мережа крамниць «Ласка» по всій 
Україні пропонує віддавати просто у примі-
щенні крамниці вживаний одяг і отримати 
знижку на  новий; речі можна віддавати 
на переробку, яка сприяє збереженню еко-
логії — приймають вживаний одяг найчас-
тіше, наприклад, станції переробки сміття 
або крамниці. Також Україною шириться 
практика, яка популярна багато десятиліть 
у США: здавати вживаний одяг у контейнери 
з відповідними написами (в Україні такі кон-
тейнери запровадили організації «Карітас» 
і «Червоний Хрест»).

3. Купівля нових речей та продуктів
Окрім передання на благодійність речей, 

допомога може бути у форматі купівлі но-
вого одягу, взуття, книжок, меблів, розви-
вальних ігор тощо. У школі такий формат 
можна влаштувати шляхом проведення бла-
годійних аукціонів, ярмарок, лотерей тощо.

НЕМАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА АБО ВОЛОНТЕРСТВО

Чи замислювалися Ваші учні й учениці про 
благодійність? Розмірковували, що більше 
потрібно людині, яка опинилась у склад-
ній життєвій ситуації: ще один подарунок 
чи увага, живе спілкування і трішечки лю-
бові від оточення? 

Участь у благодійних акціях формує осо-
бливе ставлення до світу, розкриває в юних 
серцях найкращі риси, спонукає до активної 
громадянської та життєвої позиції, надихає 
творити зміни.

«Історія людства — це  історія невели-
кої кількості людей, які просто повірили 
в себе, — кажуть українські активісти й ак-
тивістки всесвітньої благодійної ініціа-
тиви #ЩедрийВівторок. — Напевне, саме 
ця фраза підтримує нас». 

Сила волонтерства в тому, щоб творити 
добро для когось і для себе одночасно. При-
єднуючись до різноманітних волонтерських 
рухів, учнівство відчуває себе повноправним 
та важливим у суспільстві. Кожна і кожен 

з нас має чим поділитися, знає слова під-
тримки, вміє щось, чого може навчити інших.

Волонтерство має багато напрямів, і ко-
жен/кожна, хто відчуває потребу допома-
гати, може обрати цікаву або близьку йому/
їй сферу. Волонтерський рух — це об’єд-
нання людей, які хочуть змінювати світ та го-
тові жертвувати власним часом і ресурсами 
для цього.

Волонтерство — це добровільна 
благодійна допомога, яка 
полягає в безоплатній 
діяльності, наданні послуг 
чи виконанні робіт. 
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Далі — надихайтеся ідеями з Календаря добрих справ і творіть 
власні історії, надихайте інших, плекайте волонтерство в собі 
та навколо! 

Адже творити добро — це просто! Добро має звучати голосно, 
про нього потрібно заявляти. 

Тільки так ми змінимо світ!

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВОЛОНТЕРСТВА

Соціальне волонтерство 
Шефство, відвідини, організація 
заходів для привернення уваги 
до конкретної соціальної про-
блеми, діяльність, спрямована 
на допомогу людям із інвалідні-
стю, вихованцям і вихованкам ди-
тячих будинків, людям похилого 
віку, ветеранам і ветеранкам АТО/
ООС, їхнім родинам, людям, які 
постраждали від чорнобильської 
катастрофи, родинам, які потра-
пили у складні життєві обставини, 
хворим людям, малозабезпеченим 
сім’ям тощо.

Онлайн-волонтерство, 
або е-волонтерство
Неоплачувана діяльність, яка реалі-
зується вільно і свідомо на користь 
інших людей із єдиною умовою: ді-
яльність має реалізуватися за допо-
могою інтернету. Наприклад, адмі-
ністративні завдання (модерація, 
координація), збирання пожертв, кре-
ативні завдання (створення вебсто-
рінок, дизайн, редагування), реклама, 
інформаційне розповсюдження.

Екологічне волонтерство 
Спрямоване на охорону довкілля, 
озеленення, відродження лісових 
зон і парків, допомогу безпритуль-
ним тваринам тощо. До екологічних 
заходів, пов’язаних із висаджуванням 
рослин, потрібно ставитися відпові-
дально, адже неправильно висаджені 
рослини можуть не тільки зіпсува-
тися, але й шкодити довкіллю та біо-
різноманіттю навкруги. Необхідно пе-
редбачити: якого догляду потребують 
висаджені рослини, хто буде догля-
дати за ними, як буде здійснюватися 
полив тощо. 

Професійне волонтерство 
Волонтерство як професійної/-го 
експерта/-ки, надання безоплатних 
послуг, пов’язаних із професією, на-
дання послуг pro bono.
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ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ 
БЛАГОДІЙНОСТІ

Насправді, наш мозок так улаштований, що йому подобається робити 
добрі справи. Учені довели, що коли ми даруємо подарунки та робимо 
якесь добро, наш мозок отримує ті ж емоції, як і коли ми їмо 
смачну їжу, розважаємося з друзями чи отримуємо довгоочікувану 
іграшку в подарунок. Тож робіть більше добрих справ. Це легко, корисно 
та приємно. Спробуйте!
ОЛЬГА РУДНЄВА,  
виконавча директорка Фонду Олени Пінчук, входить до 100 найуспішніших жінок України

Універсального рецепта етичної комуні-
кації немає, тому найкраще перед почат-
ком спілкування дізнатися якнайбільше про 
людину, її фізичний, психологічний та со-
ціальний стан. Адже етика — це не тільки 
й далеко не передусім слова; етичне спіл-
кування насамперед передбачає щире ба-
жання допомогти, хоча б трохи полегшити 
становище, у якому опинилась інша людина, 
уміння діяти відповідно до бажань і очіку-
вань людини, аби створити максимально 
комфортну й довірливу атмосферу.

 Наприклад, якщо Ви маєте намір поспіл-
куватися з вихованцями дитячого будинку, 
варто проконсультуватися з вихователька-
ми/-лями й дізнатися правила спілкування, 
щоб нікому не нашкодити та бути етичними 
у взаємодії. 

Правила етичної поведінки 
шукайте в «Пам’ятці 
про правила комунікації 
з людьми з інвалідністю», 
створеній у межах 
проєкту «Університет 
рівних можливостей»: 

https://cutt.ly/4ER6J94

Етика — це насамперед маркер здатно-
сті людини до співчуття, уміння поставити 
себе на місце іншого або іншої, а це — не-
віддільна риса характеру тих, хто воліє до-
помагати іншим.

Рекомендуємо проводити просвітницькі 
бесіди щодо коректного спілкування зі сво-
їми учнями й ученицями, перш ніж відвіду-
вати людей, яким потрібна допомога. Спро-
буйте моделювати мовні ситуації, щоб діти 
під час спілкування почувалися впевне-
ніше. У цій справі вам допоможуть наведені 
пам’ятки.

Перед початком спілкування 
напряму з людьми, яким 
Ви хочете допомогти, 
буде правильно та етично 
поспілкуватися зі спеціалістами 
чи спеціалістками, які 
опікуються ними, якщо такі є.
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Чітко визначте, кому саме будете допомагати
Якщо Ви хочете допомагати — приєднатися до якогось фонду або заснувати свій — 
важливо чітко визначити сферу діяльності та окреслити конкретні питання, які бу-
дете розв’язувати. Наприклад, у допомозі безпритульним тваринам є безліч спеці-
алізацій: пошук нових господарів, забезпечення харчування, створення притулків 
тощо. Найважливіше, щоб обраний напрям відгукувався у Вашій душі. Якщо стри-
бати зі сфери у сферу, Ви завжди лишатиметесь новачком. 

Перевіряйте інформацію
Не допомагайте тим, про кого не знаєте. Ні псевдоволонтерам на вулиці, ні орга-
нізаціям, про які раніше не чули та не можете знайти інформацію про них у відкри-
тому доступі. Не соромтеся перевіряти, як використали Ваші пожертви. Завжди 
можна зателефонувати чи надіслати запит у фонд. Робіть добро відповідально, 
інакше пожертвами зловживатимуть.

Ні — істерикам!
Не підтримуйте «токсичну» благодійність, яка побудована на істериках та негатив-
них емоціях. Збирання коштів на дороге лікування за кордоном для хворих, яким 
уже неможливо допомогти, закупівля ліків, які не призначені лікарем, диво-методи 
порятунку хворого — типові приклади «токсичної» благодійності.

Мисліть глобально
Благодійна діяльність має розв’язувати проблеми, а не тільки усувати їхні наслідки. 
Вона не повинна обмежуватися лише екстреною адресною допомогою, потрібною 
тут і зараз. Досить гасити пожежі, налагоджуйте протипожежну безпеку.

Дослухайтеся до досвідчених благодійниць і благодійників
Ви хочете бути корисними? Запитайте у професіоналів/-ок, куди краще спряму-
вати кошти чи волонтерський ресурс. Ви можете розповісти про Ваші побажання, 
а благодійники/-ці завжди підкажуть, де такі уміння чи сума грошей наразі потріб-
ніші. Досвідчені організації зроблять Вашу допомогу ефективною. 

Поради учнівству, яке хоче  
долучитися до благодійності

Пам’ятка № 1
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Не розчаровуйтесь, якщо щось зробили неправильно
Помилятися — нормально, і не тільки на початку шляху, а й далі, на тих етапах, 
коли, здавалося б, уже накопичено чималий досвід. Як показує дослідження «Бла-
годійність очима українців» від Українського центру вивчення громадської думки 
«Соціоінформ» на замовлення Zagoriy Foundation, 16 % українців і українок пере-
конані: якщо спроба благодійності була невдалою, надалі не варто і пробувати. 
Хоча насправді все навпаки — саме невдачі найбільше мотивують виправитися 
і зробити все якнайкраще.

Не турбуйтеся про те, чи є Ваша мотивація досить вагомою, — 
просто робіть, що вважаєте за потрібне
Не зважайте не думки інших людей і на критику, яка спрямована не на поліпшення 
допомоги, а на те, щоб зачепити, принизити благодійника/-цю чи виправдати безді-
яльність і зневіру інших. Незалежно від того, кому і як Ви допомагаєте, доки робите 
це щиро і з дотриманням усіх норм етики спілкування — Ви все робите правильно. 
Не хвилюйтеся, якщо навіть думаєте, що ця допомога — крапля в морі й Ви зі-
брали мало коштів або зробили недостатньо. Пам’ятайте, що маленької допомоги 
не буває. І кожне благо, навіть невелике, — це значний крок до досягнення мети. 
За Лао-Цзи, шлях у тисячу лі починається з одного кроку.

Допомагайте регулярно
Понад 50 % благодійних унесків припадає на період різдвяних свят. Більшість людей 
налаштована на добрі справи саме в цей час. Тож дитячі будинки й лікарні завалені 
солодощами, іграшками та іншими речами. Намагайтеся допомагати не лише на свята. 
Маленькі регулярні пожертви набагато важливіші, аніж великі, але поодинокі. 

Поважайте людську гідність
Не дійте за приказкою «На тобі, небоже, що мені негоже». Коли хочете зробити 
подарунок, подумайте, чи зраділи б Ви самі цьому подарунку, чи сподобалось 
би це Вашій дитині чи рідним. Дуже негарно надсилати в лікарні брудні іграшки 
або дарувати шоколад тим, кому його не можна їсти через хворобу. 

Остерігайтеся шахраїв
Не поширюйте неперевірену інфор-
мацію про терміновий збір коштів 
чи про донорство. Перед цим знай-
діть дві вільні хвилини, щоб зателе-
фонувати за вказаними в оголошен-
нях номерами або перевірити дані 
в інтернеті. Інколи цього достатньо, 
щоб уникнути «гачка» шахраїв. 

Допомогти з перевіркою 
діяльності фондів 
та організацій може 
це покликання 

6
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Розмова на рівних
Уникайте стереотипів і ставтеся до людей, яким потрібна допомога, як до рівних 
собі. Не варто надмірно виражати жалість до них та сум щодо їхньої ситуації, 
а краще демонструвати розуміння, підтримку та віру в людину. 

1

Допомога, яка потрібна
Запитайте, чи потребує людина допомоги, і допомагайте, тільки отримавши чітку 
й недвозначну згоду. Не нав’язуйте свою допомогу й не ображайтесь, якщо 
від пропозиції відмовились. У такому разі пам’ятайте, що Ви реалізували своє 
право на благодійність, коли ввічливо запропонували допомогу, а людина реалі-
зувала своє право відмовитись, і всі подальші спроби наполягати будуть пору-
шенням особистих меж, навіть якщо Вам видається, що допомога таки потрібна.

2

Терпимість до співрозмовника/-иці
Якщо людина має труднощі у спілкуванні, терпляче слухайте її. Не виправляйте 
її й не намагайтеся підказати закінчення речення. За можливості будуйте запи-
тання, які потребують коротких, закритих відповідей (так чи ні).

3

Обережні слова 
До слів, адресованих людям, які проходять, наприклад, важке лікування, потрібно 
ставитися дуже обережно. Безневинне побажання одужання здатне травмувати 
людину, якщо вона знає, що лікарі можуть запропонувати їй тільки підтримувальну 
терапію.

4

Пам’ятка № 2

Правила спілкування з людьми, яким 
надаєте благодійну допомогу

37



Пам’ятка № 3

Найперше — потрібно забути слово «інвалід». Декілька років тому його прибрали 
з усіх законів України й замінили на «людина з інвалідністю». Акцентувати потрібно 
насамперед на людині, а не на її інвалідності. Тому правильно казати «людина/
дитина з...». Наприклад, «дитина з ДЦП» (не «децепешник»), «дитина з розла-
дами аутистичного спектра» (не «аутист»; «дитина з аутизмом» — теж некорек-
тно, говорять про спектр, бо аутизм не буває однаковим), «дитина з епілепсією» 
(не «епілептик»).

