
Соціально - педагогічний проект 

організації та допомоги відпочинку у  

ГО «Товариство захисту прав дітей – інвалідів 

«Ніжність» 

«Хай серце не втрачає доброти» 

Опис проблеми: 
 

               Що людині потрібно для щастя? … Здоров'я, хороші друзі, щоб 

рідні довго жили. А ще потрібно, щоб поруч завжди були добрі, чуйні, 

щиросердечні люди.  

 

На жаль, не всі в нашому суспільстві народжуються досконалими, є й такі, 

що мають значні фізичні вади. Як же до них ставитись? У 

високорозвинених країнах давно вже не звертають увагу на зовнішність, а 

оцінюють її як особистість. Там створені умови, щоб люди з обмеженими 

фізичними можливостями могли вільно пересуватися, спілкуватися, 

навчатися й працювати.  

 

              

 

 

 

               

 

 

           

 

 

 

 Під час дії проекту турботливі друзі допомагатимуть дітям і підліткам 

виховати в собі цінні якості, які дадуть можливість у подальшому жити  

продуктивним життям. 

              Що ж таке добро? Доброта людини - у її погляді, лагідних очах, 

щирій усмішці. А ще й в доброму привітному слові. Часом нам так не 

вистачає його! Ми віримо, що навчаючи дітей робити добро, бути 

милосердними, виховуючи в них потребу допомагати іншим, ми надаємо 

їм можливість знайти своє призначення, місце у суспільстві та соціально 

реалізувати себе.  

 

 



Мета та завдання проекту: 
1. Залучати дітей до самопізнання та самовдосконалення. 

2. Розвивати здатність самостійно вдосконалювати свій характер. 

3. Сприяти вихованню наполегливості, працелюбності, акуратності, 

почуття милосердя, доброти, толерантного ставлення до інших, до 

слабших, до немічних. 

4. Залучення дітей до творчої діяльності, самостійному рішенню 

соціально значимих задач. 

5. Гармонізація соціального поля дітей-інвалідів. 

 

Методи, методики, технології реалізації проекту: 

 
 уроки; 

 бесіди; 

 розповіді; 

 тренінги;   

 пізнавальні програми; 

 

Принципи: 
 добровільності;   

 гуманізму; 

 соціальної активності; 

 свободи вибору видів діяльності 

 
                

Очікувані результати: 
 

1.Залучення громадськості, батьків, учнів до проблем дітей-

інвалідів. 

2. Формування загальнолюдських якостей. 

3. Виявлення і формування у дітей творчих здібностей. 

4. Активізація роботи волонтерів та органів учнівського 

самоврядування. 

5. Виховання в учнів працелюбності, активної життєвої позиції, 

любові до рідного краю. 

     6. Виховання поваги до людей з особливими потребами. 

 

 

 ігрові програми; 

 рольові ігри;  

 робота в парах;   

 робота в групах; 

 колективна робота 
 



 


