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ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 У ВПУ № 25 

М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Творити добро, милосердя повинен кожен із нас, особливо молодь. Адже саме 

молодь є надійним потенціалом суспільства, який призводить до позитивних 

зрушень. Найбільш соціально-активною частиною молодіжного середовища є 

волонтери, зокрема, як носії добрих справ і позитивної інформації. Тому в нашому 

училищі у рамках героїко-патріотичного комітету створено постійно діючий 

волонтерський загін. 

Добро і милосердя – це два крила, на яких тримається людство. ВПУ№25 

м.Хмельницького має не так багато можливостей, та головне – більшість із нас 

розуміє, що світ тримається на добрі та на гарних вчинках. Тому викладачі та учні 

не просто говорять про добро та чекають його від інших, а реально діють, 

намагаються зробити світ кращим, красивішим своїми добрими, корисними 

справами.У закладі діє волонтерський загін «Милосердя». 

Волонтерство для здобувачів освіти є невичерпним джерелом набуття 

громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в 

країні, можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Юний волонтер завдяки 

соціальній діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває 

мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості. 

Волонтерський рух  діє у різних напрямках: 

1. Соціальна допомога інвалідам, сиротам, людям похилого віку, просвітницька 

діяльність, пропаганда здорового способу життя; 

2. Пошукова робота «Волонтерська діяльність»; 

3. Екологічна робота загону; 

4. Благодійна допомога тим, хто опинився у складних життєвих обставинах; 

5. Підтримка воїнів ООС; 

6. Проведення патріотичних акцій, операцій, проектів, пам’ятних лінійок та 

інших заходів; 

7. Вшанування пам’яті загиблих воїнів Другої світової війни, ООС; 

8. Шефство над ветеранами Другої світової війни, дітьми війни; 

9. Проведення благодійних ярмарок 

 



Напередодні свята Дня захисника України у Вищому професійному училищі 

№25 представники учнівського самоврядування підтримали і відзняли вітальний 

флешмоб «Дякую нашим Захисникам». А також  волонтери, учні та викладачі 

нашого закладу освіти, з метою підтримки наших військовослужбовців, які беруть 

участь у російсько-українській війні та з нагоди Дня захисника України, долучилися 

до благодійної акції. Зібрану допомогу відправили бійцям батальйону «Київська 

Русь». 

 

 

 



Вже багато років поспіль наш заклад долучається до 

благодійної акції “Миколай про тебе пам'ятає”, адже у наш 

нелегкий час так багато людей, що мріють про Різвяні дива, 

але долею обставин не мають змоги повноцінно відчути 

святковий дух та настрій. Напередодні новорічно-різдвяних 

свят у нашому Вищому професійному училищі №25 кипіла 

робота волонтерського загону. Було проведено благодійну 

акцію «Миколай про тебе пам’ятає»: закуплено адресний 

подарунок для вихованця Вовковинецької 

загальноосвітньої школи-інтернат. А також організовано 

збір солодощів для подарункової посилки на Схід, яку 

відправили бійцям батальйону «Київська Русь». 

У Вищому професійному училищі №25 існує багато чудових традицій! Одна із 

яких - благодійний ярмарок до дня Святого Миколая, який відбувся 18 грудня. 

Чудові іграшки та прикраси виготовили викладачі, 

майстри художніх професій та учні 31 групи. 

Можливість придбати новорічну прикрасу, смачну 

випічку, а головне - 

здійснити добру справу, 

тішить усіх! Долучилися 

до цієї акції і члени молодіжної ради профспілок.  

Організатори ярмарки на 

зібрані кошти закупили подарунки, 

які з радістю відвезли до Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». 

Діти, які позбавлені сімейного затишку та 

розуміння суспільства, потребують особливо 

теплого та  відповідального ставлення. 



Добра та незмінна традиція волонтерського загону "Милосердя" ВПУ№25 

м.Хмельницького - участь у благодійній акції "Солодке серце". 

Волонтери нашого закладу освіти з радістю долучилися до створення та 

оформлення солодких подарунків для наших захисників на Сході України. 

Солодощі з найщирішими побажаннями здоров’я, кохання, удачі та швидкого 

повернення додому передали батальйону Київська Русь. 

 

 

 

 

 



Зима – складний період в житті птахів. Ті птахи, які не відлітають в південні 

країни та залишилися зимувати, потребують нашої допомоги. Тому волонтери 

Вищого професійного училища№25, м. Хмельницького з початком холодів 

вирішили провести акцію «Нагодуй птахів взимку», так як неподалік нашого закладу 

освіти, на озері, мешкає досить велика кількість качок та лебедів. Мета акції: 

націлити молоде покоління на необхідність допомоги птахам взимку, виховувати 

дбайливе ставлення до природи рідного краю, почуття відповідальності за доручену 

справу, колективізм, ініціативність. Адже добре відомо: хто ситий, тому холод не 

страшний, тому ми повинні допомагати своїм маленьким, слабким пернатим друзям. 

Їм багато не треба. Хто дасть зерняток, хто - хлібних крихт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Нажаль уже  сьоме Воскресіння Христове,  українські воїни зустріли  в окопах 

і бліндажах на Сході нашої держави.  Тому  ми учасники волонтерського загону та  

педагоги не вперше  організували акцію «Пасхальний гостинець» та зібрали 

гостинців для наших захисників. 

 

 

 

 

 



З 11 по 14 тавня волонтерський загін “Милосердя” учнівського самоврядування 

нашого навчального закладу долучився еко-акції по прибиранню та благоустрою 

території навчального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 



”Не згасне пам’яті вогонь...”під таким гаслом  10 

червня пройшла зустріч поколінь учнівської 

молоді загальноосвітніх закладів міста, Вищого 

професійного училища 25, студентів 

прикордонної та гуманітарно-педагогічної 

академій з 

ветеранами 

Другої світової війни, захисниками зони ООС у 

Хмельницькому міському культурно-

мистецькому центрі «Ветеран». Тепла зустріч 

таких різних поколінь була дуже змістовною та 

душевною, бо об’єднувала усіх темою миру на 

землі та важких наслідків війни.  

Спілкування було зворушливим та водночас сумним, але сповненим глибокої 

віри в те, що мир все ж таки буде на українській землі. 

 