Не кажіть «особлива 
дитина», бо всі діти чи-
мось відрізняються. Жодних «особливих потреб». Сходи з пан-

дусом — це не особлива потреба, а нор-
мальна і стане в пригоді не тільки тим, хто 
пересуваються на візку, а й батьківству 
чи опікунству із немовлятами у візочку, ва-
гітним, бабусям і дідусям, пасажирам/-кам 
із валізами чи людині зі зламаною ногою. 

Термін «особливі освітні потреби» прийнят-
ний, але застосовується не тільки до ді-
тей із інвалідністю, а й, наприклад, до емі-
грантів/-ок, які поки не дуже добре знають 
мову, чи до дітей, які постраждали внас-
лідок бойових дій і тимчасово потребують 
психологічної допомоги та підтримки в нав-
чанні. Зараз особливі освітні потреби в них 
є, а згодом не буде.

Менше негативних ви-
словів, як-от «страж дає 
на...» — це передбачає, 
що людині, про яку Ви 
говорите, постійно по-
гано, боляче й безна-
дійно. Це провокує 
на непотрібну жалість. 
Так само не варто ка-
зати, що людина «при-
кута до візка». Візок 
допомагає пересува-
тися, а не приковує.

1

2

4

3

5

Слова, які не ображають
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Хоча існують Українські товариства 
сліпих та глухих (УТОС та УТОГ від-
повідно), слова «глухий» та «сліпий» 
можуть мати негативне забарв-
лення. Прийнятніші варіанти: «лю-
дина, яка не чує» або «людина з по-
рушеннями слуху/зору», «незрячий».

Ставтеся з повагою 
до  людей похилого 
(літнього) віку, не на-
зивайте їх «старими». 

Ще одне неприйнятне слово — «каліка». Воно образливе. Можна казати «люди, які 
отримали каліцтва» або «люди з ампутацією». «Каліка» кажуть із різних причин. Це 
пов’язано і з нашою ментальністю. Про себе так можуть казати люди з інвалідністю 
у стані шоку або з сарказмом, але іншим так говорити про них не варто. Те саме 
стосується слова «контужений». Якщо людина пережила такий стан, варто казати 
«чоловік чи жінка з контузією».

Не бійтеся говорити «радий/-а 
тебе бачити» чи  «побачимося» 
незрячим. Так само можна за-
просити «піти прогулятися» лю-
дину на візку. Інвалідність означає 
лише те, що хтось робить те саме, 
що й Ви, тільки в інший спосіб.

У дитячих будинках живуть не лише діти, чиї батьки або особи, які їх замінюють, 
померли. Багато з них опинилася там через складні сімейні обставини. Тому, не зна-
ючи сімейну ситуацію дитини та її статус, коректно говорити не «сироти», а «вихо-
ванці дитячих будинків».

Не використовуйте слово «бомж», адже це зне-
важлива російська абревіатура, що перетво-
рилася на образу. Пам’ятайте про правило, 
що людина — це передусім особистість, а не ді-
агноз, вирок чи проблема. Таких людей краще 
називати «людина у складній життєвій ситуа-
ції», «людина без постійного житла» тощо.
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Пам’ятка № 4

Як дотриматися етики  
під час звітування

Часто для звітності (наприклад, на сайті школи чи в пресі) або оголошень вико-
ристовують зображення людини, яка потребує допомоги. Перед тим, як вико-
ристати чуже зображення, обов’язково запитайте дозволу на розповсюдження 
фото в її власника.

Якщо Ви використовуєте фото дітей, обов’язково запитайте дозволу на публі-
кування чи розповсюдження фото в батьків або осіб, які їх замінюють.

Якщо Ви розповідаєте або публікуєте життєву історію людини, якій потрібна до-
помога, намагайтеся це робити без зайвої драматизації. Обов’язково покажіть 
текст людині (або членам її сім’ї) перед публікацією. 

Якщо ж фотографуєте на вулиці, на фестивалях, ярмарках, заходах тощо — 
не переживайте, що хтось потрапив у кадр. У таких випадках припускається, 
що особа дала згоду, адже вона перебуває в публічному просторі (стаття 307 
Цивільного кодексу України). Проте видаліть відзнятий матеріал, якщо сама лю-
дина про це просить.

Особа, яку було сфотографовано або зафільмовано, може відкликати свою 
згоду. Тоді треба прибрати фото або відео з вільного доступу.

1
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Пам’ятка № 5

Поради для організації благодійної 
ініціативи в школі

Оберіть організацію чи фонд, яким хочете допомогти. Обирайте зареєстровані 
організації у Вашому регіоні чи населеному пункті. 1
Вивчіть цільову авдиторію та її потреби, щоб допомога була ефективною. Складіть 
список того, що потрібно, і вирішіть, чим із цього списку Ви можете допомогти.2
Заплануйте благодійну ініціативу, яку можна організувати у школі чи у класі і яка 
допоможе зібрати необхідні ресурси для допомоги.3
Організовуючи будь-який із форматів благодійності, які описані далі в розділі 2, 
попіклуйтеся про інформаційне забезпечення. Створюйте тематичні групи в со-
ціальних мережах, придумайте особливі гештеги, намагайтеся поширити інфор-
мацію всіма каналами комунікації, щоб про подію дізналося якнайбільше людей.

4
Створюйте маленькі тематичні запрошення для батьківства, громади, інших ор-
ганізацій населеного пункту, державних органів, ЗМІ. Просто побачити інфор-
мацію — це добре, а ось унікальне запрошення створює відчуття більшої важ-
ливості та залученості.

5
Щоб інформація про проведення заходу ширилася соціальними просторами, 
створюйте одну або декілька красивих локацій для фото. Гості будуть фото-
графуватися на події та ділитися світлинами. Так Ви формуєте інтерес до події. 
І, ймовірно, наступної події кількість гостей збільшиться.

6
Підбийте підсумки та оцініть результати проведеної події. Нагадайте, із якою 
метою було організовано захід, або оголосіть, куди будете фондувати кошти. 
Це згуртує людей та викличе цікавість до наступних подій.7
Оприлюднюйте інформацію про зібрані кошти (це можна зробити, скажімо, 
на сайті школи чи партнерської організації). Розповідайте, скільки грошей зі-
брали й на що їх було витрачено. Усі фінансові операції мають бути прозорі й звіт 
щодо них має бути надано будь-якій особі, яка пожертвувала гроші, за пер-
шою вимогою. Заохочуйте дітей цікавитись, на що витрачено гроші, перетворіть 
це на гру: нехай кожен і кожна намалює чи напише твір про подорож грошей 
із його / її кишені на допомогу. 

8
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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ПРОЄКТНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Нині існує потреба у ще більшій душевності та співпереживанні. 
Ми настільки взаємозалежні одні з одними, що в наших 
інтересах брати до уваги все людство. Ми вже розуміємо, 
що справжня надія покладається на покоління XXI століття. 
Якщо вони зараз почнуть робити висновки з минулого і творити 
інакше майбутнє, то далі в цьому столітті світ зможе стати 
щасливішим і більш мирним місцем.
ЙОГО СВЯТІСТЬ ДАЛАЙ-ЛАМА ХIV

Доброчинна діяльність у сучасній на-
вчально-виховній практиці — це насамперед 
спільна колективна діяльність учнівства, яке 
об’єднується в групи за єдністю інтересів 
для досягнення спільної мети — допомогти 
тим, хто цього потребує.

Основою для створення групи для реалі-
зації доброчинної діяльності є спільні цінно-
сті, інтереси та потреби.

У процесі групової доброчинної діяльно-
сті в учнівства формується почуття відпо-
відальності за доручену справу й тих лю-
дей, які потребують допомоги та підтримки, 
за довкілля, за духовні й культурні націо-
нальні цінності. 

Важливим є те, що власний внесок кож-
ної / кожного в реалізацію доброчинного 
проєкту надає значущості їхній участі, до-
помагає на конкретних справах перекона-
тися у власній спроможності розв’язувати 
проблеми своєї громади та згуртовувати не-
байдужих громадян і громадянок навколо 
їх розв’язання, знаходити ефективне парт-
нерство.

Участь у благодійних проєктах відкриває 
для учнівства сумні сторінки життя, часто 
приховані від них. 

Досліджуючи проблеми громади, учні 
й  учениці мають можливість побачити 
та зрозуміти, як тяжко живуть самотні люди 
літнього віку, як не вистачає любові й тепла 
вихованцям і вихованкам дитячих будинків, 

Благодійний проєкт повинен 
мати такі ознаки:

 y конкретну мету;

 y визначені часові 
й географічні межі;

 y сукупність скоординованих 
поетапних дій, 
спрямованих на досягнення 
мети.
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наскільки необхідна допомога й підтримка 
хворим людям, як потребують захисту та від-
родження довкілля та екологія, пам’ятки ар-
хітектури та мистецькі цінності.

Учнівські благодійні проєкти не  ма-
ють обмежень щодо учасників і учасниць. 
Брати участь може кожна дитина, яка ви-
явила бажання. Також проєкти не мають 
жодних тематичних обмежень.

Будь-який благодійний проєкт склада-
ється з кількох етапів, а саме:
 • вивчення ситуації та постановки проблеми;
 • розробки (планування);
 • практичного втілення;
 • моніторингу реалізації проєкту та його ко-

рекції за підсумками;
 • оцінювання результатів та підбиття під-

сумків.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЄКТУ

Цю схему можна легко 
масштабувати навіть на учнівство 
всієї школи. Будьте першими, 
хто втілить цей задум у реальність.

Розробка та планування
Об’єднайте дітей у групи. Кожна 
група шляхом голосування 
обирає форми благодійності 
з розділу 2, які буде втілювати 
найближчого тижня/місяця. При-
урочте їх до дати з календаря до-
броти.

2

Вивчення ситуації 
та постановка проблеми
Проведіть вступний урок про 
благодійність, використовуючи 
матеріал розділу 1.

1

Практичне втілення
Оберіть благодійну організацію 
чи фонд, із яким будете співп-
рацювати. Обговоріть концепції 
благодійності кожної групи. Уста-
новіть крайдату.

3

Моніторинг реалізації 
проєкту та його корекція 
за підсумками
Щомісяця / щотижня влаштову-
йте звітні зустрічі, де учні й уче-
ниці будуть розповідати про свої 
успіхи.

4

Оцінювання результатів 
та підбиття підсумків
Змайструйте разом дерево бла-
годійності із розділу 3. Після про-
ведення активностей додавайте 
нове сердечко на дерево. Чим 
більше сердечок, тим успішні-
ший проєкт.

5

І тепер родзинка! У цьому посібнику пропонуємо приблизний 
алгоритм проведення благодійного проєкту.



     Розділ 2

ОРГАНІЗОВУЄМО

БЛАГОДІЙНІСТЬ

У ШКОЛІ



     Розділ 2

ОРГАНІЗОВУЄМО

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНИХ ЯРМАРКІВ 
ТА АУКЦІОНІВ (ЦІНОВОК)

 Цінність: формує в дітей відчуття причет-
ності до доброї справи, розвиває креа-
тивність, творчий підхід та вміння працю-
вати в команді.

 Авдиторія: діти різного віку, громад-
ськість, батьківство.

 Орієнтовний час: 1 год або під час шкіль-
них перерв.

 Вид благодійності: матеріальна.

 Про формат
Якщо організуєте все цікаво, діти чека-
тимуть на захід із року в рік, і він стане 
доброю традицією не тільки для дітей 
та вчительського колективу, а й для 
батьківства усієї школи.

Є два основні способи проведення за-
ходу, що передбачає продаж:
 • аукціон — спеціально організований 

ринок продажу товарів покупцеві/-чині, 
який/яка запропонував/-ла найвищу ціну;

 • ярмарок — спеціально організова-
ний і тимчасовий ринок продажу това-
рів, у межах якого продавці й продавчині 
демонструють та продають товар спожи-
вачам і споживачкам.

Школа може організувати благодійний 
шкільний ярмарок чи аукціон, на якому 
учні й учениці продаватимуть речі, зро-
блені власноруч, а отримані кошти йти-
муть на благодійність. Це можуть бути 
фартухи, подушечки, наповнені тра-
вами, декоративні листівки, текстильні 
іграшки — варіантів безліч. Товари з ка-
тегорії «хендмейд» та «апсайклінг» нині 
на піку популярності.

Спеціальні заходи зі збору коштів про-
водяться не тільки для школи, а й для 
всієї громадської спільноти. Цінність та-
ких заходів у тому, що вони дають мож-
ливість не тільки долучити дітей до бла-
годійності, а й розвивають партнерські 
відносини між школою і громадськістю.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Онлайн-формат
Проведіть аукціон чи ярмарок навіть 

у період карантину. Звісно, онлайн! Напри-
клад, створіть групу у фейсбуці, присвя-
чену події. Оголосіть там правила. 

Якщо це аукціон:
 • оголосіть точний час початку;
 • викладайте фото лотів по черзі, тільки-но 

торги щодо попереднього завершилися;
 • охочі придбати пишуть свої пропозиції 

в коментарі під лотом, а Ви або інша особа 
модеруєте спілкування і стежите за дотри-
манням правил.

Якщо це ярмарок: 
 • усі учасники й учасниці самостійно пу-

блікують свої товари, а охочі придбати — 
пишуть у коментарі; 
 • Ви або інша особа модеруєте спілку-
вання і стежите за дотриманням правил.

2. Створюйте тематичні події
У цій справі Вам допоможе Календар 

доброти, розміщений на с. 72—76.

Декілька прикладів:
 • новорічний аукціон — продаж новоріч-

них сувенірів, виготовлених власноруч;

 • ярмарок «Пампухова хата» — на по-
чатку ІІ семестру як завершення зимових 
свят: проведіть ярмарок пампушок, узвару 
та інших різдвяних страв;

 • аукціон дитячих робіт «Художня гале-
рея» — проведіть аукціон як для справ-
жніх поціновувачів і поціновувачок мистец-
тва, прославляйте шкільних талановитих 
художників і художниць;

 • ярмарок «Гаражний розпродаж» — одні 
знаходять те, що давно шукають, інші — 
звільняють удома простір.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Оголосіть дату заздалегідь
Учнівство та батьківство мають заздалегідь знати, коли відбудеться 
ярмарок, щоб добре підготуватися.

