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ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 У ВПУ № 25 

М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗА 2021-2022 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 

 



До Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України учні та 

викладачі Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького провели акцію 

«Посилка з дому», підготувавши нашим 

захисникам різні подарунки та солодощі.  

Також учні писали листи та 

виготовляли листівки, вклавши в них 

тепло своїх сердець та шматочок душі. 

Адже там, в зоні ООС, бійцям так 

необхідна наша підтримка, увага та 

турбота.  

Посилка відправилась у 25-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська 

Русь». 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/936737220244317/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 І напередодні новорічно-різдвяних свят у Вищому професійному училищі 

№25 кипіла робота волонтерського 

загону "Милосердя". Було проведено 

благодійну акцію «Гостинець від 

Святого Миколая»: збір солодощів, 

засобів гігієни, круп, консерв, варення 

для подарункової посилки на Схід, яку 

відправили бійцям батальйону 

«Київська Русь». 



Ми пам’ятаємо наших захисників, що боронять українську землю на Сході 

нашої країни та сподіваємось, що смаколики та 

святкові листівки допоможуть нашим воїнам хоч 

трішки відчути дух свята! 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/ 

9743506)  

 

Також у День Святого Миколая 

відбувся благодійний ярмарок. Усі 

бажаючі мали змогу долучитися до доброї 

справи та придбати прекрасні новорічні 

сувеніри та смачні солодощі. Кошти, 

виручені на ярмарку, 

були витрачені на 

подарунки для дітей-

сиріт. 22 грудня із  подарунками та розважальною програмою 

відвідали дітей, які тимчасово перебувають у Центрі 

соціально-психологічної 

реабілітації «Подолянчик».  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/ 

permalink/974382669813105/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/


 

 

Викладачі і учні нашого закладу 

освіти доєдналия до акції милосердя по 

збору коштів для маленької Софійки 

Коваль! 
(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/  

 permalink/971667420084630/) 

 

 

 

 

 

12 лютого ми підтримали  добру та незмінну 

традицію 

волонтерського загону 

“Милосердя” ВПУ№25 

м.Хмельницького - 

участь у благодійній 

акції “Солодке серце”. Солодощі з найщирішими 

побажаннями здоров’я, кохання, удачі та швидкого 

повернення додому передали батальйону Київська Русь.  

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/%20%20permalink/971667420084630/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/%20%20permalink/971667420084630/


З  23 лютого і до сьогодні було проведено  чималу кількість волонтерсьих 

ініціатив нашого загону. 

 Ми долучились до збору необхідних речей, які підвозили до Центру збору 

допомоги у 3-ій корпус ХНУ для наших 

доблесних вояків. Передано шкарпетки, 

термобілизну, необхідні теплі речі хлопцям, які 

боронять Україну, наближають нашу перемогу! 

Ми пишаємось  нашими ЗСУ, підтримуємо, 

віримо. 

Неодноразово випікали хлібобулочні 

вироби. Ми дотримуємось принципу: «Кожний 

робить те, що можливо і доцільно».  

Дякуємо всім, хто допомагає продуктами, 

інформаційно, надає необхідне для захисників, 

вимушених переселенців, всім хто потребує 

підтримки!  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1016932975558074/) 

На постійній основі   з 23 лютого 

виготовляємо маскувальні сітки для наших 

захисників. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/ 

permalink/1019394711978567/) 

 

 

 

Сила нації у єдності! 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1018237572094281/ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BD%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3qTs9HmLdRUHXLh1oNvLG7dM45AdXq-0uINtcQpu3MiWssY4qgHykSW0Ug7o8WzmrlgctDtcaDq-8AV1r7ibfrJK999zu6qgs716IA47AEnjMZzBS6VvwNDDv6MzLOxDjC_CUM1Xqj5oDZ--tHYjxkPSLvpBDPIHO_PZOjLyHcAQ-HyWTO3k4DQAuMWBB8qo-Y2x7CpbsZ9EOQE20W5Kz&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3qTs9HmLdRUHXLh1oNvLG7dM45AdXq-0uINtcQpu3MiWssY4qgHykSW0Ug7o8WzmrlgctDtcaDq-8AV1r7ibfrJK999zu6qgs716IA47AEnjMZzBS6VvwNDDv6MzLOxDjC_CUM1Xqj5oDZ--tHYjxkPSLvpBDPIHO_PZOjLyHcAQ-HyWTO3k4DQAuMWBB8qo-Y2x7CpbsZ9EOQE20W5Kz&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/


 

Вони за Україну, а  ми для них ❤️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наші викладачі долучилися до організованої Департаментом освіти і науки 

Хмельницької міської рада, майстерки з нанесення кольорових трафаретів на 

текстиль для діток ВПО, які наразі гостюють у Хмельницькому, відбулась у Палаці 

творчості дітей та юнацтва. 

Патріотичні малюнки на футболках 

для хлопців та дівчат #ЗСУ діти робили з 

натхненням, всі учасники під 

керівництвом педагогів ВПУ25 були 

активні, патріотично налаштовані, 

виявили творчі здібності.  

 

 

28 квітня в Польщі, успішно пройшов перший аукціон, 

на якому були представлені живописні твори та роботи 

декоративно - прикладного, ужиткового мистецтва учнів 

та викладачів Вищого професійного училища25. Аукціон 

зібрав чи малу кількість коштів  які підуть на потреби 

нашим бравим козакам!!!  

Аукціон відбувся в місті Kielce , в костелі Karczówka 

Klasztor. 

 

 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1052402778677760/) 

  Напередодні Великодня, не вперше  

організували акцію «Пасхальний гостинець» та 

зібрали гостинців для наших захисників. 

