ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова
за підтримки Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту
ініціює проведення
з 01 лютого по 30 грудня 2011 року
Всеукраїнської студентської акції
«ДИТИНСТВО: КРОК У МАЙБУТНЄ»

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!

Діти – наша спільна турбота
Наша адреса:
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 47
Наша електронна адреса:
Сайт: www.ird.npu.edu.ua
Е-mail:child_institute@ukr.net
Контактні телефони:
8 (044) 463-92-10
8 (044) 426-96-07

Витяг
з Положення про Всеукраїнську акцію
«Дитинство: крок у майбутнє»
Мета акції: привернення уваги молоді до реалій життя дітей в
умовах сьогодення, активізація громадянської позиції українського
студентства, задоволення матеріальних та духовних потреб дітей, які
позбавлені батьківської опіки.
Завдання акції:
1. Науково-практичне, організаційне єднання студентів вищих
навчальних закладів у здійсненні спільних практичних кроків,
спрямованих на внесення позитивних змін у життя
конкретних дітей, які потребують підвищеної уваги й
піклування – «Дитинство потребує нашої спільної турботи».
2. Адресна допомога дітям:
Соціально-правова;
Психологічна;
Освітня;
Культурно-дозвіллєва;
Оздоровчо-профілактична.
Напрями
соціально-правової,
освітньої,
культурнодозвіллєвої діяльності учасників акції:
Соціально-правовий
захист
«Захисти
права
дитини»;
Психологічна допомога «Історія спілкування з
однією дитиною (родиною)»;
Клуб допитливих «Розвиваємо здібності дитини»;
Навчальні та корекційні програми «Школа
спілкування»;
Оздоровчі програми «Плекаємо здоров’я дітей»;
Фізкультурні розваги «Дужі, спритні й задоволені»;
Театральне дійство «Театр-дітям»;
Гурткова робота «Місто майстрів»;
Тематичні свята «Калейдоскоп свят».

Регламент практичних дій учасників акції:
1) участь у декількох напрямах (видах допомоги) акції
«Дитинство: крок у майбутнє»;
2) залучення до власної діяльності студентів інших вищих
навчальних закладів міст Києва та інших міст України;
3) представлення
студентами
результатів
власної
благодійної діяльності на сайті ІРД (обов’язково), у
студентській газеті «Молодіжний мерідіан», у газеті «Освіта»,
«Педагогічні кадри».
Крок 1. Зверніть увагу на реалії життя дітей близького оточення.
Визначте дитячі групи або конкретну дитину, котрі потребують
вашої участі. Це можуть бути діти, які проживають у дитячих
будинках, у соціально неблагополучних сім’ях або у сім’ях, які
потребують соціальної допомоги. Це діти, у житті яких не
вистачає радості, позитивних вражень, вашої турботливої
допомоги.
Крок 2. Складіть програми практичної допомоги за декількома
напрямами акції та реалізуйте їх у роботі з дітьми.
Крок 3. Стисло опишіть перебіг вашої діяльності за обраними
напрямами акції, проілюструйте її фото-відеоматеріалами,
викладіть наступні кроки заради яскравого майбутнього
дитинства.
Крок 4. Розмістіть матеріали вашої благодійної діяльності на
сайті ІРД. Для цього надішліть оформлені за вимогами
матеріали, що засвідчують вашу участь у акції на електрону
адресу: child_institute@ukr.net
або занесіть матеріали за
адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 47 Варгановій Ірині.
Крок 5. Представлення матеріалів вашої благодійної діяльності з
медіа-презентацією на засіданні Круглого столу «Дитинство
потребує нашої спільної турботи», де будуть відзначенні
найактивніші учасники акції. Засідання Круглого столу буде
проходити у квітні 2011 року.
Детальну інформацію про акцію «Дитинство: крок у майбутнє»
читайте на сайті Інституту розвитку дитини www.ird.npu.edu.ua