1

Оберіть тему аукціону/ярмарку
Що діти можуть продавати на ярмарку? Солодощі, малюнки та вироби, 
зроблені власноруч, листівки, в’язані або зшиті речі, аксесуари... Головне, 
щоб вироби були справді якісними й оригінальними. Продумайте, яким 
чином буде дотримано санітарно-гігієнічних вимог під час продажу про-
дуктів харчування.

2

Підготуйте локацію для проведення
Якщо організовуєте ярмарок, Вам потрібна велика територія. Це може 
бути шкільний хол або подвір’я. Подумайте щодо розташування місць 
для продажу. Спробуйте їх поділити на тематичні острівці або ство-
рити коло, імітуючи ринкову площу. Якщо Ви організовуєте аукціон, 
подбайте про зал, де учасники й учасниці можуть сісти. Підготуйте їм 
сигнальні картки, якими вони показуватимуть свій намір придбати лот 
або підвищити ціну.

3

Оголосіть зібрану суму
Після завершення ярмарку/аукціону обов’язково озвучте результати. 
Добре, якщо є можливість порахувати виторг. Похваліть чи нагородіть 
найактивніших учасників і учасниць. Обов’язково покажіть , що куплено 
і як цим користуються. Якщо гроші йдуть дитині на лікування, то можна 
розповісти про те, як вони були використані, як минула операція і як 
почувається той/та, заради кого влаштували ярмарок. Якщо гроші пе-
реведено до фонду або організації, обов’язково викладіть у соціальних 
мережах документи, що підтверджують факт переведення коштів.

4

46



ОРГАНІЗАЦІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
 Цінність: учить дітей цінувати чужу 

працю та виготовляти щось самостійно, 
допомагає в профорієнтації, поглиблює 
знання про різні професії, формує в ді-
тей відчуття причетності до  доброї 
справи.

 Авдиторія: діти різного віку, громад-
ськість, батьківство, гості різних про-
фесій, учительство.

 Орієнтовний час: 45 хв, якщо це одно-
разова подія або день у форматі «ма-
рафону».

 Вид благодійності: матеріальна.

 Про формат
Майстер-клас — метод навчання та кон-
кретне заняття з удосконалення прак-
тичної майстерності, що проводиться 
фахівцем чи фахівчинею в певній галузі. 
Ведучими майстер-класу можуть бути 
діти, їхні батьки або особи, які їх заміню-
ють, учительство, запрошені гості. Цей 
формат працює на різні авдиторії та має 
безліч варіантів для втілення. Він на-
стільки широкий, що все залежить лише 
від польоту фантазії. Та все ж ми спро-
буємо додати кілька ідей, щоб політ був 
ще стрімкішим.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Онлайн-формат
Такий формат можна організувати в ме-

режі. Зустрічайтеся на майстер-класи 
в доступних месенджерах, таких як «Фей-
сбук» або «Кімнати Фейсбук», «Гугл Міт», 
«Зум» тощо. Відкривайте продаж квитків 
заздалегідь.

2. Тиждень майстер-класів «Профорі-
єнтація»

Кожен клас наосліп витягає з торбинки 
папірець із професією. За відведений час 
йому потрібно організувати зустріч із пред-
ставником/-цею професії. У визначений день 
проводяться зустрічі (або один день — одна 
зустріч) із запрошеними гостями. Благодійна 
взаємодія — на розсуд організаторів/-ок.

3. Майстер-клас «Затишна домівка»
Виготовлення подушок чи  іграшок 

зі старих речей (старі подушки, джинси, 
кофти, ковдри тощо) для притулків для 
тварин. Діти навчаються шити та роблять 
добру справу. 

Проводити майстер-клас можуть запро-
шені гості або вчителі/-льки трудового нав-
чання, образотворчого мистецтва тощо. 
Можна залучити до співпраці вчительство 
позашкільних закладів освіти.

4. Майстер-клас «Тематичні подарунки»
Майстер-клас від дітей для дітей. Захід 

можна пов’язати з Календарем доброти 
й виготовити тематичні подарунки. Наприк-
лад, випекти новорічні пряники, виготовити 
солодкі букети, обереги, прикраси. Переда-
вати їх можна в зону АТО, будинки для людей 
похилого віку, дитячі будинки.

5. Соціальне підприємництво
Виготовлення сувенірної продукції, ігра-

шок, листівок, прикрас, одягу можна вико-
ристати для отримання дітьми першого дос-
віду підприємництва, створення й ведення 
майстерні, влаштування майстер-класів, 
розподілу праці (хтось веде майстер-класи 
з різних тем, хтось займається маркетин-
гом, хтось — бухгалтерією тощо, звісно, 
під наглядом дорослих і з можливістю що-
миті звернутися по консультацію). Такі май-
стер-класи можуть також працювати на по-
силення інклюзивності, адже нескладна 
робота буде до снаги й дітям із інвалідні-
стю, вони зможуть взяти участь у спільній 
роботі або й виявити талант у виготовленні 
такої продукції власноруч, будуть залучені 
до колективної співпраці, що сприятиме їх-
ній позитивній соціалізації.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Орієнтовні формати майстер-класу:

 y майстер-класи можуть проводити діти, навчаючи інших дітей;

 y майстер-класи можуть проводити запрошені гості або вчительство 
для дітей або для дітей та всіх запрошених;

 y майстер-класи можуть проводити діти для запрошених гостей 
і учнівства.

Оберіть формат майстер-класу: хто і для кого
Це найперше, із чим потрібно визначитися, адже варіантів багато.

1

Оберіть формат благодійної взаємодії
Наприклад, це може бути продаж білетів чи благодійна скринька,  
у якузапрошені гості вносять пожертву на свій розсуд.

2

Запросіть охочих провести майстер-клас
Якщо в когось із батьківства, учительства чи учнівства є унікальні знання 
й таланти, щоб поділитися з іншими, можна запропонувати організувати 
власний майстер-клас. Батьківство і представники громадськості можуть 
застосувати свої професійні можливості для проведення майстер-кла-
сів. Наприклад, мама-стоматологиня може провести медичний огляд для 
10—100 учнів і учениць школи, а зароблені гроші передати на благодій-
ність. Ті, хто дарує товари або послуги, отримують рекламу й визнання, 
крім того, вони беруть участь у добрій справі.

3
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТОЛОКИ

 Цінність: формує в дітей розуміння соці-
альної значущості власної й чужої праці, 
неприпустимість нехтувати результатами 
цієї праці, любов до прибирання й чис-
тоти, уміння працювати злагоджено, 
гуртом, ініціативність, усвідомлення по-
треби у трудовій активності.

 Авдиторія: діти від 10 років, учительство, 
батьківство, громадськість.

 Орієнтовний час: від 1 год.

 Вид благодійності: організаційна, мате-
ріальна.

 Про формат
Це чудовий спосіб виховати відповідальне 
ставлення до роботи, ініціативність, твор-
чість, бажання досягати нових вершин, 
що не завжди можна набути у класі.

Робота на свіжому повітрі дає вихід енер-
гії; гуртова робота дає змогу навчитися 
співпраці та кращому розумінню інших 
людей; а нові, досі незнайомі завдання, 
можуть виявити приховані здібності дітей, 
подарувати їм нові хобі й навіть визначити 
майбутню професію! Як же цього досяг-
нути? Можна влаштувати... толоку!

Толока — виконання великого обсягу 
праці гуртом, швидко й безоплатно.

Проводити толоку найкраще у вихідні, 
починати зранку — в учасників і учас-
ниць тоді буде більше сил і завзяття, тим 
паче якщо погода спекотна. Улітку краще 
працювати з перервами та обов’язково 
призупиняти роботи в найспекотніші 
години на прямому сонці. Ураховуючи, 
що фізична праця вимагає чималих ви-
трат енергії, для комфортної роботи не-
обхідно забезпечити воду та приготувати 
обід для учасників і учасниць або влаш-
тувати пікнік. Якщо справа не термінова, 
краще заздалегідь звіритися з прогно-
зом погоди й зібрати усіх у сонячний, су-
хий, теплий день. Якщо ж справа тер-
мінова, а погоду обіцяють погану, варто 
виділити групу, яка забезпечуватиме га-
рячий чай, каву, обід, а також дощовики, 
парасольки, куртки тощо.

Призначити час необхідно заздалегідь, 
у школі можна скласти список охочих. 
Варто завчасно визначити, скільки людей 
потребує кожна толока й розробити аль-
тернативний план дій на випадок, якщо 
людей прийде менше чи більше, аніж очі-
кувалось (урахувати в цьому плані, які 
завдання обов’язково потребують вико-
нання, скільки часу піде на кожне завдання 
залежно від кількості людей тощо).
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ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

1. Акція «Посади своє дерево»
Учасники й учасниці в міському парку, 

на території школи або іншого закладу 
висаджують дерева, кущі, облаштовують 
клумби. Така діяльність дає змогу дізна-
тися більше про правила висаджування 
й вирощування різних рослин, розширює 
знання з ботаніки, дає учнівству змогу 
практично застосувати знання з біоло-
гії. Триваліший і глибший ефект захід 
матиме, якщо учнівству буде запропо-
новано надалі здійснювати системний 
догляд за висадженими рослинами. 

Одним із різновидів такої акції, який 
може бути влаштований навіть на пе-
рерві, — полив рослин, особливо у спе-
котну пору.

2. Стандартна толока
Спільне прибирання лісу, водойми, бе-

рега або іншої місцевості. Долучитися мо-
жуть усі охочі, чіткого списку немає. Уч-
нівство навіть може розповсюдити новину 
серед своїх друзів із інших шкіл, щоб ті 
теж прийшли допомагати. Робота не ви-
магає фізичної підготовки, усі можуть 
працювати у своєму темпі. Завдання — 
прибрати визначену прапорцями абощо 
територію. Усі охочі мають принести з со-
бою рукавиці, якщо хтось має — спеці-
альні палиці для збирання сміття.

3. Акція «Заквітчаймо землю»
Для проведення цієї акції треба зі-

брати насіння та виростити розсаду, 
яку потім посадять на клумбах, квітни-
ках, у дворах, на території різних закла-
дів. Квіткові композиції служитимуть для 
благоустрою площ, вулиць, дворів.

Учнівство матиме змогу використати 
та поширити свої знання з ботаніки, 

поки збиратимуть насіння, визначати-
муть, які квіти з нього виростуть. А не-
обхідність цілу зиму вирощувати квіти 
сприятиме розвитку відповідальності, 
уваги, умінню планувати свою діяль-
ність.

4. Екологічна акція «Чиста школа»
Усі збираються на толоку, аби при-

брати у  власному класі, у  коридорі, 
на поверсі школи або на шкільній те-
риторії, у дворі біля школи, на дорозі 
до школи, у парку тощо. 

Протягом толоки можна:
 • зібрати, а тоді розсортувати сміття;
 • відмити застарілі плями, відчистити 

жуйки тощо;
 • прибирати опале листя;
 • помити вікна;
 • полити квіти та інші рослини;
 • розсортувати книжки в шафах, ви-

терти пил тощо.

5. Вирощування та збирання лікар-
ських рослин

Якщо вирощування квітів має есте-
тичну мету, то вирощування лікарських 
рослин є ще й дуже корисним. Це може 
стати корисним хобі або й узагалі за-
цікавити учнівство стати дослідниками 
й дослідницями рослин чи лікарями. 
Крім того, така акція в перспективі може 
перерости в ярмарок, на якому прода-
ватимуть лікарські трави, збори, фіточаї. 

Також ці збори можна буде потім пе-
редати в дитячі будинки, будинки для 
літніх людей тощо. Але перед організа-
цією такої події обов’язково проконсуль-
туйтеся з експертами чи екпертками цієї 
сфери, щоб виростити ті рослини, які 
дійсно будуть корисні. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Дізнайтеся, хто і якої допомоги потребує в населеному пункті, 
районі

1

Де шукати бенефіціарів/-ок допомоги:

 y проконсультуйтеся з місцевими благодійними фондами або 
громадськими організаціями, адже вони завжди мають актуальну 
інформацію про потреби регіону;

 y стежте за місцевими новинами й повідомленнями про постраждалих 
унаслідок повені, пожежі та інших катаклізмів чи надзвичайних 
станів;

 y стежте за соцмережами — люди самі або через друзів можуть 
виставляти дописи із проханням допомогти або описувати ситуації, 
які потребують допомоги.

Зв’яжіться з тими, кому збираєтесь допомогти
Якщо є можливість — відвідайте дім, квартиру, ділянку або місцину, 
де потрібна допомога. Якщо потрібно залучити професіоналів/-ок, спо-
чатку пошукайте серед батьківства людей, які спеціалізуються на пев-
ному виді праці.

2
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Оголосіть про запланований захід
Це можна зробити на дошці оголошень, у класі, у групі класу у вайбері, 
у соцмережах. Складіть списки охочих: наприклад, можна записа-
тися у чергового/-ої вчителя/-льки, у список на дошці оголошень (тоді 
варто подбати, аби біля дошки була ручка) або онлайн — скажімо, Ви 
можете створити групу у фейсбуці, посилання на чат у вайбері, теле-
грамі, ватсапі та інших месенджерах. У групі або чаті можна публіку-
вати оголошення про зміни часу, місця збору тощо.
Участь має бути лише добровільною, навіть якщо команда неве-
лика, — краще нехай це буде загін ентузіастів і ентузіасток.

