Звіт
про благодійну діяльність за 2017-2018 н. р.
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39 «Школи-родини»
Херсонської міської ради
1. Назва загону: Пост Милосердя
2. Учні та педагогічний колектив, очолюваний заслуженим працівником освіти,
депутатом міської ради, кавалером Ордена Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів
Маренчук Ольгою Миколаївною, протягом багатьох років займається
благодійною діяльністю. Вчителі, учні, батьки підпорядковують свою роботу
таким рядкам:
Творіть добро, щоб кращим став цей світ,
Не знали б горя, щоб старі й малі.
Страждання нищить нанівець,
Свій слід залиште на землі.
Теплом своїм ви серце обігрійте
Тому, хто вже наругу притерпів.
Тому, кому терпіть не сила,
Хто горе побороти не зумів,
Байдужими не станьте тільки
І пам'ятайте, що ми – люди
Творіть добро, піклуйтеся про інших
І посвітлішає усюди.
3. Кількість учнів – 341
з них:
- дітей - сиріт - 1
- дітей - інвалідів – 3
- дітей з багатодітних сімей (3 і більше) – 50 (21 сім’я)
4. Кількість членів Товариства Червоного Хреста – 250
5. Робота по секції діти – дітям:
 «Від серця до серця» зібрано та передано до сектору з питань опіки та
піклування:
Одяг, взуття (119 речей) на суму 1199.00 грн.
Канцтовари (50 шт.) на суму 125.00грн.;
 «Допоможемо хворим дітям». Зібрано та передано 3385.00 гривень учню
7 класу;
 «Добро починається з тебе». Зібрано та передано 50 кг солодощів та
предмети гігієни на суму 1000.00 грн. вихованцям Олешківського
будинку-інтернату для дітей інвалідів;
 «До дня інвалідів». Зібрано та передано канцтовари, продукти
харчування, одяг Жадан Вікторії (інваліду дитинства) на суму
1000.00грн.
Дітям із малозабезпечених сімей Сорокіну Святославу і Іваненко Юрію
передано речі та канцтовари на суму 280.00грн.;
 Благодійний ярмарок (зібрані кошти витрачено на участь у благодійних
акціях);

 Благодійний макулатуринг «Немає байдужих» (зібрано 414 кг
макулатури), зароблені кошти витрачено на участь у благодійних акціях;
 Зібрано та передано до спеціалізованої Степанівської школи речі (130)
на суму 1300.00грн. Канцтовари на суму 100.00грн.
 Благодійна акція «Яблучко» зібрано та передано 60кг яблук.

6. Робота по секції діти – пенсіонерам:
 Привітання вчителів-пенсіонерів, ветеранів педагогічної праці зі святами
(День вчителя, Новий рік, День народження)
 Привітання з Великодніми святами пацієнтів Комишанського
психоневрологічного диспансеру (кожному пацієнту вручено подарунок з
паскою та солодощами)
 Допомога по господарству людям похилого віку за маршрутами корисних
справ.
 На свято присвячене 50-ти річчю школи були запрошені ветерани
педагогічної праці (вручено квіти та подарунки).
 Свято Перемоги (концерт, квіти, подарунки ветеранам).
7. Діти воїнам АТО:
 Зібрано і передано теплі речі, предмети гігієни, солодощі на суму
2190.00 грн.
 Зібрано та передано до Червоного Хреста (речі, продукти харчування,
кошти, бинти для Гнілицького Романа);
Натуральна допомога на суму 800.00грн.
Кошти 750.00грн.
8. Озеленення шкільного подвір’я:
 «Озеленення шкільного подвір’я» Висаджено 500 дерев та кущів;
 Відновлено 18 клумб;
 Оснащена зелена зона відпочинку.
 Оновлено і збагачено дитячий парк відпочинку ім. Василя
Сухомлинського
9. Робота по здоровому способу життя:
● Конференція «Шкідливий вплив інтернету»
 Проведено конкурс плакатів-презентацій по здоровому способу життя
 Зустріч з дільничним інспектором з метою профілактики вживання учнями
спиртних напоїв та наркотиків.
 Батьківський всеобуч «Безпека в інтернеті» за участі психолога.
 Батьківський всеобуч «Чи знаєте і розумієте ви своїх дітей»
 Випуск санбюлетня «Ні шкідливим звичкам»
10.Робота по боротьбі з туберкульозом:
 Випуск санбюлетня -розкладки по боротьбі з туберкульозом
 години спілкування із запрошенням медичної сестри.
11.Робота по боротьбі зі СНІДом:
 здійснено благодійну передплату газети «Разом проти СНІДУ»
 Конкурс плакатів «Зупинимо СНІД разом»

12.Місячник Червоного Хреста
 в рамках місячника Червоного Хреста по збору пожертв у закладі було
проведено такі заходи:
 зібрано пожертв від вчителів 201грн.
 придбано марки «Членський внесок» на суму 1250 грн.
 Участь у святкуванні 100 річчя Червоного Хреста
14.Робота сан постів:
15. Фото про роботу з різних напрямків:

«Від серця до серця» (Зібрано та передано канцтовари дітям, позбавленим
батьківського піклування)

«Благодійний ярмарок»

«Добро починається з тебе» (Зібрано та передано 60 кг солодощів
вихованцям Олешківського будинку-інтернату для дітей інвалідів)

Новорічні вітання воїнам АТО (Передано ялинки, листівки та
смаколики)

«Допоможемо мешканцям Авдіївки» Передано до Червоного
хреста теплі речі, продукти харчування

В рамках роботи клубу «Ветеран»: «Привітання Співак Ц. М. з
днем народження»

Благодійний макулатуринг «Немає байдужих» Зібрано 414 кг
макулатури.

Великодні привітання пацієнтам Комишанського психоневрологічного диспансеру (кожному пацієнту вручено пакунок з
паскою та солодощами)

Зібрано і передано теплі речі, предмети гігієни, солодощі воїнам
АТО

Свято «Уклін живим і слава загиблим» Святковий концерт, квіти
та подарунки для дітей та учасників Другої світової війни

Привітання ветеранів вдома
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