
ПроектПроект кориснихкорисних справсправ
учнівськогоучнівського самоврядуваннясамоврядування

4242 групигрупи
СлавутицьогоСлавутицього ліцеюліцею

““СлавутичСлавутич –– містомісто європейськеєвропейське””

вв рамкахрамках реалізаціїреалізації загальноміськоїзагальноміської ПрограмиПрограми
««СлавутичСлавутич –– містомісто дружнєдружнє додо дитинидитини іі

сприятливесприятливе додо підростаючогопідростаючого поколінняпокоління»»

Шишкіна І.О.



ДевізДевіз ::
««БутиБути!! ЖитиЖити!! ТворитиТворити!!
СвітитиСвітити вільноювільною душеюдушею!!»»

МихайлоМихайло ГрушевськийГрушевський



УчасникиУчасники проектупроекту::
учнівськийучнівський,, педагогічнийпедагогічний колективколектив
СлавутицькогоСлавутицького ліцеюліцею мм..СлавутичаСлавутича

МетаМета::

 розвитокрозвиток учнівськогоучнівського самоврядуваннясамоврядування,, ініціативиініціативи,, розвитокрозвиток
організаторськихорганізаторських тата лідерськихлідерських уміньумінь тата навичокнавичок;;

 формуванняформування досвідудосвіду суспільносуспільно активноїактивної поведінкиповедінки учнівучнів тата
відповідальностівідповідальності,, вихованнявиховання духовностідуховності,, толерантностітолерантності,, любовілюбові додо
ближньогоближнього,, бажаннябажання допомогтидопомогти,, принестипринести користькористь оточуючимоточуючим;;

 розширеннярозширення сферисфери спілкуванняспілкування,, самореалізаціїсамореалізації;;

 ознайомленняознайомлення дітейдітей зз правамиправами дитинидитини відповідновідповідно додо КонвенціїКонвенції ООНООН пропро
праваправа дитинидитини,, законівзаконів УкраїниУкраїни,, заохоченнязаохочення дітейдітей знатизнати йй застосовуватизастосовувати
своїсвої праваправа вв реальномуреальному життіжитті,, захищатизахищати себесебе,, своїхсвоїх друзівдрузів



АктуальністьАктуальність проектупроекту::

 ДітиДіти –– цеце 30%30% сьогоденнясьогодення,, алеале 100 %100 % завтразавтра

 ДітиДіти,, якяк найбільшнайбільш вразливавразлива частиначастина суспільствасуспільства,, гострогостро
переживаютьпереживають наслідкинаслідки самихсамих серйознихсерйозних суспільнихсуспільних проблемпроблем::
кризакриза сімсім''її,, бідністьбідність,, недосконалістьнедосконалість механізмівмеханізмів захистузахисту правправ іі тт..дд..

 ЗЗ девдев’’ятияти мільйонівмільйонів українськихукраїнських дітейдітей близькоблизько 6500065000 живутьживуть уу
державнихдержавних інтернатнихінтернатних закладахзакладах–– дитячихдитячих будинкахбудинках,, школахшколах--
інтернатахінтернатах іі притулкахпритулках..

 НезважаючиНезважаючи нана зусиллязусилля урядууряду ізіз запобіганнязапобігання відмовамвідмовам відвід дітейдітей
тата зізі створеннястворення прийомнихприйомних сімейсімей тата іншихінших формформ сімейноїсімейної опікиопіки
наднад дітьмидітьми,, кількістькількість дітейдітей уу інтернатнихінтернатних закладахзакладах заза останніостанні
десятьдесять роківроків подвоїласяподвоїлася..

 БагатоБагато дітейдітей страждаютьстраждають відвід насильстванасильства тата агресивногоагресивного
ставленняставлення однолітківоднолітків тата дорослихдорослих



ЗакликиЗаклики жертвуватижертвувати нана підтримкупідтримку дітейдітей
знаходятьзнаходять відгуквідгук уу населеннянаселення..