Аня та Ліля з помічницями напекли 312 

пасок , які поїдуть до хлопців у ЗСУ, щоб вони 

знали, що їх підтримують, дякують за захист, 

чекають родини. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRDfEcsjOZO8DbOqiGAKR4wgAqIOPZp5drrj0U9Mq9ZNEpU0hgOsMWN-rTdFzjWpS66W356Auw3ItghuQ3CpucFVB0fCtkhKYW2G7Kv_hypPzGXHJ3ckoi-f9jbd8XFETJ9o6jTsUGQAU8IvGCxlMK_FwzEv3_EX8pzebRxs20hWpa4eJnYKN2CoJbN5M-ljWLHQ0O1l-Yo1D3wVR2FcOM&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D1%8325?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRDfEcsjOZO8DbOqiGAKR4wgAqIOPZp5drrj0U9Mq9ZNEpU0hgOsMWN-rTdFzjWpS66W356Auw3ItghuQ3CpucFVB0fCtkhKYW2G7Kv_hypPzGXHJ3ckoi-f9jbd8XFETJ9o6jTsUGQAU8IvGCxlMK_FwzEv3_EX8pzebRxs20hWpa4eJnYKN2CoJbN5M-ljWLHQ0O1l-Yo1D3wVR2FcOM&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1052402778677760/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVD5CDycqs4ViPig5p2feFVRA3jP9aI7IlvVdOmhXvmA5t_ofl4u1L5BlYRQobZ14qYVtf3G-y_73bYpQ1j1tAZ573ABNTOHcSQKIedyycQXh3eXDTy4x-oU2FiuIsJf1S2KSzSnPL0CN6RXo_sJ5H_KSgxbOJfsdkQxIV6XS7oJTOPOVfIOYHw7pclqgKbn4tMrbLQVlMvMIiuh445J5Ym&__tn__=*NK-y-R


З метою поліпшення екологічної ситуації України, розвитку Всеукраїнського 

волонтерського руху, спільного 

прагнення до кращого майбутнього, 

здобувачі освіти Вище професійне 

училище №25 м.Хмельницького 

долучилися до волонтерського 

проєкту «Еко-клін» на захист природи, 

який відбувається в рамках 

Міжнародної ініціативи «Let’s Do it, 

World 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1054886655096039/) 

13 травня, спільними зусиллями, напекли і 

відвезли домашні пиріжки та печиво хлопцям у 

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 

війни, що в Ружичанці. Познайомились з шеф-

кухарем, Тетяною Миколаївною, дуже доброю і 

приємною жінкою, яка розповіла, що хлопцям 

дуже потрібна підтримка і увага! Здоров'я вам і 

сил наші воїни! 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1062065464378158/) 

 

Допомагати, підтримувати, бути 

справжніми патріотами своєї країни - це 

головна мета наших учнів Вище 

професійне училище №25 м. 

Хмельницького та їхніх талановитих 

наставників. Разом до перемоги!!! 
 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/?__cft__%5b0%5d=AZWZdCTaIx4aqvEyBv2yCiVFKcFPzVpFIavVkcyO4HH4WglkVVqTBc_EeNou6D6YKRv6GiOkvPSAADeTwlbWHGzbMPkW836Vid5BcYWU5MwX7dvRU_aU7_SZhpBMxqwk1ZWd5Qkrjvy2u12XOZQJBIaLOXavAhPW3bAhkMLz3Qo5tPUDxkIqpPutKp4IH4Zsiw8&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/?__cft__%5b0%5d=AZWZdCTaIx4aqvEyBv2yCiVFKcFPzVpFIavVkcyO4HH4WglkVVqTBc_EeNou6D6YKRv6GiOkvPSAADeTwlbWHGzbMPkW836Vid5BcYWU5MwX7dvRU_aU7_SZhpBMxqwk1ZWd5Qkrjvy2u12XOZQJBIaLOXavAhPW3bAhkMLz3Qo5tPUDxkIqpPutKp4IH4Zsiw8&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1054886655096039/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/?__cft__%5b0%5d=AZXewiMqeIIa-4T9flb5TOkfZFfGshSlQFOlynhj2nOpnjMPJrRUE-eHhVF9zfgtGd8PQXH7jCcaNGnC5q_ieZpSI5pMbRFlb8qQYZBrQzPkuW3ZbVcXTDxGYJpWnLiTxTnjnzOQ6PAac8EaIrrFtS5btqR1lIljsdwsb7usynG8y7BZA5LL_q9cXBshfQvbqHawBcrV66fwfNOU1vhvdmsH&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/?__cft__%5b0%5d=AZXewiMqeIIa-4T9flb5TOkfZFfGshSlQFOlynhj2nOpnjMPJrRUE-eHhVF9zfgtGd8PQXH7jCcaNGnC5q_ieZpSI5pMbRFlb8qQYZBrQzPkuW3ZbVcXTDxGYJpWnLiTxTnjnzOQ6PAac8EaIrrFtS5btqR1lIljsdwsb7usynG8y7BZA5LL_q9cXBshfQvbqHawBcrV66fwfNOU1vhvdmsH&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/?__cft__%5b0%5d=AZXewiMqeIIa-4T9flb5TOkfZFfGshSlQFOlynhj2nOpnjMPJrRUE-eHhVF9zfgtGd8PQXH7jCcaNGnC5q_ieZpSI5pMbRFlb8qQYZBrQzPkuW3ZbVcXTDxGYJpWnLiTxTnjnzOQ6PAac8EaIrrFtS5btqR1lIljsdwsb7usynG8y7BZA5LL_q9cXBshfQvbqHawBcrV66fwfNOU1vhvdmsH&__tn__=R%5d-R

