
Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Опис проекту

для реалізації у 2020 році 
«Школа патріота»
(назва проекту) 

Назва громадської організації, яка подає проект:

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення: 06.07.2015 р.;
- предмет діяльності: КВЕД-2010 94.99 Діяльність інших громадських

організацій;
- структура та чисельність: засновниками ГС «БРАТЕРСТВО УБД» є «Спілка 
ветеранів локальних конфліктів Дарницького району м. Києва»: «Благодійний
фонд «Волонтерський десант»»; «Рада ветеранів воєнних конфліктів
(учасників бойових дій) Дарницького району м. Києва»; «Київська міська 
спілка ветеранів АТО». Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ» об’єднує в своїх рядах мешканців Дарницького 
району м. Києва - інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції ЮОС), членів сімей загиблих, колишніх 
військовополонених та заручників, військовослужбовців, а також учасників - 
громадські організації Дарницького району міста Києва, що мають у своїй 
діяльності соціальну спрямованість, ветеранські організації, організації 
ветеранів антитерористичної операції ЮОС). Станом на початок 2019 року 
спілка налічує більше 5000 членів (фізичних осіб), сімдесят вісім з яких 
інваліди війни, сорок три - члени сімей загиблих та більше двохсот осіб - 
членів спілки, що на даний час виконують бойові завдання в зоні ООС. Спілка 
налічує також вісім учасників (юридичних осіб), серед яких «Спілка ветеранів 
АТО Дарницького району міста Києва», інші ветеранські організації. У січні 
2017 року створено молодіжне крило ГС «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»;
- джерела фінансування: місцевий бюджет, власні вщ
- наявність ресурсів для виконання проекту: власні^ частково
технічні ресурси;



- досвід реалізації заходів із залученням оюджетних коштів: в попередні 
періоди реалізовано понад сто заходів з метою підтримки бойового духу 
захисників України - учасників антитерористичної операції (ООС), реабілітації 
та повернення їх до соціуму після війни. Проведено понад сорок заходів 
національно-патріотичного спрямування з метою виховання у молоді високих 
морально-етичних якостей, національного патріотизму, вмотивованої 
готовності до захисту Батьківщини, підтримки та пропаганди здорового образу 
життя, залучення ветеранів та молоді до занять фізичною культурою та
спортом, звеличення патріотизму до рівня національної ідеї заради об’єднання 
українського народу в його прагненні до свободи, перемоги, відродження та 
розбудови України. Проведено шість заходів для дітей - екскурсій для дітей 
учасників бойових дій - ветеранів антитерористичної операції (ООС), чотири 
військово-патріотичні таборування юнацтва та молоді, чотири конференції 
з метою поширення ідей національно-патріотичного виховання, розбудови 
ветеранського руху, благодійництва. Проведено заходи з метою підтримки 
соціально-незахищених верств населення та дітей загиблих учасників 
антитерористичної операції;

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту.

2.1. Мета проекту:
Формування у молоді та юнацтва почуття патріотизму, виховання морально- 
етичних цінностей, шанобливого ставлення до захисників Вітчизни, виховання 
громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів 
України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та 
громадські справи;

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю):
Діти учасників бойових дій, загиблих учасників АТО (ООС), молодь і юнацтво, 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Враховується 
тендерна рівність. Співвідношення юнаків та дівчат залучених до проекту 
складає приблизно однаковий відсоток;

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Особливої значущості проблема національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді набула в сучасних умовах нестабільного суспільного життя, 
окупації українських територій сусідньою державою, збройних акцій 
терористів у східних регіонах нашої держави.
Актуальність проблеми_____національно-патріотичного виховання також
зумовлена: зниженням інтересу юнаків та дівчат до національно-патріотичних 
заходів у зв’язку з дією сильніших факторів (телебачення, інтернет-проекти.
комп’ютерні ігри, тощо), відсутністю організованої оборонно-масової та 
спортивної роботи за місцем проживання школярів і цодоліками впровадження 
в загальноосвітніх навчальних закладах сучасних -^ ^ ^ р а ц іо н а л ь н о -  
патріотичного виховання молоді, дією неї ат и в н и # : тсй д енці й 11 (Сй Го зниження



