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Добро твориться просто – ні за так,
Так як цвіте і опадає мак,
Як хмарка в'ється і сміється пташка,
Як трудиться мурашка–горопашка.
Іван Драч
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Координаційний центр волонтерів –
рятувальний круг для людей, обмежених
увагою та теплом
Навколо нас живе багато людей, які потребують співчуття і
допомоги. Це і безпорадні сусіди, і бездомні діти, каліки в інвалідних
візках і багато інших людей. На жаль, усім допомогти неможливо. Кому ж
слід співчувати насамперед?
Перш за все ми зобов’язані піклуватися і виявляти співчуття до
тих, хто живе поряд із нами: старенький сусід, пристаріла бабуся, хворі та
безпорадні люди похилого віку. Ми повинні допомагати їм учинком,
словом утіхи, своєю присутністю, будь-якою посильною справою.
Із соціальними проблемами люди зіштовхуються щодня і не
завжди можуть упоратись із ними самостійно. Проблеми людей похилого
віку – найважливіші і найактуальніші в сучасному суспільстві. Тому їх
потрібно не лише враховувати, але й вирішувати.
Неабияку роль у соціальній реабілітації людей похилого віку
відіграють волонтерські служби. Створення і діяльність координаційного
центру волонтерів у Дудчанському ЗОСШП – це рятувальний круг для
людей, обмежених увагою і теплом. Ми оточуємо людей даної категорії
постійною опікою, увагою і турботою. Адже самотні, хворі люди прагнуть
не тільки фізичної допомоги, їм частіше потрібне добре слово, співчуття і
щире розуміння. Ми дбаємо про них як про своїх рідних, намагаємось
вирішувати усі їх проблеми: духовні, фізичні, моральні, ми поруч у будьякий час, не даємо їм відчути себе самотніми та непотрібними.
Координаційний центр волонтерів було створено у Дудчанській
школі у 2009 році у рамках Всеукраїнського благодійного конкурсу
«Добро починається з тебе». Ось уже 5 років юні волонтери залучають до
доброчинної діяльності не тільки школярів, а й жителів села, місцеву
владу, фермерів та підприємців.
(Продовження на с. 2)
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У складі волонтерського центру працює ініціативна
група,до складу якої входять: група соціологічних
досліджень, група контакту та група агітації.
Група
соціологічних
досліджень
проводить
опитування пристарілих жителів села та обстежує умови їх
проживання. Внаслідок досліджень виявляється ряд одиноко
проживаючих, які потребують нагальної допомоги та
піклування. Зони турботи розподіляються між класами, у
кожному з яких діють волонтерські загони. Кожен клас веде
опіку над певними людьми протягом навчання у школі (від
5 до 11 класу). Таким чином, створюються так звані
«соціальні родини» із школярів – волонтерів та одиноко
проживаючих жителів села. Бабусі й дідусі з нетерпінням
чекають «своїх» дітей, спішать поділитися з ними власними
проблемами і радощами, а діти,в свою чергу,не тільки
надають їм фізичну допомогу,а й часто влаштовують своїм
підшефним невеликі концерти,розповідають різні історії за
чашкою чаю.
Група контакту тісно співпрацює з представниками
влади. Систематично звіряються списки людей,що
потребують допомоги, виявленими групою досліджень, зі
списками у сільській раді, у разі потреби вирішення
соціальних питань, діти звертаються до місцевої влади від
імені своїх підшефних. Підтримуються контакти з Радою
ветеранів села.
Група
агітації
займається
залученням
до
волонтерського руху якнайбільшої кількості жителів села.
Члени групи розвішують у селі листівки – звернення до
фермерів та підприємців з пропозицією створення «Банку
милосердя», на рахунок якого вони вноситимуть добровільні
внески для пристарілих людей, які перебувають у вкрай
скрутних матеріальних умовах. Також звертаються до
пересічних громадян не залишати поза увагою своїх

