АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про проведення Всеукраїнської акції
«Весняний тиждень Добра - 2013»
у Куп’янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок - №1 комбінованого
типу відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області
1.

План проведення Акції «Весняний тиждень добра».
22.04.
1. День відкритих дверей в ГАШ – презентація проектів.
2. Презентація заходів Акції протягом тижня.
23.04.
1. Конкурс малюнків на тему: «Країна Дитинства».
2. Перегляд занять з дітьми старшого дошкільного віку на тему: «Твори добро».
24.04.
1. Проведення майстер класів для мешканців селища «Великодні дарунки».
2. Показ казки-драматизації «Котик та півник» для дітей-інвалідів та дітей не охвачених
дошкільною освітою.
25.04.
1. Адресна допомога людям похилого віку.
2. Благоустрій території парку відпочинку та території дошкільного закладу.
26.04.
1. Спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сім`я».
2. Вручення подарунків-сувенірів «Руками дітей для дітей не охвачених дошкільною
освітою».
27.04.
1. Підведення підсумків проведення Акції.
2. Святковий благодійний концерт за участю учасників Акції та громади селища.

22.04
ДНЗ №1 провів День відкритих дверей для громади. Було запропоновано для
ознайомлення проекти:
 «Чиста вулиця».
 «Посади дерево».
 «Здорова родина – здорова дитина».
 «Ми на варті природи».
 «Допоможи тому, хто потребує допомоги».
Під час обговорень даних проектів, були висунуті пропозиції громади щодо
проведення заходів та надання своєї допомоги.

До Акції «Весняний тиждень добра – 2013 рік» були залучені представники громади
та працівники залізничних підприємств селища. Також проведення Акції підтримав міський
голова Демченко В.В.
На стенді оголошень було висвітлено план проведення заходів Акції «Весняний
тиждень добра – 2013 рік».
До працівників будинку науки та техніки було висунуто пропозицію – організувати
благодійний концерт для мешканців селища.
23.04.
До участі в конкурсі малюнків на тему: «Країна Дитинства» було залучено родини зі
шкіл селища та учасників студії зображувальної діяльності. В малюнках діти намагались
відобразити свої мрії, поділитись знаннями про роботу своїх батьків та рідних.

У групи старшого дошкільного віку №4, №10 було запрошено всіх бажаючих, яким
запропонували переглянути заняття на тему: «Твори добро». Метою якого стало розв’язання
проблемних та морально-етичних ситуацій; виховання чуйності, доброзичливості,
турботливості по відношенню до людей, рідної природи, довкілля, селища.
24.04.
Для мешканців селища працівниками ДНЗ№1 було проведено майстер клас
«Великодні дарунки». Чвильова Л.В., Прокопенко І.В., Пелих Н.В., Усік О.Ю., СизоноваН.А.
нагадали присутнім про традиції походження свята та продемонстрували різноманітні
технології по виготовленню пасхальних композицій.

Для дітей інвалідів та дітей не охвачених дошкільною освітою в музичному залі ДНЗ
№1 відбулася прем’єра української народної казки «Котик та півник». Учасниками стали як
працівники закладу так і батьки. Діти, учасники та всі присутні отримали велике
задоволення, емоційний заряд, естетичну насолоду, що сприяло прийняттю рішення:
проведення щомісячного прим`єрного показу для цільової аудиторії.

25.04.
До проекту «Допоможи тому, хто потребує допомоги» були залучені представники
селищної громади, залізничні підприємства ПЧЛ -15, ТЧ-15, ТЧ-16, БМЕУ-4
та працівники ДНЗ №1. Людям похилого віку допомагали: прибрати присадибну ділянку;
перекопати грядки; вирубати сухі гілки дерев та кущі; побілити дерева, бордюри; генеральне
прибирання в оселях.
В благоустрої території парку відпочинку та території дошкільного закладу взяли
участь всі не байдужі мешканці селища. Учасники висаджували дерева, ремонтували лави,
фарбували ігрові зони, очищували газони від залишків сухого листя, наповнювали піском
пісочниці.

26.04.
Запланували організацію та провели спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна
сім`я», на яке були запрошені родини, що пропагандують здоровий спосіб життя. До участі
залучились учні шкіл, які відвідують різноманітні спортивні секції. Змагання були проведені
в дусі товариськості, взаємодопомоги, взаємовиручки та дружби. Підсумком акції стало бажання учасників проводити такі заходи в своїх установах.
Після свята було проведено вручення подарунків – сувенірів, виготовлених руками
дітей ДНЗ №1.

27.04.
Разом з працівниками будинку науки та техніки було проведено благодійний концерт
для мешканців селища. Було представлено музичні номери від дітей ДНЗ №1, гімназії №3,
музичної школи, танцювальних колективів та залізничних підприємств. Громада та учасники
концерту отримали позитивне задоволення від організації та проведення заходу.
По закінченню концерту організаторами Акції «Весняний тиждень добра – 2013 рік»
були відмічені та нагороджені грамотами та подяками найактивніші учасники заходу.

2. У акції було задіяно близько 83 волонтера
3. Організації, що задіяні у заходах Акції:
Куп’янська гімназія №3 загальноосвітні навчальні заклади
Міський голова органи влади
ПЧЛ -15, ТЧ-15, ТЧ-16, БМЕУ-4 залізничні підприємства
Виступ на міському телебаченні ЗМІ
4. Завдяки проведенню акції «Весняний тиждень добра» підвищився рівень фахової
майстерності педагогів закладу, колектив закладу став більш дружним, поліпшилися
відносини з мешканцями мікрорайону та громади селища. Громада та працівники
залізничних підприємств селища почали більш розуміти потреби та проблеми закладу, а
працівники закладу стали із задоволенням допомагати громаді та тім, хто потребує
допомоги.
5. Проводити акції в системі, залучаючи до них якомога більше людей. Бажаємо всім
бути толерантними, чуйними та з повагою відноситися до проблем інших людей.