/ значущості й актуальності національно-патріотичної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
Особливої гостроти набуває проблема соціалізації та соціальної адаптації дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже діти, позбавлені 
батьківської опіки, стають найбільш незахищеними як в соціальному, так і в 
психологічному плані;

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін
реалізації
етапу

Результати здійснення 
етапу

Планувальний Складання концепції 
просування проекту із 
залученням груп фахівців 
відповідного профілю. 
Складання покрокових 
завдань всього спектру робіт 
із реалізації проекту. 
Формулювання очікувань та 
досягнень проекту у своєму 
кінцевому підсумку.________

Січень 
2020 р.

Складена концепція 
просування проекту, 
покрокові завдання, 
сформульовані очікування 
та досягнення проекту 
внаслідок його реалізації.

Підготовчий Визначення необхідної 
матеріально-технічної бази 
для реалізації проекту. 
Визначення переліку 
необхідної навчальної та 
довідкової літератури для 
проведення уроків 
національно-патріотичного 
виховання. Відбір, 
затвердження та підготовка 
кадрів за напрямками заходів 
проекту. Придбання 
необхідних атрибутів, 
заохочувальних призів та 
подарунків для дітей, юнаків 
та дівчат. Інформування 
навчальних закладів про 
проведення уроків 
національно-патріотичного 
виховання. Виготовлення 
макетів поліграфічної 
продукції, друк брошур з 
національно-патріотичної 
тематики, брошур та буклетів 
для ознайомлення та 
поширення інформації, щодо 
проекту та його окремих 
заходів.

Лютий 
2020 р.

Визначено обладнання, 
облаштування, засоби 
необхідні для реалізації 
проекту, перелік 
літератури національно- 
патріотичного 
спрямування. Відібрано 
фахівців для реалізації 
проекту за напрямками 
заходів, проінформовано 
навчальні заклади про 
проведення уроків 
національно-патріотичного 
виховання. Виготовлено 
оригінал-макети та 
брошури з національно- 
патріотичної тематики, 
буклети для ознайомлення 
та поширення інформації, 
щодо проекту та його 
окремих заходів.



Етап втілення 
проекту

Проведення заходу «Урок 
патріота» з метою 
національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді 
на прикладі героїв визвольної 
доби, мужності та доблесті 
учасників антитерористичної 
операції (ООС).

Відзначення «Дня Соборності 
України»

Проведення заходу з нагоди 
«Дня пам’яті Героїв Крут»

Проведення заходу з нагоди 
«Дня Героїв Небесної Сотні»

Святкування «Масляної»

Лютий; 
березень; 
квітень; 
травень; 
вересень; 
жовтень; 
листопад 
2020 р., 
один раз на 
місяць.

22 січня 
2020 р.

29 січня 
2020 р.

20 лютого 
2020 р.

01 березня 
2020 р.

Сприяння у розвитку 
здібностей в учнівської 
молоді до аналізу 
зовнішнього та 
внутрішньополітичного 
становища, умінню 
самостійно адекватно 
оцінювати події, що 
відбуваються у державі і 
світі, свою роль та місце в 
цих подіях. Формування в 
дитячому та молодіжному 
середовищі ціннісних 
патріотичних орієнтирів, 
інтересу до героїчного 
минулого та сьогодення 
українського народу, 
громадянської 
самосвідомості.

Сприяння в розвитку у 
молоді почуття єдності 
свободи та незалежності - 
основ державності, гідності 
нащадків своїх батьків.
Сприяння в розумінні 
учнівської молоді сенсу 
людського життя, 
виховання інтересу та 
поваги до свого 
історичного минулого, 
національної
самосвідомості, гідності та 
честі, патріотизму та 
гордості за свій народ.
Формування ціннісного 
ставлення до 
демократичних свобод, 
закріплених Конституцією 
України, розширення знань 
учнівської молоді про події 
Сврореволюції,сприяння в 
усвідомлення цінності 
людського життя та тих 
складових частин, які 
впливають на нього, 
роблять його 
багатогранним, плідним і 
корисним.