стареньких сусідів, допомагати їм фізично і підтримувати
морально. Матеріали про роботу волонтерських загонів
висвітлюють у шкільній газеті «Сходинки», куточках
учнівського самоврядування.
Членами групи розроблено пам´ятки людям похилого
віку, які допомагають їм діяти в нестандартних ситуаціях, а
також підтримують морально. Створено пам´ятки й для
волонтерів – початківців, у яких надано рекомендації, як
стати справжнім доброчинцем.
Робота наших волонтерів не обмежується лише
увагою до людей похилого віку. У зоні турботи центру
учнівського самоврядування «Милосердя» також люди та
діти–інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти з малозабезпечених сімей, ветерани війни, батьки
загиблого воїна – інтернаціоналіста Ігоря Ісаченка, могили
померлих вчителів, пам´ятники та могили загиблих воїнів.
Не залишаються байдужими волонтери і до хворих дітей.
Щороку ми беремо активну участь у благодійній акції
«Від серця до серця», проводимо ярмарки по збору коштів
хворим дітям нашого району.
У межах школи поквартально проводяться акції по
збору необхідних речей, канцтоварів для дітей з
малозабезпечених сімей.
Волонтери школи також є активними учасниками
акцій «Червоного Хреста».
Багато
роботи
вже
зроблено
волонтерами
Дудчанського ЗОСШП, ще більше чекає на них у
майбутньому. Адже, нажаль, людей, що потребують уваги,
турботи та піклування з кожним роком стає більше. Та юні
добротворці обіцяють: «Ніхто не залишиться поза їх
увагою!»
Коваль А. голова координаційного центру
«Волонтер»

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ У СВІТІ








Канадці присвячують у середньому 191 годину роботі в якості добровольців, що
еквівалентно 578000 місць з повною робочою зайнятістю.
В Ірландії близько 33 % дорослого населення є добровольцями; загальна
кількість часу на добровольчу діяльність за рік еквівалентна 96454 місцям з
повною робочою зайнятістю.
У Південній Кореї у 2001 році 3898564 осіб присвятили волонтерству більше 451
млн. годин робочого часу; економічна вартість волонтерства перевищує 2 млрд.
доларів за рік.
60 % волонтерів Франції регулярно беруть участь у добровольчій роботі,
присвячують їй більше 20 годин на місяць.
У США число волонтерів-добровольців досягло 56–62% у жінок, що
присвячують у середньому 3,4 години на тиждень цьому роду діяльності, й 49 %
у чоловіків, які займаються волонтерством 3,6 години на тиждень.
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СКІЛЬКИ ЖИВЕШ – ДОБРО ЗВЕРШАЙ!
А потім ми придумали провести свято для
Ростика. Цілий тиждень готувалися до цього дня:
складали віршики про нього і малювали малюнки,
розучували пісню. У четвер, після уроків, вивели його
з класу, щоб організувати сюрприз. На дошці
розвісили малюнки, причепили повітряні кульки,
включили музику, аж тоді запросили до класу Ростика.
Кожен говорив йому приємні слова,читав
віршики,разом співали пісеньку. Дівчатка спекли
смачних тістечок,пригостили ними Ростика,та й самі
поласували за компанію.

МИТІ РАДОСТІ
Існує проста істина - від добрих справ ми
почуваємося щасливими. Зробити хоч одну хорошу
справу, щоб комусь стало легше, було приємно, щоб
світ трішечки став кращим - це так просто, це може
зробити кожен.
Хочеться розповісти про свято радості, яке ми
влаштували у своєму класі. Нещодавно повернувся з
тривалого лікування наш однокласник Цегельник
Ростик.
Протягом вересня він перебував в
ортопедичному обласному центрі. Період реабілітації
Ростик продовжив у санаторії міста Євпаторія. Вперше
у цьому навчальному році він прийшов до школи на
початку другої чверті. Ми були такі раді,коли
побачили Ростика на порозі класу! Дівчатка обіймали і
цілували хлопчика, хлопці щиро потискали руки. І у
нього на щоках заблищали сльози радості від зустрічі з
однокласниками.