3

Заздалегідь організуйте окремий загін волонтерів і волонтерок, 
які займатимуться підтримкою й допомогою
Ці люди стежитимуть, якщо комусь стало погано (скажімо, на сонці), 
і знатимуть відповідні телефони та матимуть засоби комунікації. Та-
кож вони зможуть надати першу допомогу, якщо хтось поранився. 
Ці ж люди мають відповідати за прохолодну воду в спеку і гарячий 
чай у холодний день для тих, хто займається фізичною працею. Якщо 
учасників і учасниць толоки мало, ці обов’язки може взяти на себе 
вчительство чи батьківство.

4

Проведення заходу
Фізична праця дуже корисна для організму, але не тоді, коли все за-
кінчується травмами. Перед початком роботи необхідно провести ін-
структаж із техніки безпеки, а також стежити, аби ніхто не отримав 
тепловий удар, працюючи на сонці, не піднімав важкі предмети абощо.

5

Після заходу
Сфотографуйте учасників і учасниць толоки на пам’ять. Висвітліть 
проведену роботу в соцмережах на сторінках учнівства, закладу, 
на особистій сторінці. Обговоріть із учасницями й учасниками резуль-
тати роботи, їхні відчуття, запропонуйте долучитися або й організувати 
ще одну таку толоку.

6
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ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПРОСВІТИ

 Цінність: формування в учнівства нових 
знань у сферах, пов’язаних із повсяк-
денним життям, безпекою, здоровим 
способом життя, отриманням нових на-
вичок тощо, а також поглиблення знань 
у процесі навчання інших. 

 Авдиторія: діти з 4 по 11 класи, громад-
ськість, батьківство.

 Орієнтовний час: 15—45 хв, великі за-
ходи можуть тривати цілий день.

 Вид благодійності: інформаційна, орга-
нізаційна, фінансова.

 Про формат
Школа  — осередок знань. Проте 
шкіль на програма дає далеко не  всі 
можливі знання. Чимало аспектів зали-
шаються поза її увагою. І чудова мож-
ливість поділитися знаннями, корисною 

інформацією — заходи просвіти. А якщо 
вони ще мають загальну мету благодій-
ності — подвійна користь.

Просвіта  — це  процес поширення 
знань та відповідна діяльність. Захід 
просвіти може проходити абсолютно 
на будь-яку тему: розвінчування шкід-
ливих міфів, освіта тих, хто з різних 
причин не відвідує школу, короткі пові-
домлення та лекції вільного формату — 
такі, що передбачають жарти, спілку-
вання з авдиторією тощо, навчання 
специфічних навичок — як писати тек-
сти, як оплачувати рахунки, як еконо-
мити в сучасному світі за допомогою 
кешбеків тощо. Тематика необмежена, 
і завжди можна знайти спікерів і спі-
керок, які говоритимуть на цікаву для 
конкретної авдиторії тему.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Навчання супергероїв і супергероїнь
Долучайтесь до уроків для дітей, які 

через стан здоров’я не можуть бути при-
сутні в класі. Освіта для дітей у лікарні 
складніша, адже таким дітям потрібен 
гнучкий графік через процедури, вони 
значно швидше втомлюються, але й від-
дача набагато сильніша. Якщо діти, які 
постійно відвідують школу, втомлюються 
і мріють кілька днів похворіти вдома, 
хворі діти вбачають в освіті вікно у ве-
ликий світ за лікарняними стінами, і тому 
навчаються охоче.

Ви можете допомогти не тільки безпо-
середньо викладанням, а й облаштуван-
ням приміщень для таких занять. У цьому 
можуть посприяти і благодійні ярмарки, 
на яких буде зібрано кошти. 

Також до облаштування таких примі-
щень можна залучити учнівство Вашої 
школи.

2. Правові студії навчання азам захисту 
своїх прав та свобод

Одним із напрямів просвіти у школі мо-
жуть стати правові студії. Відвідувати такі 
заходи буде корисно не тільки учнівству, 
а й батьківству та вчительству, адже немає 
такої людини, якій би не трапилася бодай 
раз у житті ситуація, у якій необхідно бути 
обізнаною щодо своїх прав та обов’язків.

3. Тематичні навчальні табори
Можна також поєднувати просвітництво 

з іншими аспектами благодійності, напри-
клад, організовувати тематичні навчальні 
табори для людей, які потрапили у складні 
життєві обставини: це і внутрішньо перемі-
щені особи, вихованці і вихованки дитячих 
будинків, і діти мігрантів/-ок та інші особи, 
які потребують допомоги, зокрема — під-
казки, що робити в ситуації, що склалася, 
як вийти з цієї ситуації із найменшими втра-
тами тощо.
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4. Акція «Захисти себе й інших»
Навіть у таких простих і повсякденних 

питаннях, як-от вибір і користування косме-
тикою, є чимало підводних каменів, про які 
варто знати — починаючи від того, як ви-
брати безпечні для довкілля засоби гігієни 
й косметики та правильно використову-
вати їх, і до усвідомлення, чому косметику 
не можна тестувати на тваринах.

5. Навчання самообороні
Безкоштовні уроки самооборони є дуже 

актуальними й корисними в різноманітних 
життєвих ситуаціях, і, звісно, передусім 
вони потрібні дітям, які зазвичай слабші 
за дорослих і часто повертаються додому 
зі школи чи гуртків пізно ввечері, а отже, 
ризикують стати жертвами нападу.

Часто навички самооборони навіть 
не доведеться використовувати — уже 
саме розуміння, що дитина може захи-
стити себе, робить її незручною для зло-
чинців і злочинниць, які шукають насампе-
ред морально, а не тільки фізично слабку 
жертву. На курсах можна розказати і про 
інші хитрощі та особливості самооборони.

6. Соціальний супровід
Це, по суті, продовження програми нав-

чальних таборів. Тепер робота проводиться 
з усією родиною з вразливої соціальної ка-
тегорії. І діти, і батьківство можуть навчи-
тися фінансової грамотності, а також ви-
вчити доступну для опанування професію, 
що приносить досить коштів, аби забезпе-
чувати фундаментальні потреби: перукар-
ську справу, основи манікюру чи педикюру, 
робота у сфері продажів тощо. Також такий 
супровід родин передбачає обов’язкову ро-
боту з психологами — як для дорослих, так 
і для дітей, а також консультації від юристів 
тощо.

7. Лекторії / «жива» бібліотека
Є два варіанти проведення лекто-

ріїв — наживо або ж онлайн. Проведення 
онлайн-зустрічей зі спікерами й спікер-
ками може виявитись навіть зручнішим — 
для цього не обов’язково шукати примі-
щення, яке б вмістило всіх охочих. Спікер 
чи спікерка може говорити зі свого кабі-
нету або іншого зручного місця. Авдиторія 

також може влаштуватися вдома, із чаш-
кою чаю і блокнотом, маючи стійкий зв’я-
зок. Легше відстежувати присутність 
і розуміти, скільки людей на лекції, хто по-
ставив певне запитання тощо.

Тематику лекцій можна визначати за за-
здалегідь складеним списком актуаль-
них тем, або ж запропонувати учасникам 
і учасницям самостійно голосувати за нас-
тупну тему. Також наприкінці лекції для 
розрядки й закінчення на позитивній ноті 
можна запропонувати учасникам і учасни-
цям угадати тему наступного лекторію — 
за емодзі, картинками абощо.

Жива бібліотека — це інноваційний, кон-
цептуально новий спосіб боротьби із забо-
бонами та стереотипами, соціально-ро-
льова гра. Роль книжок виконують живі 
люди, які промовляють самі за себе. Осно-
вне гасло «живої бібліотеки»: «Не судіть 
за обкладинкою!» Книга — це людина, яка 
через своє етнічне походження, релігійні 
погляди, професію, стан здоров’я, сексу-
альну або соціальну приналежність є ізо-
льованою. Ця людина готова відкрити свій 
статус та досвід у розмові, в обговоренні 
та дискусії зі спірних питань з читачем.

8. Тематична акція
Таку акцію найкраще проводити цілий 

день. Також можна її пов’язати з певним 
святом (наприклад, у День Землі, 22 квітня, 
влаштувати круглий стіл на тему екології, 
провести лекції на тему забруднення до-
вкілля, сортування сміття тощо) або при-
святити проблемному питанню сучасності. 
До дня доброти, 17 лютого, можна влаш-
тувати лекторій про власне доброту, мило-
сердя, допомогу, розказати про свій дос-
від благодійної діяльності. До дня дітей, 1 
червня, можна запросити спікерів і спіке-
рок, які розкажуть про права та обов’язки, 
які має учнівство, влаштувати вікторину 
або пошуки кладу зі станціями, пройти які 
можна, правильно відповідаючи на запи-
тання або виконуючи завдання.

Акцію можна проводити як у межах нав-
чального закладу, так і в парку, на площі, 
у своєму районі із залученням громад-
ськості. Такий вид акції звертає увагу 
на актуальні питання сьогодення та пока-
зує їхню важливість.
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Дізнайтеся, про що хотіли 
б послухати лекцію або чого хотіли 
б навчитися учні й учениці.
В учнівства, напевне, є чимало тем, 
на які їм буде цікаво й корисно послу-
хати лекції або пройти майстер-клас. 
Тож можна влаштувати загальношкільне 
голосування, скажімо, у фейсбуку або ж 
за допомогою інших онлайн-сервісів.

1

Визначте формат
Запрошені професійні лектори й лекторки можуть виступати в актовій залі перед 
великою кількістю людей. Також можна проводити локальні лекції та організувати 
мінілекторії в різних класах. Визначіться з місцем проведення. Захід можна прове-
сти у школі, але тоді необхідно заздалегідь забезпечити для цього приміщення — 
актову залу, один із кабінетів, хол тощо. Якщо захід проводиться за межами школи, 
необхідно переконатися, що погода буде сприятлива, а на випадок тривалих акцій 
є можливість забезпечити тенти та захист від сонця чи дощу. Але не відкидайте 
варіант проведення заходу надворі, у парку чи на шкільній території. Це сприя-
тиме неформальному настрою заходу, де діти будуть почуватися вільніше. До речі, 
це непогана можливість запросити лікарів і лікарок, освітян із інших навчальних 
закладів та інших фахівців і фахівчинь провести майстер-класи й тренінги.

2

Оберіть формат благодійної взаємодії
Наприклад, це може бути продаж білетів чи благодійна скринька, у яку запро-
шені гості вносять пожертву на свій розсуд.3
Попіклуйтеся про відсутність довгих нудних лекцій
Краще обмежитися короткими сесіями тривалістю близько 15—20 хвилин, зате такі 
сесії можна об’єднати тематично в цілий день просвіти. До речі, цей формат можна 
об’єднати із форматом ярмарку й запропонувати проводити платні майстер-класи, 
а зібрані кошти потім передати благодійній чи громадській організації тощо.

4
Передавайте естафету
Залучіть до просвітницької діяльності інші школи, установи. Влаштуйте в соціаль-
них мережах челендж, за яким учительство іншої школи, яке було в гостях, тепер 
має влаштувати власний просвітницький захід. Запропонуйте установам, із якими 
співпрацюєте (лікарня, дитячий будинок) разом організувати наступний захід.

5

Чудовий 
сервіс для 
голосувань 
та мозкових 
штурмів https://www.tricider.com/
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБІГУ, ХОДИ, МАРШУ, 
ПАТРУЛЯ

 Цінність: залучення учнівства до соці-
ально корисної діяльності, відчуття сили 
в єдності, соціалізація, формування ро-
зуміння, що фізкультура та спорт є не-
віддільними й необхідними не тільки для 
здорового способу життя, а у й багатьох 
інших сферах.

 Авдиторія: учнівство, учительство, гро-
мадськість, батьківство .

 Орієнтовний час: від 30 хв.

 Вид благодійності: матеріальний, фінан-
совий, організаційний.

 Про формат
Як можуть бути пов’язані забіг, хода, 
марш і благодійність? Чи допоможе забіг 
тим, хто хворіє або опинився у скрутній 
життєвій ситуації? Відповіді насправді аж 
дві. По-перше, люди виходять на марш, 
ходу, парад, навіть на забіг для того, аби 
привернути увагу громадськості до пев-
ної проблеми. Адже поки проблема в тіні, 
про неї не говорять і не знають або ж цю 
проблему замовчують і не наважуються 
говорити про неї вголос — ця проблема 
лежить на плечах тих, хто з нею стик-
нувся та поодиноких волонтерів і во-
лонтерок, готових іти проти усталених 
традицій або цікавляться проблемою 
глибше, аніж пересічна людина. Привер-
нення уваги до проблеми — перший крок 
на шляху до її розв’язання.

По-друге, благодійні забіги, марафони, 
півмарафони влаштовують для того, аби 
зібрати кошти. Учасники й учасниці за-
бігу роблять внески за можливість взяти 
участь у забігах. Далі з цих внесків фор-
мується фонд заходу, який потім ви-
користовують для розв’язання певної 
проблеми, для цільової допомоги та на 
підтримку благодійних і громадських ор-
ганізацій, які зможуть докласти зусиль 
для розв’язання проблеми.

Благодійний марш, хода, парад — ра-
зова благодійна акція, за якої люди вихо-
дять на вулицю й організовано, зазвичай 
за усталеним маршрутом і в супроводі 
організаторів/-ок проходить централь-
ними вулицями міста. Мета такої акції — 
привернути увагу громадян і громадя-
нок, адміністрації міста, ЗМІ до певної 
проблеми, що потребує розв’язання.

Благодійний забіг, марафон, півма-
рафон — фізкультурні благодійні ак-
ції, у яких може взяти участь будь-хто 
за умови мінімальної фізичної підго-
товки та внесення благодійного внеску. 
Також благодійні внески та пожертву-
вання можуть зробити всі небайдужі, на-
віть якщо вони не планують брати участі 
в акції. На меті таких акцій є як привер-
нення уваги до проблеми, так і збір ко-
штів на розв’язання певної проблеми, 
про яку оголошують заздалегідь.
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1. Екопатрулі
Не тільки марші, хода й паради є спо-

собом спільної роботи над проблемою 
і привернення уваги до неї. Можна також 
влаштувати екопатрулі. Учні й учениці, 
яким небайдужа проблема збереження 
довкілля, можуть проводити регулярні 
обходи визначеної території (наприклад, 
шкільної) або щораз обирати нову локацію.

