
Проект «Милосердя»
Запорізька гімназія №71

з поглибленим вивченням іноземної мови 
Запорізької міської ради Запорізької області



Мета та основні завдання проекту
•звернути увагу гімназистів, їхніх батьків, вчителів
до потреб, інтересів та запитів найбільш вразливих
верств населення – людей похилого віку, інвалідів, 
одиноких непрацездатних громадян, дітей із
неблагополучних, малозабезпечених чи неповних
сімей, безпритульних, дітей-сиріт;
• виховувати у гімназистів співчуття, 
співпереживання, поваги до кожної особистості, її
потреб та прав, здатність з розумінням ставитися до
проблем інших;
•пропагувати доброчинності, милосердя, 
взаємодопомоги та інших загальнолюдських
цінностей;
•формувати громадську позицію щодо необхідності
постійної уваги до проблем соціально незахищених
категорій населення та поліпшення їхнього життя;

• надзалучати учнів гімназії до активного
громадського життя в рамках проекту «Милосердя», 
розвиваючи навички самоврядування, 
відповідальності, ініціативності, свідомості щодо
виконання своїх обов’язків;
•ати адресну допомогу ветеранам війни та праці (збір
продуктів харчування, речей), приділити уваги, 
привітати з Днем Перемоги та Міжнародним днем
громадян похилого віку;
• зібрати іграшки, книги, канцелярське приладдя, 
одяг та взуття для дітей із неблагополучних, 
малозабезпечених чи неповних сімей, 
безпритульних, дітей-сиріт, якими опікується
Запорізьке обласне відділення Дитячого фонду
України та Запорізька обласна організація
Товариства Червоного Хреста України.



Проект «Милосердя»
в Запорізькій гімназії №71

Проект «Милосердя» в нашій гімназії функціонує згідно 
закону України «Про  благодійництво та благодійні 
організації»



Нормативні документи, які регламентують
функціонування проекту

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про благодійну діяльність та благодійні організації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871 

№ 1663-VII від 02.09.2014

№ 1668-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2028}

Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні,

забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві,

спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови

для утворення і діяльності благодійних організацій.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1190-18/paran23
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1663-18/paran2
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1668-18/paran32


Нормативні документи, які регламентують
функціонування проекту

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (14.09.2000)

Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя" 

Із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженнями

Президента України від 22 серпня 2002 року N 294/2002-рп

,від 4 серпня 2003 року N 226/2003-рп

З метою привернення уваги українського суспільства до проблем людей похилого віку, інвалідів, 

одиноких непрацездатних громадян, надання всебічної підтримки найбільш соціально незахищеним 

верствам населення: 

1. Підтримати ініціативу Міністерства праці та соціальної політики України про проведення щорічно 

у вересні - жовтні Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя", присвяченої Міжнародному дню громадян

похилого віку. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2002_08_22/an/219/R294_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_08_04/an/69/R226_03.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2002_08_22/an/219/R294_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_08_04/an/69/R226_03.html


Почалося все з листа в 1985 році від «Дитячого фонду України» Запорізького 
відділу  з проханням про допомогу дітям з дитячих будинків. Десь у 2000 році 
вирішили розширити сферу діяльності проекту, і, проаналізувавши ситуацію, 
прийшли до висновку, що такої допомоги потребують не лише сироти, а й люди 
похилого віку, інваліди, одинокі непрацездатні громадяни, діти з 
неблагополучних, малозабезпечених чи неповних сімей, безпритульні і з 
недавнього часу військовослужбовці зони  АТО (здійснюється адресна допомога, 
тобто рідним наших учнів, працівників). На даний момент наша гімназія  приймає 
активну участь в акціях Запорізького обласного відділення Дитячого фонду 
України та Запорізької обласної організації, Товариства Червоного Хреста України, 
бере активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Милосердя», у міських 
благодійних заходах до Новорічних та Різдвяних свят, Великодня, допомагає 
військовослужбовцям зони АТО, приймає участь у акції, яку організував 
благодійний фонд "Підтримай армію України".





В проекті приймають участь всі учасники навчально-виховного процесу. 
Ведуть облік речей та учасників члени комісії з соціальних та фінансових питань та моніторингової комісії,
висвітлює роботу в проекті Управління внутрішньої політики гімназії, та інформації Учнівської ради. 

Голова моніторингової комісії 

Тимошенко Дмитро

та головний редактор шкільної газети “71 online” Ренан Юнія



Нагородження
на щорічному
форумі
«Гордість гімназії»

•В нашій гімназії щорічно проводиться форум, на
якому нагороджуються найактивніші учні гімназії
у самоврядуванні, навчанні та творчості. Проект
Милосердя - не виняток. Існує спеціальна
номінація "За щірість душі", в якій зазначають
найактивніших у проекті "Милосердя".  Нагорода -
грамота і особлива статуетка за персональний 
внесок та спеціальна табличка  за колективний 
внесок. У проекті активно беруть участь учні як
м молодшої, так і старшої та середньої школи.



Подяки за благодійну діяльність в 
рамках проекту “Милосердя”



Подяки за благодійну діяльність 
в рамках проекту “Милосердя”



Позитивна динаміка участі  у проекті
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Участь у цьому проекті педагогічного, учнівського та 

батьківського колективів допомагає нам розуміти не тільки 

проблеми інших людей, але і порозумітися між собою, 

працювати як одна команда, і ми вважаємо, що це є одним із 

найважливіших факторів, який допомагає бути нам 

українцям єдиним цілим. 



Дякуємо за увагу!