А ще, ми принесли багато квітів і подарували
своєму однокласнику в кінці свята. І знову у хлопчика
заблищали на очах сльозинки. Як добре,що вдруге це були
сльози радості після тяжких місяців лікування.
Виявляється,творити добро справді дуже просто!
Воно потрібне не тільки там, де землетруси чи повені, а й
тут,зовсім поруч, тому, кого давно знаєш.
Тож творіть добро, щоб кращим став цей світ,
Не знали б горя, щоб старі й малі,
Творіть добро, піклуйтеся про інших,
І стане краще жити на землі.
Юлія Цегельник, учениця 6 класу,
член гуртка «Юний журналіст»

ЗАБУТИ НЕ МАЄМО ПРАВА
Живуть у Дудчанах бабуся і дідусь – Ісаченко Ганна
Степанівна та Михайло Васильович. Це батьки загиблого
воїна-інтернаціоналіста Ігоря Ісаченка. Ми завжди з
особливою повагою і пошаною відносимося до цих людей.
Ганна Степанівна є почесною гостею всіх урочистостей, що
проводяться в школі до днів ушанування учасників бойових
дій на території інших держав. Завжди вона є присутньою на
легкоатлетичному пробізі пам'яті її сина Ігоря, що
традиційно проводиться навесні. На згадку про зустрічі учні

школи готують для мами воїна-афганця пам'ятний сувенір.
А ми , учні 7 класу, ніколи не оминаємо оселі батьків
Ігоря Ісаченка. Хоч іще не надто старенькі Михайло
Васильович та Ганна Степанівна, та пережите горе значно
підірвало їх здоров'я. Тому не так уже легко їм самостійно
справлятися з роботою по господарству. То ж, коли
провідуємо дідуся та бабусю, завжди беремо з собою якийсь
інвентар: грабельки, віники, лопати. Навесні допомагаємо
скопати садок, а восени – згрібати опале листя та підмітати у
дворі й біля двору. Сім'я Ісаченків щиро дякує нам за
допомогу, а ми їм за те, що виховали такого сина справжнього громадянина і патріота. Обіцяємо, що завжди
будемо пам'ятати про Ігоря і дбати про них – батьків, що
зростили гідного сина.
Біда Аліна – лідер об'єднання «Перевесло»
5-8 кл учнівського самоврядування
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Місця захоронення людей здавна вважаються
святими. За християнським звичаєм могили померлих
завжди повинні бути доглянутими.
Священним обов´язком для кожного з нас є
прибирання могил померлих вчителів, у яких не
залишилося у селі рідних та близьких. Їх на трьох
дудчанських кладовищах - 7. А також поховання
солдатів, які загинули чи були поранені під час
визволення села, а потім померли у воєнному
госпіталі. Їх тіла місцеві жителі хоронили на
сільському кладовищі. Там вони покояться і досі у
13 могилах. Не залишають осторонь юні волонтери й
місця поховань ветерана Великої Вітчизняної війни

Співака
Олексія
Артемовича
та
воїнаінтернаціоналіста Ігоря Ісаченка.
Щовесни та щоосені 3-4 волонтерські загони
впорядковують усі ці могили на сільських кладовищах.
Знаємо – робимо святу справу! Так робили і 10 років
тому
наші старші товариші, так робимо і ми,
сподіваємось, що і нащадки продовжать славні наші
традиції.
Вічна пам´ять і турбота тим, хто сіяв розумне,
добре й вічне на землі, і людям, які віддали своє життя
за мир і спокій прийдешніх поколінь!
Лєпцова Р., лідер ДЮО «Суцвіття»