Розширення уявлення
- Ж 'у ЧН1 ВСЬКО^;̂ ^ДЬЩ}0!,̂

народнії
інтерес*! ,ій

УКРАЇНИ')
ІОТНІиЩіШшво



Проведення заходу з нагоди 
«Дня довкілля» з залученням 
до заходу громадськості, 
вихованців шкільних закладів, 
людей з обмеженими 
можливостями.

Проведення заходу «Весняний 
військово-патріотичний табір» 
з залученням до заходу 
шкільної молоді, юнацтва, 
спеціалістів у галузі 
військової справи, спеціалістів 
у галузі спорту, медицини та 
позашкільної освіти.

18 квітня 
2020 р.

2-3 травня 
2020 р.

рідного краю, естетичних 
поглядів і смаків, що 
ґрунтуються на народній 
естетиці та найкращих 
надбаннях цивілізації. 
Виховання гармонійно 
розвиненої особистості з 
високим національно- 
культурним потенціалом.
Формування екологічного 
світогляду сучасної 
учнівської молоді та дітей, 
розширення поняття про 
довкілля, прищеплення 
бажання бути у своєму 
довкіллі турботливим 
господарем. Виховання 
дбайливого ставлення до 
природи, інтересу до її 
охорони та вивчення.

Формування патріотичних 
почуттів, впевненості в 
суспільній корисності 
діяльності з підготовки до 
захисту Вітчизни, сприяння 
у виробленні високого 
ідеалу служіння народові, 
готовність до трудового та 
героїчного подвигу в ім'я 
процвітання української 
держави. Сприяння 
формуванню особистості, 
самовдосконаленню, 
самозобов’язанню та 
самоконтролю, оволодінню 
військовими і військово- 
технічними знаннями, 
прагненню до фізичного 
вдосконалення, вивчення 
бойових традицій та 
героїчних сторінок історії 
Українського народу, його 
Збройних Сил. Формування 
мовної культури, як 
духовного коду нації, 
здорового способу життя. 
Спонукання зростаючої 
особистор^о^тивної 
протидїа^оїШгьцосїі, 
пра



Проведення заходу з нагоди 
«Дня пам’яті та примирення»

8-9 травня 
2020 р.

Ознайомлення учнівської 
молоді з подіями Другої 
світової війни в Україні, 
гідне вшанування подвигу 
Українського народу в 
Другій світовій війні, його 
вагомого внеску в перемо
гу Антигітлерівської 
коаліції, увічнення пам’яті 
про загиблих воїнів, жертв 
війни, воєнних злочинів та 
злочинів проти людяності. 
Зустріч з ветеранами 
Другої світової війни, 
вручення їм подарункових 
наборів та сувенірів.

Проведення заходу з нагоди 
«Міжнародного дня захисту 
дітей». Привітання дітей - 
сиріт, дітей позбавлених 
батьківського спілкування.

1 червня 
2020 р.

Формування особистості 
дитини,набуття нею 
соціального досвіду, 
формування механізмів 
саморозвитку, розширення 
свідомості, виховання 
почуття доброти та 
милосердя. Надано 
необхідний одяг, взуття, 
книги, іграшки, подарунки 
та солодощі знедоленим 
дітям. Проведено цікаві 
творчі майстер-класи, 
захоплюючі ігри, конкурси.

Проведення пленерного уроку 
на тему «День Конституції 
України»

28 червня 
2020 р.

Узагальнення й 
систематизація знання 
учнівської молоді про 
Україну, державні символи 
України, Конституцію 
України, виховання 
усвідомлення себе як 
невід'ємної частини 
українського народу, 
любові до рідної країни, 
почуття патріотизму.

