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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

      ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ АКЦІЇ 
                         “ВЕСНЯНИЙ ТИЖДЕНЬ ДОБРА - 2013” 

 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
«Весняний тиждень Добра» – міжнародна волонтерська акція, мета якої спільно здійснити 
доброчинні, корисні справи, привернути увагу громадськості до діяльності громадсько-
активних шкіл та важливої ролі волонтерської допомоги у суспільстві. 
 
Кожна ланка роботи в громадсько-активній школі чітко описана та має певні критерії, які 
допоможуть зрозуміти та визначити рівень розвитку навчального закладу. Використання 
міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активної школи є ключовим 
елементом створення сильної та ефективної позиції школи як  громадсько-активної. Саме 
тому, акція “Весняний тиждень Добра - 2013” розроблена на основі міжнародних 
стандартів якості діяльності громадсько-активної школи.  

 
У 2013 році акція “Весняний тиждень добра” проходитиме з 22 по 27 квітня. До участі в 
акції запрошуються представники учнівської молоді, педагоги, мешканці громад, 
представники недержавних організацій, органів влади та бізнесу, засоби масової інформації. 
 
Акція проводиться за ініціативи Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”. 
 
2. МЕТА  
Мета акції: привернути увагу громадськості до важливості громадської та волонтерської 
діяльності у вирішенні соціальних проблем місцевої громади та підвищення громадянської 
активності. 
 
3. ОРГАНІЗАТОРИ 
3.1. Організаторами Акції є: 
 Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
 Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти 
 Координатори громадсько-активних шкіл 
 Оргкомітети акції, створені на місцях, до складу яких можуть увійти представники: 

- громадсько-активних шкіл 
- органів управління освітою державних адміністрацій 
- обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 
- центрів у справах сім’ї та молоді, соціального захисту державних адміністрацій 
- відділів культури, охорони здоров’я державних адміністрацій 
- регіональних та місцевих засоби масової інформації 
- зацікавлених державних структур, комерційні та некомерційні організації, фізичні  
      особи 

3.2. Для проведення Акції організаторами здійснюється наступна діяльність: 
 забезпечення пропагування та реклами 
 координація та реалізація програми Акції  
 підведення підсумків Акції 

 
4. УЧАСНИКИ 

В Акції можуть взяти участь: 
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 Заклади освіти всіх типів 
 Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти 
 Управління освіти і науки 
 Вищі навчальні заклади 
 Центри у справах сім’ї та молоді 
 Громадські організації 
 Сільські ради 
 Державні структури 
 Комерційні організації 
 Засоби масової інформації 
 Фізичні особи 
 А також всі, хто розділяють принципи та ідеї програми 

 
 
5. ЕТАПИ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
  5.1. Термін проведення: з 22 по 27 квітня 2013 року 
  5.2. Етапи проведення Акції: 

 
Підготовчий (25.03.2013 – 23.04.2013) 
 Розповсюдження інформації про проведення  Акції на місцевому рівні 
 Проведення консультацій щодо її реалізації на місцях 
 Створення ініціативної групи на місцевому рівні 
 Визначення учасників (на кого будуть спрямовані заходи Акції) та партнерів 
 Написання та затвердження плану проведення  Акції на місцевому рівні 

 
Основний (22.04.2013 – 27.04.2013) 
 Проведення Акції 
 Висвітлення заходів Акції в ЗМІ протягом усього періоду 
 Обмін інформацією між закладами учасниками Акції 

 
 22 квітня 2013р. - офіційне відкриття Акції 
 
Можливі заходи: 

 розповсюдження запрошень, листівок, плакатів тощо стосовно заходів Акції 
 презентація заходів Акції та волонтерських ініціатив 
 день відкритих дверей в ГАШ: презентації програм/проектів громадсько-активної 
школи 
 теле-  радіо передачі на тему діяльності громадсько-активної школи 
 встановлення рекламних щитів Акції 
 прес-конференція 
 святковий концерт 

 
 23 квітня 2013р. – «Лідерство в громадсько-активній школі» 
 

Розвиток і покращення діяльності школи залежить від сильної команди, яка об`єднана 
спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи.  Ефективний керівник забезпечує 
працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення 
діяльності високої якості.  
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Можливі заходи: 
 есе на тему «Ефективний лідер» 
 заняття, конкурси малюнків, плакатів на тему дня 
 відкриті уроки «Лідерство в ГАШ» 
 теле- радіо передачі на тему добра, наприклад, “Добрі новини з життя ГАШ” 
 конкурс проектів «Твори Добро!» 
 круглий стіл за участю представників Ради громадсько-активної школи за темою 

