
 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні друзі! 
 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», який упродовж десяти років є координатором 
Всеукраїнської акції «Весняний тиждень Добра», запрошує громадсько-активні школи 
України взяти участь у Всеукраїнській акції „Весняний тиждень Добра - 2013”. 

 
Що таке “Весняний тиждень Добра”?  
“Весняний тиждень Добра” - це щорічна громадська та освітня компанія, яка є складовою 
частиною стратегії розвитку та реалізації волонтерського руху. Вона організується та 
проводиться з метою підвищення громадської активності та мобілізації ресурсів для 
вирішення різноманітних суспільних та соціальних проблем; налагодження та зміцнення 
партнерської взаємодії між волонтерами, волонтерськими організаціями, центрами. 
 
Мета? 
«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. 
 
Весняний тиждень Добра - 2013? 
Міжнародні стандарти 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.  
 
Коли?  
У 2013 році акція проходитиме з 22 по 27 квітня 2013 року. 
 
Хто може взяти участь в акції? 
Представники учнівської молоді, педагоги, представники громади, відділу культури, охорони 
здоров`я, сільської ради, органів влади та бізнесу, недержавні організації, засоби масової 
інформації тощо. 
 
Що потрібно робити?  
Під час проведення акції пропонується провести: 
22 квітня 2013р. - офіційне відкриття „Весняного тижня Добра – 2013” (офіційні заходи, 
презентації, концерти) 
23 квітня 2013р. –  «Лідерство в громадсько-активній школі»  
24 квітня 2013р. -  «Розвиток громади» 
25 квітня 2013р. –  «Послуги ГАШ» 
26 квітня 2013р.   – «Шкільна культура ГАШ» 
27 квітня 2013р. – закриття Весняного тижня Добра, створення  Галереї  Добрих Справ, 
підведення підсумків акції. 



 
 

 
А також: 

 провести уроки Добра у школі; 
 провести тематичні семінари, акції, конкурси; 
 надати допомогу дітям, які перебувають в будинках-інтернатах; 
 надати адресну допомогу людям похилого віку; 
 вручити подяки спонсорам та волонтерам ГАШ; 
 створити Галерею Добрих Справ. 

 
Програма волонтерських дій формується на основі запланованих регіональних, локальних 
заходів, конкретний зміст яких визначається на місцях з урахуванням потреб кожного 
регіону, кожної громади або організації. Теми семінарів, зустрічей, майстер-класів можуть 
бути найрізноманітнішими, в залежності від потреб цільової аудиторії. Будьте 
винахідливими! Ваші можливості безмежні! 
 

Ви можете самі вирішити, які заходи будете проводити. 
 

Акція проводиться за ініціативи Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” – 
www.ussf.kiev.ua;  

www.gash.ussf.kiev.ua. 
 
Рекомендації для проведення „Весняного тижня Добра”: 
 Чітке та реальне планування: врахування власних можливостей, проведення оцінки 

потреб  
 Залучення волонтерів та їх навчання 
 Партнерство з місцевою адміністрацією  
 Проведення PR – компанії 
 Залучення ЗМІ з метою висвітлення заходів в пресі 
 Пошук ресурсів. Зацікавте представників бізнесу 
 Залучити партнерів серед всіх вікових груп 
 Єдиний інформаційний простір 
 Підведення підсумків, висвітлення їх в ЗМІ, видання рекомендацій 

 
Можливі партнери: органи місцевої влади, недержавні організації, заклади культури, 
центри сім’ї та молоді, ЗМІ, представники бізнесу. 
 
Координаційний Центр для громадсько-активних шкіл України – ВФ „Крок за кроком”. 
 

Ми разом створимо наше майбутнє! 
 
 

Весняний тиждень Добра – це не тільки вирішення проблем молоді, але й перший крок до 
відродження традицій спілкування між людьми  різних поколінь заради блага громади! 

 

 