Такі екопатрулі можуть прибирати тери-
торію, а тоді залишати таблички, пов’язу-
вати стрічки з логотипом і написом «Екопа-
труль» тощо, аби громада знала, завдяки 
кому було очищено територію, або ж сте-
жити за тим, щоб люди не смітили, роз-
давати наліпки та дякувати тим, хто кидає 
сміття до смітника й не залишає за собою 
на лавках у парку пусті пляшки, тим, хто 
прибирають за собаками тощо. 

Важливо саме підтримувати тих, хто чи-
нить правильно, а не засуджувати публічно 
за викинуте сміття: у такому випадку лю-
дина почуватиметься роздратованою 
і з захистом довкілля в неї асоціювати-
муться негативні емоції.

2. Екоакція «Юні садівники й садівниці»
Ця акція розрахована на повний день. 

Можна провести у форматі фестивалю, 
організувати майстер-клас тощо.

Орієнтовні теми екоакцій:
 • як і коли садити плодові дерева;
 • догляд за плодовими деревами цілий рік;
 • як обрати екодобрива для саду;
 • як зібрати гарний урожай;
 • як зберегти фрукти для споживання 

взимку тощо.
Окрім майстер-класів можна провести 

лотерею, у якій розіграти садове приладдя 
чи паростки плодових дерев і кущів. Кошти 
з продажу лотерейних білетів можуть піти 
на захист довкілля. Можна також улашту-
вати продаж плодів і фруктів, вирощених 

за описаними в майстер-класах методи-
ками, влаштувати виставку й конкурс фі-
гур з овочів і плодів тощо.

Закрити фестиваль можна акцією 
«Застосовуємо знання: саджаємо пло-
дові дерева всі разом». Охочі саджають 
плодові дерева й беруть над ними «шеф-
ство» — до кожного дерева прикріплю-
ють бирку з іменем людини, яка має про 
нього турбуватися, поки воно не дасть 
перші плоди.

3. Марш «Збережемо планету»
Учасниці й учасники маршу можуть заз-

далегідь взяти із собою макулатуру, плас-
тикові пляшки, кришки та інше сміття, яке 
можна здати на перероблення. Якщо учас-
ники/-ці муситимуть нести пакети протя-
гом усього маршу, варто заздалегідь по-
передити, щоб збирали не дуже об’ємне 
й неважке сміття. Також варто заздалегідь 
оголосити, які види сміття приймаються, 
а також підготувати контейнери, щоб усі 
охочі могли викинути туди своє сміття, по-
передньо його посортувавши. Якщо хтось 
принесе сміття, яке здати на станцію не-
можливо, це сміття можна утилізувати 
на місці.

Перед початком маршу можна про-
вести майстер-класи про те, як готувати 
різні види принесеного сміття до утилізації 
та запропонувати тим, хто цього не зро-
бив, зняти кришки, промити пляшки, 
утрамбувати їх, зняти етикетки тощо, і так 
з кожним видом сміття.

Марш проходить центральними ву-
лицями, учасниці й учасники не гублять 
сміття, а якщо щось впало — одразу пі-
діймають (можна заразом трохи почистити 
вулиці). Марш закінчується на станції сор-
тування сміття. Там здають сміття, фото-
графуються на пам’ять чи знімають відео, 
обмінюються контактами.
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Визначити тему
Якщо у Вас уже є тема, яка, на Вашу думку, недостатньо обговорю-
ється або постає особливо гостро, проведіть дослідження — чи справді 
цій темі мало надається уваги? Якщо так, то чому — бо інформації мало 
чи тому, що тема почасти табуйована?

1
Визначте масштаб, тривалість, регулярність акції
Чи Ви збираєтесь влаштувати один марш / забіг, чи цілу серію маршів 
/ забігів? Можливо, у кінцевій чи початковій точці маршруту маршу 
/ забігу учасники й учасниці зможуть відвідати тематичний ярмарок, 
купити значки, наліпки, відвідати майстер-клас, вступити до благодій-
ної організації чи налаштувати щомісячні відрахування на розв’язання 
проблеми? У такому випадку марш може не закінчитися із досягненням 
кінцевої точки, а після забігу учасниці й учасники не розходитимуться, 
а продовжать спілкування.

2

Організуйте акцію
Зробіть рекламу у соціальних мережах, застосуйте «черезтинне радіо», 
якщо є така можливість — організуйте рекламу заходу й на справж-
ньому радіо, а також на регіональному телебаченні. Знайдіть місце 
для проведення — такі заходи мусять привертати увагу, тож їх варто 
проводити не на території школи або у віддаленому парку, а на вели-
ких площах, вулицях, у центрах невеликих населених пунктів. Визначте 
бюджет та суму, яку необхідно зібрати на благодійність, щоб визначити 
мінімальні суми внесків, вартість сувенірної продукції, якщо проводи-
тимете ярмарок, лотів — якщо проводитимете аукціон.

3

Згадка
Запропонуйте ЗМІ висвітлити подію. Варто також залучити фото-
графа чи фотографку, а потім, за наявності техніки, продавати охо-
чим світлини або ж просто давати покликання, за яким після заходу 
охочі зможуть протягом кількох днів переглянути та зберегти собі фото 
на пам’ять. Фотографії також варто викласти до соціальних мереж, 
на сайт школи та партнерів акції як звіт та спогади про захід. Крім 
того, це може бути психологічний хід — ті, хто не встигли взяти участь 
або побачили тільки фоторезультати, можуть зацікавитися можливістю 
приєднатися до наступного заходу.

4
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ВІДЕО-, ФОТО-, АУДІОТВОРЧІСТЬ
 Цінність: формування в учнівства розу-
міння, що для благодійності часом не по-
трібні спеціальні пристрої чи специфічні 
знання; розуміння можливості привертати 
увагу до проблем та неідеальності нашого 
світу власноруч.

 Авдиторія: діти різного віку, громад-
ськість, батьківство, учительство.

 Орієнтовний час: 15—45 хв, великі заходи 
можуть тривати цілий день.

 Вид благодійності: інформаційна, матері-
альна, грошова.

 Про формат
Чимала частка життя сучасних дітей, під-
літків і дорослих проходить у віртуальному 
світі комп’ютерів, смартфонів, інших ґадже-
тів. І ці ґаджети часто обладнані функціями, 
про справжню могутність яких ми часто 
й не замислюємось. Скажімо, користую-
чись смартфоном чи планшетом і камерою 
в них, ми здебільшого робимо селфі, фото 

родичів і хатніх улюбленців, фотографуємо 
природу в поїздках, розміщуємо оголо-
шення та іншу корисну інформацію, і навіть 
не замислюємось, які несподівані функції 
можна відкрити, якщо додати дрібку креа-
тивності. А як щодо фотосушки?

Фотосушка — це проєкт із обміну фо-
тографіями, який проводиться на від-
критій місцевості, переважно в парках, 
скверах, на майданах, може бути й у при-
міщенні. Під час таких заходів обирається 
актуальна тема, яка потребує висвітлення, 
і стає головним меседжем події.

Благодійна взаємодія під час фото-
сушки може відбуватися у форматі:
 • купівля квитка для участі з можливістю 

безлімітної публікації світлин;
 • установити на території заходу благо-

дійні скриньки;
 • установити фіксовану ціну за публіка-

цію одного фото-, відео-, аудіоматеріалу.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Акція «Родинне тепло»
Зберіть фотоколаж або виставку, яку 

можна постійно проводити та оновлювати 
в школі, а також виїжджати з нею на те-
матичні фестивалі, заходи, акції. Тема — 
«родинне тепло». Якість світлин не має 
значення, головне  — аби можна було 
роздивитися і зрозуміти композицію. Ці-
нуються насамперед сценки родинного 
життя, щасливі усмішки, сміх, щирі оче-
нята. Залучіть до проведення учнів і уче-
ниць, запропонуйте запросити до співпраці 
друзів і  знайомих. Влаштуйте конкурс 
на найтеплішу родинну фотографію. Це хо-
роший привід провести лекцію на тему 
етики фотографування — чому не можна 
фотографувати людину без її дозволу, 
чому не можна поширювати світлини без 
дозволу людини тощо.

Під час акції оголосіть збір коштів для 
дітей, яким не вистачає родинного тепла 
або потрібна підтримка чи допомога.

2. Добрі відео про тварин у притулках
Один із найпоширеніших сьогодні спо-

собів розказати про тварин у притулках, 
які потребують нового дому, — це сфото-
графувати їх чи зняти з ними миле відео, 
яке можна виставити в інтернеті на сайтах 
притулків або ж у соцмережах у спеціаль-
них групах. Діти сильно полегшать роботу 
волонтерів і волонтерок, просто приїхавши 
на пів години до притулку, поспілкував-
шись із тваринами, зробивши із ними фото 
та відео. 

Можливо, хтось із дітей пізніше по-
вернеться разом з рідними до притулку 
і візьме собі хатнього улюбленця. Дописи 
в соцмережах, по-перше, привертають 
увагу до самої проблеми та окреслюють 
її масштаби — безпритульних тварин за-
раз набагато більше, аніж притулків, і біль-
шість притулків переповнені, а по-друге, 
підвищують шанси пухнастиків знайти собі 
домівку й люблячу родину.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Визначте тематику
Нині фотографія — один із видів мистецтва, який може зачіпати будь-яку тему: чи то 
навколишній світ та природу, чи улюблених тваринок та їх життя, архітектуру міста, 
емоції людей тощо. Оберіть актуальну тему для фото-, відео-, аудіотворчості. При-
верніть увагу до питання, яке учнівство вважає важливим.
Але варто зазначити, що у звичному понятті фотосушка передбачає не поєднані те-
мою роботи. Тому можна влаштувати виставку улюблених світлин, а отримані кошти 
передати на благодійність.

1

Підготуйте все необхідне
Загалом провести фотосушку можна будь-де. Але варто врахувати такі моменти: 
обов’язково потрібно підготувати мотузку, на яку можна повісити фото та маленькі 
прищіпки для закріплення фотокарток. Ураховуючи це, потрібно обрати місце так, 
щоб можна було втілити фотосушку. Наприклад, мотузка може висіти між двох 
стовпів на шкільному майданчику або між шафами у класі чи колонами в актовій залі.

2

Залиште послання
На зворотному боці фотокартки можна залишити свої координати (наприклад, сто-
рінку соціальної мережі), написати побажання або ж улюблену цитату. Тоді ті, хто 
оберуть цю фотокартку, отримають ще й позитивні емоції або зможуть зв’язатися, 
щоб потоваришувати чи запропонувати співпрацю. Так, учнівству буде цікаво отри-
мати нові знайомства та згодом можна буде об’єднуватися для спільних виставок.

3
Діліться
Зняти світлину або відео — тільки пів справи, друга половина полягає в тому, аби роз-
повсюдити контент якнайширше, щоб якнайбільша авдиторія дізналася про фотосушку.. 
Тож не тільки знімайте, а й шерьте, навіть якщо більше нічим не можете допомогти в кон-
кретному питанні — так шанси, що інформація дістанеться до тих, хто таки допоможуть, 
значно зростають.

4

3. Відеозвернення до Дня Землі 
чи до Дня Миру

Таке відеозвернення може стати цілим 
проєктом — діти можуть поділитися на групи 
і хтось напише сценарій до відео, хтось 
створить розкадрування, хтось зніме відео, 
а хтось його потім змонтує, додасть ефекти 
й переходи, музику, цікаву послідовність 
кадрів. На кожному з етапів діти зможуть 

виявити свою креативність і творчість, пі-
дійти до завдання нестандартно, навчитися 
працювати в колективі, пропонувати свої 
думки й дослухатися до чужих, приймати 
спільні рішення. Також діти зможуть реалізу-
вати свої таланти або спробувати себе в геть 
новій справі. І всі ці спільні зусилля будуть 
витрачені на підтримку й поширення ідей 
захисту і збереження екосистеми планети.
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ВОЛОНТЕРСТВО АБО ШЕФСТВО

 Цінність: виховує соціальну відповідаль-
ність, співчуття та емпатію, учить ство-
рювати ефективну комунікацію.

 Авдиторія: діти різного віку, громад-
ськість, батьківство, учительство.

 Орієнтовний час: довільний.

 Вид благодійності: організаційна, інфор-
маційна.

 Про формат
Волонтерство — добровільна безко-
рислива суспільно корисна діяльність. 
Шефство — систематична товариська 
допомога кому-небудь. Подібна ді-
яльність формує в учнівства такі яко-
сті характеру, як відкритість, чесність, 
милосердність, є хорошим способом 

соціалізації молоді, а також служить 
фактором розвитку громадянської ак-
тивності та елементом системи патріо-
тичного та громадянського виховання.

Спектр діяльності, де потрібні волон-
терська допомога та шефство, дуже 
широкий. Це робота з соціально неза-
хищеними групами населення, допомога 
дитячим лікарням та притулкам для тва-
рин, допомога в організації та прове-
денні концертів та спортивних заходів 
тощо. Найчастіше волонтерська група 
формується з учнівства одного закладу 
освіти — такі проєкти організувати про-
стіше — та з різним рівнем залученості 
учнів і учениць: від повного залучення 
до епізодичної присутності.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Допомога безпритульним тваринам
У школі або у класі можна організувати 

волонтерську групу з дітей та дорослих, які 
допомагатимуть доглядати за тваринами 
у притулках. Якщо є можливість, на терито-
рії закладу освіти можна вирощувати овочі, 
які в притулках додають до їжі тваринам.