«Презентація плану дій ГАШ відповідно до міжнародних стандартів якості 
діяльності ГАШ» 

 висвітлення найяскравіших подій у ЗМІ  
 
 
 24 квітня 2013р. -  «Розвиток громади» 

 
ГАШ – це школа, яка сприяє розвитку громади. У деяких країнах школа є важливим 

каталізатором змін та процвітання у своїй місцевості, в інших цю місію виконують інші 
установи. Індикатором таких шкіл є те, що вони є місцевими лідерами розвитку громади. У 
цьому випадку вони допомагають громадським групам застосовувати всі свої сили при 
виконанні завдань, залучати до цього громадськість та надавати послуги місцевому 
населенню.  

 
Можливі заходи: 
 конкурси малюнків, плакатів на тему дня 
 проведення майстер класів мешканцями громади  
 проведення майстер класів для членів громади 
 заняття “Історія створення рідного міста /села” 
 міні-акція  “Мрії дітей про майбутнє громади” 
 круглий стіл «Традиції моєї громади» 
 зустрічі з відомими особистостями - вихідцями рідного краю 
 проведення святкового концерту для мешканців громади  
 висвітлення найяскравіших подій ЗМІ з життя громади  

 
 
 25 квітня 2013р. –  «Послуги ГАШ» 

 
ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді й надає їй певні послуги, які 

визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям та 
можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та 
залучати до їх реалізації інші установи на території школи або громади.     

   Можливі заходи: 
 презентація послуг громадсько-активної школи 
 акція «Набір волонтерів», встановлення рекламних щитів акції 
 круглий стіл на тему  «Послуги ГАШ: шляхи вдосконалення» 
 проведення заходів з метою залучення коштів: концерти, театралізовані вистави, 

благодійні марафони, виставки-продажу 
 адресна допомога людям похилого віку 
 акція «Якщо не я, то хто ж» (благоустрій території парку, обласної/місцевої   лікарні, 

шкільної території, допомога при підготовці присадибних ділянок /городів до 
весняних посадок одиноким людям та людям похилого віку) 
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 26 квітня 2013р.  –  «Шкільна культура ГАШ» 

 
Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основі 

навчальних методів таких шкіл лежать демократичні цінності. Працівники школи роблять 
усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, в їхніх сім’ях і всіх 
членах громади. Шкільна культура полягає у тому, аби розвинути бажання бути 
інноваційним, творчими та активними у житті навчального закладу. 
 

   Можливі заходи: 
 благодійна акція «Ми всі рівні, хоч і різні»  для дітей з дитячого будинку / інтернату  
 виготовлення подарунків, сувенірів, книжок 
 сімейні конкурси  
 круглий стіл «Школа для громади, громада для школи» 
 конкурс проектів  
 ЗМІ висвітлює діяльність ГАШ 
 заняття, конкурси малюнків, плакатів на тему дня 
 подяка партнерам та спонсорам школи «Краса людини в її діяннях» (вручення подяк; 

проведення святкового концерту) 
 проведення майстер класу «Співпраця між школою та громадськістю»  

 
 27 квітня 2013р. – закриття Акції      
Можливі заходи: 
 підведення підсумків Акції: нагородження учасників, прес-конференція, ЗМІ, круглі 

столи 
 створення Галереї Добрих Справ 
 благодійний концерт 

 
Підсумковий (28.04.2013 – 20.05.2013) 

 висвітлення заходів Акції в ЗМІ  
 створення Галереї Добрих Справ 
 узагальнення підсумків Акції 
 розповсюдження інформації за результатами  Акції 
 видання матеріалів Акції 
 висвітлення результатів та заходів діяльності акції на он-лайн базі даних 

громадсько-активних шкіл www.gash.ussf.kiev.ua. 
 
6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

6.1. До 20 травня 2013р. ВФ “Крок за кроком” приймає аналітичні довідки від учасників  
Акції  
 6.2. Підсумком  Акції буде: 

- Статті з засобах масової інформації 
- Поширення досвіду реалізації програми “Школа як осередок розвитку громади” 
- Підсумки Акції будуть представлені на веб-сторінці: www.gash.ussf.kiev.ua    
- Презентація  

 
7.   КЕРІВНИЦТВО АКЦІЄЮ – здійснює Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, 01001,     
      м.Київ, вул. Пушкінська, 9а, оф.4, тел./факс (044) 235-11-36, e-mail: admin@ussf.kiev.ua,  
      web-site: www.ussf.kiev.ua 


