Проект “Молоді патріоти”
ПРОЕКТ «МОЛОДІ ПАТРІОТИ»: Формування у молодих людей бажання і
вміння працювати на благо рідного міста
Актуальність проекту:
Місто Боярка має свою специфіку. Близькість до Києва призвела
до того, що Боярка набула багатьох ознак спального району
столиці. Велика кількість боярчан вчиться або працює в Києві.
Прагнення багатьох із них – здобути житло в столиці. Серед
жителів міста поширена думка, що Боярка незабаром стане
частиною Києва. Існують також інші об’єктивні та суб’єктивні
чинники, які призвели до того, що молоді боярчани не мають
патріотичних почуттів щодо своєї малої Батьківщини та не
пишаються своїм містом. Значною мірою це пояснюється
споживацькими настроями і неготовністю відчути свою
відповідальність за долю рідного міста, замислитися про його
майбутнє. Проект передбачає роботу з учнівською молоддю
м.Боярка. У рамках проекту будуть проведені тренінги, що
містять елементи ділової гри по розробці малого соціального
проекту (10-ті класи Боярських шкіл). Впродовж цих тренінгів
молоді люди мають навчитися командній взаємодії та плануванню
своєї роботи (розробляти проекти, розподіляти між членами
команди обов’язки та відповідальність, а також планувати
реалізацію проекту).
Мета проекту:
Мотивувати молодь міста Боярка до дієвого патріотизму щодо
своєї малої Батьківщини.
Завдання проекту:
Формувати у молоді активну життєву позицію та
відповідальність за долю рідного міста;
Мотивувати підлітків до соціальної активності;
Навчити підлітків розробляти і реалізовувати соціальні
проекти.
Заходи за проектом:
Круглий стіл, присвячений темі проекту та інформуванню

громадськості про початок заходів за проектом.
Тренінгові заняття для всіх шкіл Боярки та КиєвоСвятошинської районної класичної гімназії.
Розробка, виготовлення та розповсюдження 2-х
інформаційних листків за темою проекту.
Заключний круглий стіл, присвячений результатам проекту.
Цільова група та регіональне охоплення проекту:
Цільова група проекту – це шкільна молодь Боярки. Тренінговою
програмою буде охоплено 5 шкіл міста Боярка, а також КиєвоСвятошинська районна класична гімназія, розташована в Боярці.
Очікувані результати проекту:
Молоді люди усвідомлять, що від них залежить благоустрій
та чистота рідного міста;
Тінейджери набудуть навичок планування роботи та
командної взаємодії;
Будуть розроблені суспільно корисні міні-проекти, готові
до реалізації.
Проект буде реалізовано спеціалістами Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації населення та його
інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи. В реалізації братимуть учать психологи, соціальні
педагоги та соціальні працівники, котрі пройшли навчання за
Чорнобильською програмою ООН, мають досвід розробки та
проведення тренінгових занять з різної тематики.