РЯДКИ ВДЯЧНОСТІ ЮНИМ ВОЛОНТЕРАМ

Лист від ветерана Великої Вітчизняної війни
Медведьова Віктора Прохоровича

Лист від одиноко проживаючої Іваніщевої
Феодосії Степанівни
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Абетка волонтера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Активність
Бажання допомогти
Взаєморозуміння
Вихованість
Відповідальність
Гуманність
Доброта
Ініціативність
Комунікабельність
Милосердя
Порядність

Пунктуальність
Розуміння
Свідомість
Співчуття
Справедливість
Терпимість
Толерантність
Уважність
Цілеспрямованість
Чесність
Щирість
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Фоторепортаж

6

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(До 69 річниці з Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників)
69- та переможна осінь прийшла на українську землю,
яка майже сім десятиліть тому була полита кров’ю сотень
тисяч наших земляків та багатьох людей братніх народів.
Сьогодні ми, молодь третього тисячоліття, з вдячністю
в серцях шануємо подвиг радянських солдатів, які
відвоювали мир, віддавши свої життя у боротьбі з німецькофашистськими загарбниками.
До цієї пам’ятної дати, Дня визволення України, у
нашому закладі було проведено ряд цікавих, змістовних
заходів, під час яких учні мали змогу ще глибше пізнати
трагічні сторінки історії своєї держави у роки Великої
Вітчизняної війни.

Трудової слави села. Хто вперше, хто вкотре переглядав
цікаві матеріали, зібрані пошуковцями школи за багато
років: спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, листи
рідних і близьких загиблих воїнів-визволителів нашого села,
оглядали експонати музею. (Продовження на с.8)

В усіх класах пройшли уроки патріотизму та
мужності. Старшокласники презентували власні презентації
з цієї теми, читали поезії про війну; учні 5 – 8 класів разом з
учителем біології Біликом В.П. підготували виставку
«Відлуння війни», на яку були представлені знахідки
залишків боєприпасів та військового спорядження солдатів,
переглянули фрагменти фільму «Початок війни. Брестська
фортеця.» та познайомилися з партизанським рухом на
Херсонщині у роки війни. Молодші школярі провели
конкурс малюнків «Війна очима дітей, із захопленням
переглядали відеозаписи зі спогадами ветеранів війни.
Нажаль, ці люди за станом здоров’я не змогли з’явитися на
зустріч до школи, тож члени
центрів учнівського
самоврядування «Патріот» та «Милосердя» відвідали їх
удома, надали допомогу по господарству, поспілкувалися та
зняли цікаві відеоролики.

Заступник з виховної роботи Кучів С.В. разом з
членами гуртка «Музейна справа, які виступили у ролі
екскурсоводів, організували екскурсії до музею Бойової і
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Традиційно школа здійснила організований похід
до пам’ятника загиблим воїнам. До урочистостей
приєдналися працівники сільської ради та жителі села. Там
було проведено мітинг – реквієм та покладання вінків. Усі зі
схиленими головами вслухалися у слова учнів, які складали
глибоку шану і щиру вдячність живим і мертвим воїнамвизволителям рідної землі. Хвилина мовчання відлічувала
секунди, а в наших серцях та думках вони пронеслися через

життя і подвиг тих людей, які навіки залишилися на полях,
дорогах, у танках та в окопах. Саме тут, біля братської
могили, ми відчули гордість за своїх визволителів та щастя
від того, що народилися на мирній землі. Обіцяємо, що
ніколи не допустимо нової війни і свято шануватимемо
пам’ять усіх, хто загинув за наше щасливе життя!
Члени центрів «Патріот»
та «Милосердя Енгельс О. ,Векшин С.

МІТИНГ-РЕКВІЄМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
69-ІЙ РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ
ЗАГАРБНИКІВ

ФОТОВИСТАВКА «ВІЙНА
ТОРКНУЛАСЬ КОЖНОЇ РОДИНИ»

КОНКУРС МАЛЮНКІВ ТА ПЛАКАТІВ
«ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ»
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