УУ ВсесвітнійВсесвітній деньдень
дитинидитини проходятьпроходять численнічисленні

благодійніблагодійні
акціїакції нана користькористь дітейдітей -- їхїх
проводятьпроводять некомерційнінекомерційні

організаціїорганізації,, щощо займаютьсязаймаються
проблемамипроблемами дитинствадитинства,,

бізнесбізнес--структуриструктури:: рестораниресторани
швидкогошвидкого обслуговуванняобслуговування,,

агентстваагентства нерухомостінерухомості іі тт..дд.,.,
театритеатри,, музеїмузеї тата іншіінші

організаціїорганізації тата установиустанови..

..



Завдання проекту

 Організація роботи щодо вивчення дітьми Конвенції ООН про
права дитини, відповідних законів України

 Організація благодійної акції з підтримки дітей, що позбавлені
батьківського піклування

Термін реалізації проекту:
Листопад 2011р.(01.11.2011-21.11.2011)

КоординаторКоординатор проектупроекту::
ШишкінаШишкіна ІІ..ОО.,., кураторкуратор 4242 групигрупи

ІніціативнаІніціативна групагрупа::
РябушкінаРябушкіна АнастасіяАнастасія,, АндрушокАндрушок ОлександрОлександр,,
ХропатаХропата АняАня –– учніучні 4242 групигрупи



ШляхиШляхи реалізаціїреалізації проектупроекту

 ОзнайомленняОзнайомлення зз досвідомдосвідом реалізаціїреалізації проектівпроектів
учнівськоюучнівською молоддюмолоддю

 ВипускВипуск колажуколажу випусквипуск колажуколажу ““КожнаКожна дитинадитина повиннаповинна
знатизнати своїсвої праваправа””

 ПроведенняПроведення інтерактивноїінтерактивної григри--вікторинивікторини ““ЗнайЗнай своїсвої
праваправа”” длядля учнівучнів 2424 групигрупи

 ОрганізаціяОрганізація благодійноїблагодійної акціїакції ««ВідВід дитинидитини додо дитинидитини»»
нана підтримкупідтримку дітейдітей,, щощо позбавленіпозбавлені батьківськогобатьківського
піклуванняпіклування

 СпівпрацяСпівпраця зз членамичленами ліцейськоголіцейського парламентупарламенту



ПрезентаціяПрезентація
результатіврезультатів

діяльностідіяльності



ГотуємоГотуємо колажколаж!!



МайжеМайже рекордрекорд ГінесаГінеса!!



44 листопадалистопада
данодано стартстарт
благодійнійблагодійній

акціїакції



ВідВід дитинидитини додо дитинидитини!!

ЯкЯк приємноприємно робитиробити
добрудобру справусправу!!





ДляДля учнівучнів 2424 групигрупи
проведенопроведено

інтерактивнуінтерактивну гругру -- вікторинувікторину
““ЗнайЗнай своїсвої праваправа””





ВисновкиВисновки
 УчастьУчасть уу проектіпроекті надаєнадає реальнуреальну можливістьможливість ::

 ВчитисяВчитися самостійносамостійно знаходитизнаходити справусправу,, цікавуцікаву йй кориснукорисну
длядля себесебе ,, колективуколективу,, суспільствасуспільства

 братибрати участьучасть уу організаціїорганізації тата реалізаціїреалізації планівпланів
 розвиватирозвивати вміннявміння спілкуванняспілкування зз різнимирізними групамигрупами,,
 проявитипроявити ініціативуініціативу,, лідерськілідерські якостіякості
 вчитисявчитися бутибути самостійнимисамостійними йй відповідальнимивідповідальними

 КороткотриваліКороткотривалі проектіпроекті повинніповинні бутибути розрахованірозраховані нана термінтермін 22--33
тижнітижні,, їхїх проведенняпроведення маємає бутибути енергійнименергійним,, емоційнимемоційним,, дієвимдієвим

 ЗалучитиЗалучити дітейдітей додо волонтерстваволонтерства,, нене перевантажуючиперевантажуючи їхїх,,
можнаможна шляхомшляхом передачіпередачі естафетиестафети добрихдобрих справсправ міжміж класнимикласними
колективамиколективами..


