Громада процвітає, коли її члени садять дерева, у затінку
яких їм ніколи не доведеться сидіти.
Давньогрецьке прислів`я

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
Глушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області
про проведення Всеукраїнської акції
«Весняний тиждень Добра - 2013»
1. Впродовж акції було проведено
багато корисних і добрих справ:
 Прибирання сільського парку
сіл Глушківка і Колісниківка,
території дитсадка,
 проведення акцій «Паперу –
друге життя!» і «Посади
деревце!»,
 привітання людей похилого
віку с. Кругляківка святковим
концертом з Великодніми та
травневими святами.
 Створення фотовиставки «Історія села».
 В Інтернеті відкрито групу
«с.Глушківка», де розміщені
фотографії з історії та життя
села. До групи можуть
розміщувати цікаві фотографії
всі її учасники.
 Волонтерами районної школи
волонтерів проведено тренінг
«Чи легко бути лідером?».
 Загальношкільні батьківські збори за участі партнерів та мешканців
громади, що відбулись 25 квітня в приміщенні Глушківського будинку
культури. На зборах учні звітували про свої добрі справи, які вони
здійснили протягом навчального року. Партнери нашої громадсько
активної школи були нагороджені подяками за співпрацю.
 Подарунок отримала і школа від СТОВ «Мрія» - новий сучасний
комп’ютер. Учні школи привітали всіх святковим концертом.
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2. В акції було задіяно 30 волонтерів школи, всі учні школи, всі працівники
школи, мешканці громади (35)
3. У заходах Акції були задіяні наступні організації:
Глушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кругляківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глушківська сільська рада , СТОВ «Мрія»,
міськрайонна газета «Вісник Куп’янщини», громадськошкільна газета
«Калейдоскоп»,
Глушківський Будинок культури, Колісниківський клуб, Глушківська сільська
бібліотека, Глушківський дитячий садочок
заходи висвітлювались в , в міськрайонній
газеті «Вісник Куп’янщини»,
4. Школа під час участі в Акції
досягла наступного впливу:
 Проведення Акції сприяло
згуртуванню громади,
виникненню спільного
бажання зробити своє село
чистішим і красивішим.
 Учні школи та мешканці села
звернули більш пильну увагу на проблеми на території сільради.
 У мешканців громади з’явилось більше бажання допомогти школі
(наприклад, збір макулатури).
 Нагородження організацій та батьків сприяє усвідомленню їх того,
що їх зусилля оцінені і дають користь.
 Проведення акції та її висвітлення в ЗМІ підвищили імідж школи,
викликали зацікавленість даною діяльністю у інших шкіл району.