Проведення заходу з нагоди 
«Дня молоді» - майстер- 
класів, розважальних ігор на 
військово-патріотичну 
тематику. Проведення 
соціальної компанії щодо 
зменшення тютюнопаління та 
вживання алкоголю серед 
молоді. Відзначення учасників 
свята заохочувальними 
призами та сувенірами.

ЗО червня 
2020 р.

Організовано змістовне 
дозвілля молоді, 
пропаганда здорового 
способу життя, 
самоствердження й 
активності молодих людей

становлення як ,
* #^доиевСїВОХ«> осооисіхгст^дщцнення

фізичного здоров я.

. «ВКОТНБКИООО у с:■/)’



Проведення заходу «Літній 
військово-патріотичний табір» 
з залученням до заходу 
шкільної молоді, юнацтва, 
спеціалістів у галузі 
військової справи, спеціалістів 
у галузі спорту, медицини та 
позашкільної освіти. Похід на 
г.Говерла, встановлення 
Державних Прапорів України.

Заходи з нагоди святкування 
«Дня Державного Прапора 
України» та «Дня 
Незалежності України»

Проведення соціокультурної 
акції «Юнь Києва запрошує». 
Організація розмаїття гуртків, 
квестів та майстер-класів для 
дітей та молоді.

ЗО липня 
6 серпня 
2020 р.

23 серпня-
24 серпня 
2020 р.

19 вересня 
2020 р.

Формування патріотичних 
почуттів, впевненості в 
суспільній корисності 
діяльності з підготовки до 
захисту Вітчизни, сприяння 
у виробленні високого 
ідеалу служіння народові, 
готовність до трудового та 
героїчного подвигу в ім'я 
процвітання української 
держави. Сприяння 
формуванню особистості, 
самовдосконаленню, 
самозобов’язанню та 
самоконтролю, оволодінню 
військовими і військово- 
технічними знаннями, 
прагненню до фізичного 
вдосконалення, вивчення 
бойових традицій та 
героїчних сторінок історії 
Українського народу, його 
Збройних Сил. Формування 
мовної культури, як 
духовного коду нації, 
здорового способу життя. 
Спонукання зростаючої 
особистості до активної 
протидії аморальності, 
правопорушенням, 
шовінізму, фашизму.

Формування в учнівської 
молоді та дітей моральних 
пріоритетів та сприяння 
збагаченню знань про 
державотворчі процеси в 
Україні, виховання 
почуття патріотизму, 
свідомої громадянської 
зрілості, шанобливого 
ставлення до державних 
символів України, почуття 
гордості за власну державу.
Організовано змістовне 
дозвілля молоді, тематичні 
гуртки, квести та майстер- 
класи. Проведено лекції 
щодо здорового способу 
життя, самоствердження й
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Заходи з нагоди святкування 
«Дня захисника України»

Проведення заходу «Осінній 
військово-патріотичний табір» 
з залученням до заходу 
шкільної молоді, юнацтва, 
спеціалістів у галузі 
військової справи, спеціалістів 
у галузі спорту, медицини та 
позашкільної освіти.

14 жовтня 
2020 р.

24 жовтня-
25 жовтня 
2020 р.

особистості, зміцнення 
фізичного здоров'я.
Відзначення Дня захисника 
України, вшанування 
героїчного минулого 
держави і сьогодення, 
виховання почуття 
патріотизму до 
Батьківщини та захисників 
України, формування 
уявлення учнівської молоді 
про обов'язок, мужність, 
героїзм, почуття 
захоплення і гордості 
подвигами українських 
людей, пояснення ролі 
самовиховання в 
формуванні моральної 
стійкості, мужності, 
почуття обов'язку і 
відповідальності перед 
Вітчизною.
Формування патріотичних 
почуттів, впевненості в 
суспільній корисності 
діяльності з підготовки до 
захисту Вітчизни, сприяння 
у виробленні високого 
ідеалу служіння народові, 
готовність до трудового та 
героїчного подвигу в ім'я 
процвітання української 
держави. Сприяння 
формуванню особистості, 
самовдосконаленню, 
самозобов’язанню та 
самоконтролю, оволодінню 
військовими і військово- 
технічними знаннями, 
прагненню до фізичного 
вдосконалення, вивчення 
бойових традицій та 
героїчних сторінок історії 
Українського народу, його 
Збройних Сил. Формування 
мовної культури, як 
духовного коду нації, 
здорового способу життя. 
Спонукання зростаючої 
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Проведення заходу з нагоди 
«Дня гідності і свободи», 
вшанування учасників 
Революції Гідності.