2. Відвідування дитячих будинків
Учнівство та їх батьки або особи, які їх 

замінюють, можуть допомагати соціально 
незахищеним групам населення. Особли-
вої уваги та підтримки з боку суспільства 
потребують вихованці й вихованки дитя-
чих будинків. Наприклад, у дитячому бу-
динку можна організувати командні ігри, 
щоб діти розвивали комунікативні навички. 
Також важливим є саме системне відвіду-
вання дитячих будинків — можна зробити 
це традицією. Так будуватимуться міцні ко-
мунікаційні мости між дітьми. 

3. Аніматорство
Охочі підтримати хворих дітей, які пе-

ребувають на тривалому лікуванні, по-
передньо узгодивши дії з адміністрацією 

медичного закладу, можуть влаштувати 
мінішоу. Учні й учениці перевдягаються 
в костюми, готують відповідний реквізит 
(повітряні кульки, іграшкові квітки, мильні 
бульбашки) та влаштовують справжнє 
свято для маленьких пацієнтів і пацієнток.

4. Гостини до людей похилого віку
У закладі освіти можна організувати 

волонтерський рух із допомоги будинкам 
для людей похилого віку та самотнім пен-
сіонерам і пенсіонеркам. Наприклад, діти 
та батьки або особи, які їх замінюють, мо-
жуть розвозити самотнім дідусям і бабу-
сям продукти, ліки, допомогти оплатити 
певні послуги або ж зробити щось по дому. 
У цьому випадку організатори й організа-
торки шкільного волонтерського руху мо-
жуть спільно взаємодіяти з благодійними 
фондами, які займаються допомогою лю-
дям похилого віку. Літні люди не повинні 
відчувати себе покинутими. Їм важливо 
бути корисними. Тому до названої діяльно-
сті можна ще додати запис біографії людей 
(є багато різноманітних історій, які мають 
бути відомими).
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Оберіть сферу волонтерства чи шефства
Це може бути: пропаганда здорового способу життя, екологічна діяль-
ність, допомога дитячим будинкам або дітям з особливими потребами, 
культурно-просвітницька діяльність тощо. 
На цьому етапі необхідно конкретизувати, хто буде цільовою авдиторією 
проєкту. Цільових груп у волонтерських проєктах завжди дві. 
Перша — це група дітей, яка займеться волонтерською діяльністю. 
Друга — це кому надаватиметься допомога.

1

5. Організація культурного дозвілля 
для людей похилого віку

Літні люди часто не мають змоги са-
мостійно організувати своє дозвілля, але 
охоче долучаються до таких ініціатив, адже 
вони урізноманітнюють і сповнюють життя 
яскравими спогадами.

Танцювальні вечори, майстерки, лекції, 
курси з фотографування, дизайну, комп’ю-
терної грамотності, літературні салони, ви-
їзні бібліотеки, тренінги, співочі конкурси 
тощо будуть дуже корисні для підтримання 
рівня когнітивних здатностей, активної ко-
мунікації, навчання чогось нового.

6. Шефство над дітьми із багатодітних сімей
Старшокласники й старшокласники мо-

жуть запропонувати багатодітним сім’ям 
допомогу із виконанням та перевіркою 
домашніх завдань дітей. Адже батьків-
ству в таких родинах не завжди вистачає 
на це часу. Також не всі батьки або особи, 

які їх замінюють, мають можливість від-
правити малят у дитячі табори, водити 
до квест-кімнат чи на майстер-класи через 
фінансову неспроможність. Тому старшо-
класники й старшокласниці можуть орга-
нізовувати протягом літніх канікул різно-
манітні цікаві активності, даруючи свій час 
та увагу малечі. Для цього протягом нав-
чального року вчителі й учительки можуть 
проводити для учнівства майстер-класи 
з організації та проведення ігор та квестів.

7. Галочковий список добрих справ
Учительство, учнівство та батьківство 

заздалегідь складають список справ, які 
необхідно виконати для добробуту школи 
або громади. У певний день ці справи ви-
конуються. Як додаткова «родзинка» — 
можна оформити стіл із невеликими пода-
рунками або сувенірами для волонтерської 
групи. Наприклад, одна добра справа — 
один подарунок.
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Оберіть мету та час реалізації проєкту
Відповідно до цільової авдиторії, оберіть мету проєкту. Наприклад, орга-
нізувати збирання подарунків для дітей із дитячих будинків, надати допо-
могу самотнім пенсіонерам/-кам або ж організувати постійну взаємодію 
учнівства в закладі освіти. Варіантів може бути безліч. Конкретизуйте час 
реалізації проєкту, необхідний актив (скільки волонтерів і волонтерок має 
постійно займатися діяльністю). На цьому етапі важливо сформувати пул 
організаторів і організаторок волонтерського руху серед учительства 
або батьківства.

2

Сформуйте команду та проведіть навчання
Популяризуйте волонтерство у школі та серед батьківства, оскільки ві-
дразу залучити дітей у волонтерські групи навряд чи вдасться. Бажано 
не просто залучити учнівство до волонтерства, але й провести їх нав-
чання.
Після цього продумайте план волонтерської діяльності відповідно до по-
ставлених цілей. Наприклад, організація концерту в дитячому будинку ви-
магає поетапності, репетицій, підготовки. Вам потрібно вирішити: чи за-
лучати до участі дітей із дитбудинку або виступати будуть тільки учениці 
й учні школи, необхідно вирішити питання матеріально-технічного та фі-
нансового забезпечення тощо.

3

Координуйте дії волонтерської групи
Завдання педагога на етапі реалізації проєкту пов’язане з координуван-
ням та навчальною підтримкою учнівства (проведення бесід, групових 
тренінгів, психологічний супровід). Проте намагайтеся не управляти ді-
яльністю волонтерської групи, а супроводжувати її (станьте ментором / 
менторкою).

4

Підбийте підсумки
Важливо підбити підсумки не тільки на папері, а й обговорити резуль-
тати з дітьми. Оцініть рівень задоволеності учнівства та батьківства від 
волонтерства та шефства. Результати діяльності волонтерських груп — 
це основа для розроблення наступних проєктів, планів, ініціатив.

5
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ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНИХ КОНЦЕРТІВ 
АБО ВИСТАВ

 Цінність: дозволяє дітям відчути причет-
ність до доброї справи, формує в дітей 
навички працювати у команді, творчо 
підходити до виконання завдань, розви-
ває художній та естетичний смак.

 Авдиторія: діти різного віку, батьківство, 
учительство, громадськість, відомі осо-
бистості.

 Орієнтовний час: 1—2 год.

 Вид благодійності: фінансова.

 Про формат
Благодійні шкільні концерти, вистави 
та зустрічі відрізняються від звичайних 
тим, що на них потрібно придбати кви-
ток. Усі гроші від квитків, звичайно, ідуть 

на благодійність. Окрім збору коштів, ме-
тою благодійних концертів є привернути 
увагу громадськості до проблеми необ-
хідності надавати допомогу людям, які 
її потребують. 

Такі заходи зазвичай збирають велику 
кількість глядачів, які, дізнавшись про 
проблему, окрім придбаного квитка, 
можуть окремо надати людині або пев-
ній організації посильну допомогу. 

Тому, перш ніж узятися до організації 
благодійного концерту, вистави чи зу-
стрічі, необхідно визначитися з питан-
ням щодо того, якій конкретно людині 
чи організації школа хоче допомогти.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

1. Благодійний творчий вечір
Організуйте концертну програму з ви-

ступів дітей та дорослих. Сценарій благо-
дійного вечора має містити різноманітні 
сюжети: пісні, танці, сценки, конкурси, 
читання поезії тощо. Для участі в такому 
концерті можна також запросити музичні 
колективи, театральні студії, колективи 
художньої самодіяльності, поетів із Ва-
шого населеного пункту. Звичайно, щоб 
потрапити на концерт, необхідно буде 
придбати квиток.

2. Тематична вистава
Благодійну виставу можна присвя-

тити як певній порі року, святу (новорічна, 

різдвяна, осіння, весняна тематика). Теат-
ральне дійство не лише допоможе зібрати 
кошти за продаж квитків, а й стане інстру-
ментом для розвитку творчих здібностей, 
естетичного та художнього смаку у дітей.

3. Допомога під час організації заходів
Дітям на добровільних засадах можна 

запропонувати допомогти під час органі-
зації шкільних, позашкільних, громадських 
заходів — концертів, театральних виступів, 
конкурсів, свят, спортивних заходів тощо. 
Наприклад, учні й учениці можуть роздру-
кувати необхідні матеріали, роздавати ін-
формаційні буклети, супроводжувати гос-
тей під час заходу тощо.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Зверніться по допомогу до благодійної організації
Для початку зверніться до будь-якої благодійної організації населеного пункту. Такі 
організації, як правило, дуже зацікавлені в проведенні благодійних заходів. У зв’язку 
з цим вам обов’язково допоможуть із питаннями вибору мети проведення благодій-
ного концерту. Як правило, під час шкільних благодійних концертів, вистав збирання 
грошей відбувається для проведення якоїсь термінової операції хворій дитині.

1

Заплануйте проведення заходу
Запропонуйте учнівству ідею організувати благодійний захід. Тема заходу залежить 
тільки від їх фантазії. Благодійний концерт або вистава вимагають підготовки, тому 
варто запланувати їх за декілька місяців, щоб вистачило часу для репетицій. Насам-
перед потрібно чітко визначити мету, чи потрібна вам фізична, матеріальна, грошова 
допомога. Якщо останнє — визначте суму. Маючи конкретне завдання, Ви зможете 
більш успішно продумати кампанію з організації та проведення благодійного заходу.

2

Оберіть місце для проведення заходу
Варіантів тут може бути безліч: актова зала школи, збірна сцена на подвір’ї школи, 
парку або спортивний стадіон, будинок культури тощо. Попіклуйтеся про те, як за-
прошені гості будуть діставатися до місця проведення.

3
Залучайте до організації заходу якомога більше людей
Шукайте допомоги ззовні, адже добре підібрана команда зробить Ваш захід кра-
щим. Залучайте не тільки учнівство, а й батьків або осіб, які їх замінюють, праців-
ників і працівниць із інших дитячих освітніх закладів, представниць і представників 
місцевої влади та бізнесу, громадськість. Розподіляйте завдання. Зробіть так, щоб 
інформація, яку Ви хочете донести, зацікавила всіх.
Із питань технічного оснащення сцени зверніться до професійної спільноти. Грамотні 
фахівці чи фахівчині візьмуть на себе процеси монтажу, налаштування та обслуго-
вування обладнання, дадуть відповідь на всі Ваші запитання.

4

Прорекламуйте благодійний концерт
Намагайтеся зробити так, щоб ніхто не пропустив інформацію про проведення за-
ходу. Залучіть якомога більше способів реклами: від розклеювання плакатів до соці-
альних мереж. Інформаційна підтримка благодійного заходу теж дуже важлива, тому 
відправте листи в редакції місцевих газет та на телебачення. Якщо у Вас є знайомі 
журналісти чи журналістки, попросіть їх, щоб вони, якщо змога, посприяти в цьому. 
Таким чином школі вдасться зібрати якомога більше коштів.

5
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БЛАГОДІЙНІ СКРИНІ 
 Цінність: виховує в дітей організованість, 

самостійність, відповідальність за свій 
унесок у благодійну справу, формує на-
вички працювати в команді, розвиває 
творчі та ораторські здібності.

 Авдиторія: діти різного віку, батьківство, 
учительство, громадськість.

 Орієнтовний час: довільний.

 Вид благодійності: матеріальна, фінан-
сова.

 Про формат
Найбільш доступними й водночас ре-
зультативними видами організації бла-
годійної діяльності були та залишаються 
спеціальні скрині для збору коштів, 
а також збір необхідних речей. Ці види 
пожертвувань не вимагають зайвих дій 
і водночас дають їм можливість долучи-
тися до благодійної справи.
Зовнішній вигляд скринь для відкритого 
збору необхідних речей (фруктів, книг, 
одягу тощо) може бути різноманітним. 
Долучіть до їхнього виготовлення дітей. 

Можна зробити скрині з підручних ма-
теріалів. Наприклад, зі звичайних три-
літрових скляних банок, закрутивши їх 
залізною кришкою з попередньо зро-
бленим прорізом. 
Можна взяти десятилітрові бутлі з-під 
питної води та оформити їх як скрині. 
Можна використати звичайну коробку 
та креативно її прикрасити. Бажано, 
щоб скриня була яскравою, великою 
та привертала увагу.
Щодо збирання коштів за допомогою 
скринь існують свої певні правила. 
Спершу потрібно пам’ятати, що такий 
збір має відбуватися у співпраці із бла-
годійним фондом чи організацією, адже 
саме вони допоможуть зробити його 
прозорим та офіційним. Сама скриня 
має бути прозорою. 
Це не  обов’язково, але найчастіше 
скрині саме такі: це символізує прозо-
рість збирання пожертвувань, а також 
стимулює людей активніше долучатися 
до благочинності. 

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

1. Акція «Вітамінний еліксир» 
Проводиться вітамінний збір для вій-

ськових ООС. Це можуть бути лимони, 
мед, курага, родзинки, чорнослив тощо. 
Також учні й учениці пишуть листи учас-
никам і учасницям військових подій. Так 
само можна влаштувати у школі «фрукто-
вий день». Кожна дитина приносить у за-
клад освіти один найулюбленіший фрукт. 
Усі фрукти передаються тим, кому вони 
потрібні.

2. Акція «Подаруй бібліотеці книгу»
Відбувається збирання україномов-

них книг та передання їх у шкільні бі-
бліотеки: як своєї школи, так і для шкіл 
зі східного регіону країни. Також у День 
знань, на останній дзвінок, День учителя 

можна організувати у школі акцію «Книга 
замість квітів». Діти замість квітів прино-
сять книги, які можна залишити у шкіль-
ній бібліотеці, передати в лікарняну бі-
бліотеку, дитячий будинок тощо.

