
«Твори  
добро»

Робота підготовлена 

міським учнівським парламентом «Лідер»

при ЛМКМЦ «Галицьке юнацтво»



Відвідування дитячої 
установи №1, 

вул. Таджицька 1.

Мета: організація свята для 
дітей «Сміємося разом». 

Учасниками міського 
учнівського парламенту було 

проведено веселі розважальні 
ігри для дітей.



Акція «Зробимо 
місто зеленим»

З метою екологічного виховання учнівської 
молоді, дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища та озеленення 
міста, було висаджено 10 саджанців дерев та 
кущів в парку біля Львівського театру ляльок.



День іменинника 
у притулку 

ЛОДА СУСД

Учасники парламенту зібрали подарунки 
та солодощі  і  організували свято «День 

іменинника» для дітей дитячого притулку. 
Було проведено цікаві ігри, змагання, під 

час яких діти відгадували загадки, 
зашифровані слова, співали у караоке 

тощо, а на завершення усі спільно спекли 
піцу та випила чай.



Акція 
«Обійми мене»

Акція була проведена в різних районах 
міста Львова, щоб  спонукати перехожих 

посміхатися та вітатися до усіх, навіть 
незнайомців, дарувати перехожим свої 
обійми та приємні слова, адже хороший 

настрій спонукає до хороших вчинків.  



«Голуб миру» 
для воїнів ООС

Акція була проведена з метою відзначення 
Дня української армії та подяки нашим 

воїнам-захисникам. Учні зібрали солодощі 
та зробили відкритки з привітаннями  у 

вигляді голубів. Усі зібрані солодощі було 
відправлено в Іршанський госпіталь для 

поранених. 



Акція із вшанування 
пам’яті жертв 
Голодомору 

«5 колосків, 100 
зернин – ціна життя»

Акція проводиться щорічно з метою 
вшанування усіх жертв Голодомору 

1932-1933 років. Учні роздавали 
перехожим   пшеничні колоски, щоб 
нагадати якою була ціна життя для 

населення  України  в ті роки – 5 колосків 
могли врятувати життя  та водночас за 

них  розстрілювали.  А також роздавали 
свічки з нагадуванням запалити їх у 

суботу о 16.00 год. та помолитися за усіх 
померлих.



http://drive.google.com/file/d/1CJM-rVerLyjOkrNpOHcVSSz4uNmF3Cyk/view


Акція
«Миколай їде на Схід» 

Учасниками міського учнівського парламенту було 
зібрано солодощі, канцтовари та одяг для дітей-

сиріт та дітей, що опинилися у складних життєвих 
обставинах і відправлено на Схід.



Напередодні різдвяно-новорічних свят учасники 
учнівського парламенту  відвідали людей похилого 

віку, які перебувають в геріатричному пансіонаті  



«Твори добро»

• Під таким гаслом проходять усі акції учасників 
міського учнівського парламенту, адже дарувати 
людям радість і тепло своїх сердець найкраща риса 
характеру, яка може бути в людині. Також мета таких 
акцій привернути увагу суспільства до  проблем, які 
існують в нашому місті.  Окремі із дитячих заходів 
передбачають збір коштів, які передаються на 
лікування онкохворих дітей. Тому кошти, які будуть 
отримані в результаті перемоги, теж будуть передані 
на лікування. 



«Допомога братам меншим»

http://drive.google.com/file/d/18sQZG5EK4u-S3cZpHEXaj0r1mq5mwJ4e/view


Учасники акцій:

• Піцишин Вікторія,

• Онищенко Ірина,

• Цивулько Діана,

• Бондар Вероніка,

• Ткач Анжела,

• Лавришин Анастасія,

• Галунка Роман,

• Герун Соломія,

• Нижник Христина,

• Пустовіт Максим,

• Сидорець Христина,

• Кульгавець Яромир,

• Лань Максим,

• Ониськів Вікторія,

• Боднарчук Олександр,

• Лагодик Дмитро