21 листопа
да 2020 р.

Розширення знання молоді 
про революцію Гідності та 
Свободи, розвиток почуття 
національної 
самосвідомості та 
громадянської активності, 
формування розуміння 
єдності і цілісності 
України, почуття 
особистої відповідальності 
за долю держави, 
готовності служити 
Батьківщині та стати на 
захист державних інтересів 
країни.

Проведення заходу з нагоди 
відзначення «Дня Збройних 
Сил України».

6 грудня 
2020 р.

Виховання в учнівської 
молоді почуття патріотиз
му, духовної єдності поко
лінь, формування націо
нальної свідомості та само
свідомості, відданості в 
служінні Батьківщині.

Проведення святкового ранку 
«День святого Миколая» для 
дітей із сімей загиблих 
військовослужбовців- 
учасників антитерористичної 
операції. Відвідування дітей 
сиріт у дитячому будинку. 
Організація для них творчих 
цікавих майстер-класів, 
конкурсів, ігор.

19 грудня 
2020 р.

Формування особистості 
дитини, набуття нею 
соціального досвіду, 
формування механізмів 
саморозвитку, розширення 
свідомості, виховання 
почуття доброти та 
милосердя. Придбано 
миючі засоби, іграшки, 
книжки, подарунки та 
солодощі для сиріт, 
подарункові набори для 
дітей із сімей загиблих 
військовослужбовців- 
учасників 
антитерористичної 
операції.

Проведення святкового ранку 
«3 Різдвом Христовим» для 
дітей учасників антитерорис
тичної операції, дітей із сімей 
загиблих військовослужбовців 
- учасників антитерористичної 
операції.

25 грудня 
2020 р.

Знайомство з традиціями 
святкування Різдва в 
Україні, розширення 
світогляду дітей 3 
країнознавчих матеріалів, 
виховання шанобливого 
ставлення до культури, 
традицій і звичаїв свого 
народу. Вручення дітям 
іюдарунковЦх наборів.
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Підсумковий Поширення програми проекту, Грудень Поширено програму
його підсумків для 2020 р. проекту, його підсумки
суспільства, громадянських через засоби масової
інституцій через публікації в інформації, публікації в
мережі інтернет, ЗМІ, круглі мережі інтернет, прес-
столи, прес-конференції. конференції, круглі столи.
Проведення семінару з метою Проведено семінари та
розповсюдження застосованої розповсюджено досвід
системи проведення заходів та впровадження проекту.
набутого внаслідок реалізації Забезпечено відкритий
проекту досвіду. доступ до інформації, щодо
Забезпечення відкритого проекту.
доступу до інформації, щодо
реалізації проекту та його
окремих заходів.

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо):

До виконання поставлених завдань будуть залучені людські ресурси - члени 
громадської організації, фахівці відповідних напрямків, спортсмени, видатні 
люди, популярні митці, органи державної влади та громадянські інституції. 
Також частково залучатимуться власні фінансові та технічні ресурси;

2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники):

Формування у молоді та юнацтва почуття патріотизму, виховання морально- 
етичних цінностей, шанобливого ставлення до захисників Вітчизни, виховання 
поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і 
відповідальності за доручені державні та громадські справи. Соціальна 
адаптація дітей сиріт, покращення умов виховання, фізичного та
психологічного розвитку дітей.
2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту:
Поширення програми проекту, його підсумків для суспільства, інших 
громадських інституцій через публікації в мережі інтернет, ЗМІ, телебачення 
та радіо, через круглі столи та прес-конференції.