3. Акції «Копійка зазеленіє» або «Мо-
нетка на добро»

Оголошується збирання монет номіна-
лом 5 та 25 копійок, що вийшли вже з обігу 
та залишилися вдома в багатьох родинах. 
Банки ще приймають їх до 30 вересня 2023 
року. Проводиться обмін зібраних монет 
у банку, а на отримані кошти можна при-
дбати молоді саджанці для шкільного саду 
або витратити кошти на благодійність. Не 
обов’язково прив’язувати збір до 5 та 25 
копійок. 

66 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗОВУЄМО БЛАГОДІЙНІСТЬ У ШКОЛІ



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Знайдіть фонд або організацію, які будуть адмініструвати збір 
Скриньки можна розмістити в школі під час акції, але в партнерстві 
з благодійною організацією, яка несе відповідальність за збирання. На-
приклад, організація розмістила скриньки в школі чи торгівельних точ-
ках, інкасувала зі свідками й відзвітувала всім учасникам і учасницям 
акції про суму зібраних коштів і те, яким чином вона була витрачена. 
Благодійні скрині мають право розміщувати лише благодійні організації, 
які й адмініструють цей збір (інкасують скриньки, вносять кошти на ра-
хунок фонду, надають звіт у податкову та звіт донорам).

1

Відзвітуйте та подякуйте доброчинцям і доброчинницям
Після того, як зібрані кошти були передані необхідним людям, по-
трібно відзвітуватися перед перед людьми, які брали участь в події. Та-
кож важливо написати про те, як змінилося життя тих, для кого при-
значалися кошти, та повідомити про це доброчинців і доброчинниць, 
щоб вони продовжували жертвувати Вашій освітній установі. Добре, 
якщо вдасться розмістити інформацію в тому місці, де були скрині. На 
жаль, це не завжди можливо, тому на наліпках або буклетах біля скрині 
обов’язково дайте посилання на ресурс (шкільний сайт, групу в соціаль-
них мережах), де будуть розміщені звіти.

2

Збирайте всі дрібні гроші, які мож-
ливо, а для монет, які виходять із обігу, 
створіть окрему скриньку.

4. Акція «Збери кришечки, макулатуру, 
батарейки».

Усі збирають у  спеціальні скриньки 
використані пластикові кришечки, маку-
латуру, батарейки та обмінюють їх у спе-
ціальних пунктах прийому на кошти, які 
йдуть на благодійність.

5. Мініпроєкт «АКСМ» («Агентське 
Коло Святого Миколая»)

Волонтерська команда до Дня Святого 
Миколая створює святкову атмосферу 
у школі та долучає охочих до доброї справи. 
Наприклад, збирання книжок та ігор для 
обладнання ігрового куточка в дитячій лі-
карні. Хто долучилися — фотографуються 
зі Святим Миколаєм на фотозоні. Зовнішній 
вигляд агентів і агенток: червоні новорічні 
капелюшки та чорні окуляри.
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ПОДАРУНКИ
 Цінність: навчає демонструвати увагу 

до інших людей та турботу про них, роз-
виває комунікативні навички, творчі 
здібності та креативне мислення.

 Авдиторія: діти різного віку, батьківство, 
учительство.

 Орієнтовний час: довільний.

 Вид благодійності: матеріальна.

 Про формат
Подарунки з благодійною складовою мо-
жуть стати чудовим способом не тільки 
проявити увагу до інших людей та тур-
боту про них, а й підняти настрій тим, хто 
дарує. Роблячи добрі справи, ми відчу-
ваємо себе краще та укріплюємо соці-
альні зв’язки. Доброчинний подарунок 

має символічний зміст та викликає асо-
ціації з турботою, самовідданістю та аль-
труїзмом — якостями, які цінуються 
в будь-яких стосунках.

Популярність доброчинних подарунків, які 
учнівство та вчительство дарує в школах 
одні одним та іншим людям, у світі тільки 
зростає. Це можуть бути як придбані речі, 
так і виготовлені власноруч. Наприклад, 
приготовані вдома смаколики, вітальні 
листівки, малюнки або прикраси. Крім 
того, такі подарунки привертають увагу су-
спільства до певної проблеми: час то їх ба-
чать не тільки ті, кому вони вручаються, 
а й інші люди, які можуть у результаті до-
лучитися до акції та благодійництва.

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
1. Проєкт «Наліпки добра»
Діти самостійно виготовляють тематичні 

наліпки (зображення тварин, логотип бла-
годійної акції тощо), усі охочі долучитися 
до благодійництва купують наліпку та при-
клеюють її собі, як нагадування про вне-
сок у добру справу. Учні й учениці можуть 
створити альбом для наліпок за навчаль-
ний рік або щоденник волонтера/-ки. 

2. Акція «Лист із шоколадкою»
Охочі приєднатися до акції загортають 

у конвертик шоколадку та вкладають ру-
кописний лист, виготовлену власноруч 
листівку з побажаннями, малюнок тощо. 
Такі конверти можна передавати в лікарні, 
військові шпиталі, зону ООС через волон-
терів і волонтерок.

3. Акція «Подарунки військовим»
Попросіть кожну родину підготувати со-

лодкий подарунок для одного / однієї вій-
ськового / військової, наприклад до Дня 
Святого Миколая. Також батьківський ко-
мітет школи може долучитися до щорічної 
шкільної акції та придбати для всіх учнів 
і учениць школи цукерки. У День Святого 
Миколая на вході до школи переодягнений 

Святий Миколай дарує учнівству по одній 
шоколадній цукерці. Такі акції можна про-
водити і в інші свята. Наприклад, у Міжна-
родний жіночий день або День захисників 
і захисниць України.

4. Майстерка «Дякую тобі»
На майстерці діти виготовляють при-

краси. Наприклад, значок із зображен-
ням жовто-блакитного сердечка та калини 
з фетру та намистинок. На міському вій-
ськовому параді до Дня захисників і за-
хисниць України діти самостійно обирають, 
кому вручити значок, та зі словами вдяч-
ності дарують прикраси. Так само можна 
власноруч виготовляти новорічні або вели-
кодні прикраси та передавати військовим 
через волонтерів і волонтерок.

5. Акція «Великодній кошик»
Напередодні великодніх свят діти купу-

ють або випікають тематичні ласощі. У ви-
значений день приносять все до школи, 
щоб потім передати в лікарні, будинки для 
літніх людей, дитячі будинки тощо. Але 
важливо перед акцією уточнити в бене-
фіціарів/-ок благодійності, чи доцільними 
будуть такі подарунки.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Оберіть подію, до якої необхідно створити подарунок1

Чітко вирішіть, що саме даруватиметься 
Далеко не всі подарунки підходять для дарування. Наприклад, онкохворим ді-
тям не можна дарувати старі, непотрібні речі, ношений одяг, статуетки з полиць 
тощо. У лікарнях суворі гігієнічні та санітарні вимоги, а в маленьких пацієнтів 
онкологічних відділень дуже слабкий імунітет, тому дарувати вже використані 
речі, наприклад, книжки та м’які іграшки, категорично не можна. Вдалі варіанти 
подарунків — це, наприклад, чашки, теплі шкарпетки, набори для творчості, 
листівки або малюнки.

2

Оцініть практичність подарунка
Подарунок має бути красивим, приємним та потрібним. Орієнтуйтеся на те, що Ви 
хотіли б подарувати близькій людині. Краще, якщо подарунок буде хоча б міні-
мально практичним — не просто якийсь декоративний елемент, а щось, що при-
несе хоча б трішки користі. І завжди краще, якщо та ж сама чашка буде без но-
ворічної символіки. На свята це добре, але протягом року не дуже актуально.
Якщо Ви хочете щось подарувати будинку для людей похилого віку, обирайте ба-
вовняні футболки, рушники, шкарпетки. А ще людям похилого віку набагато більше, 
ніж дітям, потрібні іграшки — м’які, із твердим природним або штучним наповнюва-
чем. Вони допомагають розвивати дрібну моторику (це важливо, наприклад, після 
інсульту). Важливо, щоб подарунок не був занадто дорогим, інакше інші люди, які 
отримають щось менш цінне, будуть відчувати себе некомфортно.

3

Дарування невеличких придбаних або виготовлених власноруч подарунків 
учнівство та вчительство може організувати:

 y перед кожним святом (новорічні та різдвяні свята, Міжнародний жіночий 
день тощо);

 y у дні, присвячені певним проблемам (Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 
Всесвітній день онкохворої дитини, День захисника й захисниці України 
тощо);

 y під час благодійних ярмарків, аукціонів, концертів, вистав, волонтерських 
заходів тощо;

 y під час проведення шкільних, позашкільних та громадських заходів.
Для подарунків є безліч приємних приводів, тому відкривайте Календар 
доброти на с. 72—76 та вперед!
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БЛАГОДІЙНІСТЬ:

ЕФЕКТИВНО, ЦІКАВО

ДЕРЕВО БЛАГОДІЙНОСТІ

Коли ти робиш щось для інших від душі, не чекаючи подяки, хтось 
записує це в книгу доль і посилає щастя, про яке ти навіть не мрієш.
АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ,  
американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ООН

Інструкція для використання:

Матеріали для 
створення дерева 
за покликанням

Роздрукуйте на кольоровому принтері частинки дерева 
благодійності.1
Складіть частинки відповідно до схеми.2
Обріжте дерево за зовнішнім контуром.3
Обріжте в кожної частинки незаштриховані сторони 
«пазла».4
Склейте частинки дерева заштрихованими сторонами, 
накладаючи сусідні клаптики. 5
Готово!

http://bit.ly/charitytree
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30 31
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6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

КАЛЕНДАР ДОБРОТИ 
Деякі події мають не підтверджений характер, як-от День тонких 
млинців чи День утилізації ялинки, але вони прикрашають цей 
календар, як смачний крем — тортик.

СІЧЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЛЮТИЙ

КВІТЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НДПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НДПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НДПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30*

31
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

НА 2022 РІК
Позначки:

 — релігійні свята

 — державні свята

 — ідеальний день для 
благодійності

 — варіативно, змінює дату 
проведення залежно від року.

ЛИСТОПАД

ВЕРЕСЕНЬ

ЛИПЕНЬ

ГРУДЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

СЕРПЕНЬ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10* 11*

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25*

26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18* 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28* 29 30

1 2 3 4 5 6 7*

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20* 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2*

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12* 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

73РОЗДІЛ 3. БЛАГОДІЙНІСТЬ: ЕФЕКТИВНО, ЦІКАВО, ПРИЄМНО



С
ІЧ

ЕН
Ь

1 січня — Новий рік
4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля
6 січня — Святий вечір
7 січня — Різдво Христове
10 січня — День вдячності кімнатним 
рослинам
11 січня — Всесвітній день «Дякую!»
13 січня — День здійснення мрій
13 січня — Свято Маланки і Василя
15 січня — Утилізація новорічної ялинки
17 січня — Всесвітній день дітей-
винахідників
19 січня — Водохреща. Хрещення 
Господнє
21 січня — Міжнародний день обіймів
22 січня — День Соборності України
24 січня — Міжнародний день освіти
28 січня — День відкриття Антарктиди
30 січня (остання неділя) — Міжнародний 
день без інтернету 

БЕРЕЗЕН
Ь

1 березня — День «Нуль дискримінації»
3 березня — Всесвітній день дикої 
природи
3 березня — Всесвітній день письменника
14 березня — День українського 
добровольця
14 березня — Міжнародний день річок
20 березня — Міжнародний день щастя
21 березня — Всесвітній день людей 
із синдромом Дауна
21 березня — Міжнародний день лісів
21 березня — Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію расової дискримінації
22 березня — Всесвітній день водних 
ресурсів
24 березня — Всесвітній день боротьби 
з туберкульозом
26 березня — День Національної гвардії 
України
26 березня (остання субота) — «Година 
Землі»
27 березня — Міжнародний день театру

КВІТЕН
Ь

1 квітня — День сміху
2 квітня — Всесвітній день поширення 
інформації щодо проблеми аутизму
2 квітня — Міжнародний день дитячої 
книги
7 квітня — Всесвітній день здоров’я
16 квітня (третя субота місяця) — 
Всеукраїнський День довкілля
18 квітня — Міжнародний день пам’ятників 
тa видатних місць
22 квітня — День Землі
23 квітня — Всесвітній день книги тa 
авторського права
24 квітня — Великдень
26 квітня — Міжнародний день пам’яті 
жертв радіаційних аварій і катастроф
26 квітня — День Чорнобильської трагедії
29 квітня — Міжнародний день танцю

Л
Ю

ТИ
Й

2 лютого — День тонких млинців
4 лютого — Всесвітній день боротьби 
проти раку
8 лютого (другий день другого тижня) — 
День безпеки в Інтернеті
11 лютого — День чарівних казок на ніч 
11 лютого — Міжнародний день жінок 
і дівчат у науці
14 лютого — День Святого Валентина
15 лютого — Всесвітній день онкохворої 
дитини
17 лютого — День спонтанного прояву 
доброти
18 лютого — День батарейки
27 лютого — Міжнародний день оптимістів
28 лютого — День зубної феї
29 лютого — Міжнародний день рідкісних 
захворювань

Приєднуйтеся до руху «Щедрий 
Вівторок» щорічно! 

Він відбуватиметься: 

30 листопада у 2021 році, 

29 листопада у 2022 році, 

28 листопада у 2023 році.
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ТРАВЕН
Ь

3 травня — Міжнародний день Сонця
5 травня — Міжнародний день боротьби 
за права людей із інвалідністю
8 травня — Всесвітній день Червоного 
Хреста
15 травня — Міжнародний день сім’ї
16 травня — Міжнародний день світла
18 травня — Міжнародний день музеїв
21 травня — Міжнародний день чаю
22 травня — Всесвітній день біологічного 
розмаїття
23 травня — День Героїв України
24 травня — Європейський день парків
28 травня — Всеукраїнський день 
краєзнавства

Л
И

П
ЕН

Ь

2 липня — Міжнародний день сюрпризів
3 липня — Всесвітній день без 
поліетиленових пакетів
8 липня — День родини
10 липня — День «Не наступайте на бджіл»
11 липня — Всесвітній день 
народонаселення
11 липня — Всесвітній день шоколаду
15 липня — День українських миротворців
17 липня — Міжнародний день щирої 
радості за досягнення інших
18 липня — Міжнародний день Нельсона 
Мандели
19 липня — Всесвітній день фотографа
20 липня — Міжнародний день шахів
20 липня — Міжнародний день торта
28 липня — День хрещення Київської 
Русі— України
30 липня — Всесвітній день боротьби 
з торгівлею людьми
30 липня — Всесвітній день дружби

Ч
ЕРВЕН

Ь

1 червня — Міжнародний день захисту дітей
4 червня — Міжнародний день безневинних 
дітей — жертв агресії
8 червня — Всесвітній день океанів
9 червня — Міжнародний день друзів
12 червня — День Святої Трійці 
12 червня — Всесвітній день боротьби 
із дитячою працею
14 червня — Всесвітній день донора крові
15 червня — День захисту людей похилого віку
17 червня — Всесвітній день боротьби 
з опустелюванням і посухою
19 червня — Всесвітній день дитячого футболу
19 червня — День фермера
20 червня — Всесвітній день біженців
22 червня — День скорботи та вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні
23 червня — Міжнародний олімпійський день
26 червня — Міжнародний день боротьби 
проти зловживання наркотиками та їх 
незаконного обігу
28 червня — День Конституції України

С
ЕРП

ЕН
Ь

1 серпня — Універсальний День 
народження вихованців у притулках для 
тварин
7 серпня (перша неділя) — Міжнародний 
день прощення
8 серпня — Міжнародний день котів
9 серпня — Міжнародний день корінних 
народів світу
12 серпня — День молоді
13 серпня — Всесвітній день шульги
16 серпня — Всесвітній день повітряних 
зміїв
17 серпня — День одягу вторинного 
використання 
19 серпня — Всесвітній день гуманітарної 
допомоги
20 серпня (третя субота) — Міжнародний 
день безпритульних тварин

Як дітям та школам 
долучитися до Щедрого 
Вівторка, читайте 
за покликанням ht

tp
s:
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cu

tt
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ВЕРЕС
ЕН

Ь

1 вересня — День знань
5 вересня — Міжнародний день 
благодійництва
6 вересня — День читання книг
7 вересня — Міжнародний день чистого 
повітря для блакитного неба
8 вересня — Міжнародний день 
грамотності
9 вересня — День краси
10 вересня (друга субота) — День фізичної 
культури і спорту
11 вересня (друга неділя) — Міжнародний 
день пам’яті жертв фашизму
16 вересня — Міжнародний день охорони 
озонового шару
17 вересня — День рятувальника
21 вересня — Всесвітній день миру
22 вересня — День без автомобіля
25 вересня (остання неділя) — 
Міжнародний день глухих
29 вересня — День пам’яті жертв 
Бабиного Яру
30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек
30 вересня — День усиновлення

Л
И

С
ТО

П
АД

9 листопада — День української писемності 
та мови
10 листопада — Всесвітній день науки
11 листопада — Міжнародний день 
енергозбереження
13 листопада — Всесвітній день доброти
13 листопада — Міжнародний день людей 
із порушенням зору
16 листопада — Міжнародний день 
терпимості (толерантності)
17 листопада — Всесвітній день 
недоношених дітей
18 листопада (третій четвер) — Міжнародний 
день відмови від куріння
19 листопада — Всесвітній день запобігання 
насильству над дітьми
20 листопада — Всесвітній день дитини
21 листопада — День Гідності та Свободи
21 листопада — Усесвітній День Гідності
22 листопада — День гуманного суспільства
24 листопада — День свого унікального 
таланту
25 листопада — Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію насильства щодо жінок
27 листопада — День пам’яті жертв 
голодомору
28 листопада — Ханука
29 листопада — Щедрий Вівторок
30 листопада — День домашніх тварин

Ж
О

ВТЕН
Ь

1 жовтня — Міжнародний день людей 
похилого віку
2 жовтня (перша неділя) — День «Заміни 
звичайну лампочку на енергозбережувальну»
2 жовтня — День працівників освіти
4 жовтня — Всесвітній день тварин
9 жовтня — День «Візьми свого плюшевого 
ведмедика на роботу або в школу»
9 жовтня — Європейський день донорства 
та трансплантації органів
12 жовтня (друга середа) — Міжнародний 
день по зменшенню небезпеки стихійних лих
14 жовтня — День захисників і захисниць 
України
15 жовтня — Всесвітній день боротьби 
з раком молочної залози
16 жовтня — Всесвітній день здoрoвoгo 
харчування
17 жовтня — Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію бідності
17 жовтня — Всесвітній день донорства 
та трансплантації органів
18 жовтня — Європейський день боротьби 
з торгівлею людьми
22 жовтня — Всесвітній день людей 
із порушеннями мовлення
25 жовтня — Міжнародний день шкільних 
бібліотек
28 жовтня — День бабусь та дідусів в Україні

ГРУД
ЕН

Ь

1 грудня — Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом
2 грудня — Міжнародний день боротьби зa 
скасування рабства
3 грудня — Міжнародний день людей 
із інвалідністю
5 грудня — Міжнародний день волонтерів
6 грудня — День Збройних сил України
9 грудня — Міжнародний день пам’яті 
жертв злочинів геноциду, ушанування 
їхньої людської гідності й попередження 
цих злочинів
9 грудня — День Різдвяних листівок 
та подарунків
10 грудня — День прав людини
11 грудня — Всесвітній день хворого 
на бронхіальну астму
12 грудня — День благодійництва
14 грудня — День вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС
18 грудня — Міжнародний день мігранта
19 грудня — День Cвятого Миколая-
Чудотворця
19 грудня — Міжнародний день допомоги 
бідним
25 грудня — Католицьке Різдво
26 грудня — День подарунків
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ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ДОПОМАГАЮТЬ

Я не займаюся своєю благодійною діяльністю через будь-яку провину 
або необхідність створити добрі зв’язки з громадськістю. Я роблю 
це, бо можу собі це дозволити, і я вірю в це.
ДЖОРДЖ СОРОС,  
американський фінансист, меценат, філософ і філантроп

Якщо Ви ще ніколи не  готувалися 
до проведення заходів благодійності і тому 
не знаєте, кому ж допомагати, — не хви-
люйтеся! Ми підготували перелік, де зі-
брали перевірені та надійні фонди й ор-
ганізації кожного регіону. Обравши фонд 
чи  організацію, напишіть чи  зателефо-
нуйте туди та запитайте, чим можете бути 

корисні. Проте це далеко не всі організа-
ції, які функціонують в Україні. Ми дібрали 
лише ті, з якими співпрацювали. 

Якщо Ви знаєте фонд чи організацію, якої 
немає в переліку, це ні в якому разі не відмі-
няє факт допомоги. 

Та перед співпрацею радимо скориста-
тися пам'яткою № 1 на с. 35—36.

Ознайомитися з добіркою 
організацій та фондів 
можна за покликанням

http://bit.ly/charityorganizations
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СЛОВНИК БЛАГОДІЙНОСТІ

Апсайклінг — виготовлення нових речей 
зі старих чи з перероблених матеріалів.

Бенефіціар — особа або організація, яка 
отримує благодійну допомогу.

Благодійна діяльність — добровільна осо-
биста допомога можливими засобами, що не 
передбачає отримання благодійником при-
бутку або винагороди.

Благодійна організація — офіційне об’єд-
нання, створене для надання допомоги окре-
мим особам, в окремих сферах або всьому 
суспільству.

Благодійник — особа або організація, яка 
безкорисливо допомагає або здійснює добрі 
справи.

Благодійність — здійснення добрих справ 
будь-якого формату, масштабу та тематики, 
на які людина віддає частину ресурсу, не очі-
куючи зиску для себе.

Вдячність — почуття визнання отрима-
ного нами добра, наприклад, уваги, добро-
дійства або послуги, а також різні способи 
виявлення цього почуття на ділі.

Волонтерство — добровільна благодійна 
допомога, яка полягає в безоплатній діяль-
ності, наданні послуг чи робіт.

Доброволець / доброволиця (або волон-
тер / волонтерка) — людина, яка за власним 
бажанням готова вкласти свої сили, час і та-
лант на користь суспільству або конкретній 
людині, не чекаючи винагороди.

Добродійність — надання матеріальної 
допомоги бідним, принесення користі, добра. 

Емпатія — здатність розуміти й відчувати 
почуття іншої людини. Іншими словами — здат-
ність помістити себе в «поле» чужої позиції.

Збір пожертвувань — добровільне зби-
рання коштів або майна для досягнення ви-
значеної мети.

Меценатство — діяльність приватних 
осіб, які безкорисливо підтримують діячів 

культури матеріальними та іншими кош-
тами, надаючи (створюючи) їм умови для 
творчості.

Милосердя — прагнення допомогти тим, 
хто мають у цьому потребу, утілення високої 
любові до ближніх.

Милостиня — виявлення турботи до осіб, 
які цього потребують, у вигляді допомоги у 
різних формах, переважно у вигляді матері-
альної допомоги (подаяння).

Пожертвування — дарування коштів, ре-
чей або прав у загальнокорисних цілях. По-
жертви можуть робити окремим особам, 
установам соціального захисту, лікувальним, 
виховним, благодійним, науковим і навчаль-
ним установам, фондам, музеям та іншим 
установам культури, громадським і релігій-
ним організаціям.

Співпереживання — ставлення до себе, 
інших та людства в цілому через призму до-
бра, емпатії та уваги до позитивних емоцій і 
страждань.

Спонсорство — надання грошової допо-
моги для втілення програми, проєкту, заходу. 
Передбачає й опосередковану рекламу ді-
яльності спонсора.

Трендсетер / трендсетерка — особа, яка 
створює новий тренд; зазвичай використо-
вується у світі моди, але застосовується 
і в галузі мистецтва, бізнесу, спорту та ін; по-
єднує у собі такі поняття як новатор, ідеолог, 
законодавець, родоначальник.

Філантропія — діяльність, спрямована на 
благо людей та всього суспільства.

Хендмейд — речі ручної роботи, які не 
мають нічого спільного із серійним вироб-
ництвом. 

Pro bono — вислів, який означає послуги, 
що надаються добровільно й безкоштовно, 
для користі громади, особливо для тих осіб, 
які не мають коштів для оплати цих послуг. 
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ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Благими намірами: чому масове висаджу-
вання нових дерев може нашкодити еко-
системі більше, ніж вирубування лісів. URL:  
https://cutt.ly/aETwxIb

2. Благодійність в поняттях і термінах. URL: 
https://cutt.ly/EETwc8n

3. Благодійність і  волонтерство-2016: ре-
зультати соціологічного дослідження. URL:  
https://cutt.ly/bETwbbj

4. Благодійність. Матеріал з Вікіпедії — вільної 
енциклопедії. URL: https://cutt.ly/wETwORr

5. Благодійність як  атрибут громадян-
ського суспільства: історія і сучасність. URL:  
https://cutt.ly/XETwUGe

6. Вдячність. Матеріал з Вікіпедії. URL: https://
cutt.ly/EETwAl9 

7. Все про благодійність в  Україні у  циф-
рах і  фактах: куди розвивається, скільки 
українців жертвують і що треба знати. URL:  
https://cutt.ly/wETwS6a

8. Емоції чи раціо: що мотивує українців до бла-
годійності. URL: https://cutt.ly/8ETwGW3

9. Емпатія, або навіщо говорити з дітьми про 
почуття. URL: https://cutt.ly/9ETwJpq

10. Закон вдячності: вдячна людина — щаслива 
людина. URL: https://cutt.ly/wETwKme

11. Іванова К. Історія розвитку благодійності 
в Україні. Социальная работа. Социология. Мате-
риалы XIII Международной научно-практической 
конференции. URL: https://cutt.ly/LETwL8q

12. Как Coca-Cola, Netflix и другие гиганты 
занимаются благотворительностью. URL:  
https://cutt.ly/cETwCwW

13. Коректна мова — як говорити про людину, 
а не її інвалідність. URL: https://cutt.ly/ZETwBhc

14. Куди віддати старий одяг? Друге життя 
непотрібних речей.  BBC Україна.  URL:  
https://cutt.ly/xETwMzg

15. Мотивація та  благодійність, або чому 
укра їнц і  роблять  добр і  справи?  URL :  
https://cutt.ly/9ETw0xX

16. М ы  с о з д а н ы  б ы т ь  д о б р ы м и .  U R L :  
https://cutt.ly/bETw2GP

17. Один евро для спасения жизни: успеш-
ные практики микропожертвований. URL:  
https://cutt.ly/dETw3vc

18. Пам’ятки благодійності від благодійного 
фонду «Таблеточки». URL: https://cutt.ly/AETw4ol

19. Правила знімання: коли потрібен дозвіл, 
а коли ні. URL: https://cutt.ly/pETw5Zz

20. Результати дослідження «Благодійність 
і діти: ставлення, участь, форми прояву». URL:  
https://cutt.ly/zETw6Vw 

21. Реформування системи опіки в епоху Про-
світництва та  розвитку нового суспільного 
устрою. URL: https://cutt.ly/bETewqP

22. Словничок освіченого українця. Як можна і не 
можна говорити про людей. URL: https://cutt.ly/
aETeeAG

23. Трефаненко І. Історичні етапи становлення 
благодійності. URL: https://cutt.ly/eETetBe

24. Філантропія. Матеріал з Вікіпедії — вільної 
енциклопедії. URL: https://cutt.ly/TETeuNc
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