
      

 

  Від нашого шкільного психолога ми дізнались про акцію «Назустріч мрій» 

для онкохворих дітей, яку проводить міжнародна благодійна організація 

«Сильні духом».  

       Символом цієї акції є жовтогарячий метелик. Чому саме він? В 2008 

році організацією «Сильні духом» було проведено конкурс для онкохворих 

дітей на найкраще побажання для всього світу. Виграла конкурс маленька 

Настя з Одеси.  

       Коли всі зібрались для вручення Насті подарунку, в ігрову кімнату 

лікарні залетів яскраво-жовтий метелик. Діти загадали: метелик вилетить з 

лікарні, де він пролітатиме, настане мир, зникнуть хвороби, і ніхто не буде 

більше страждати так, як вони.  

І тому ми вирішили долучитися до цієї акції «Назустріч мрії» у нашій 

школі. Вона мала тривати з 1 по 22 березня, але оскільки учні проявили 

неабияку ініціативу, то ця акція була продовжена до 24 березня. 

Виготовляли метеликів (іграшки, аплікації з фетру, витинанки, паперові 

вироби і листівки з побажаннями). А учні 2-Д класу, хоча в акції мали 

приймати участь 3-10 класи, оформили чарівну скриньку, в яку поклали 

листівки та саморобки метеликами. 

  

       17 березня невеличка делегація від школи, до якої входили:  М. 

Рачкевич - член ради учнівського самоврядування, учні 9-В класу Л. 

Стецюк, Д. Івашків, волонтер та вчитель історії Ю. М. Цибуляк, вчитель 

О.Т.Твердохліб і арт-терапевт М. Пазинюк віднесли вже зроблені вироби 



хворим дітям в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні 

нашого міста. 

 

     Коли я йшла до цих діток, то відчувала смуток і жаль за те, що 

нічим не можу їм допомогти в боротьбі з їхніми недугами. Але мені 

вчасно згадалася історія одного хлопчика з вистави «Оскар та рожева 

пані», яку я дивилася у нашому драмтеатрі і згадала, що онкохворому 

Оскару була потрібна моральна підтримка оточуючих без згадки про 

його хворобу. Йому було важливо, щоб всі до нього відносились, як до 

здорового і рівному собі, без жалю і без сліз. Тоді я взяла себе в руки, 

переборола свої переживання і вирішила вести себе там так, ніби ці всі 

дітки є здорові, відкинувши всі думки про їхні хвороби.  

       На моє здивування діти нас зустріли радісно, а коли ми подарували їм 

метеликів, зроблених учнями нашої школи, на їхніх обличчях з‘явились 

усмішки. Мені здається, що ці метелики зблизили нас з дітками і надали 

тепла нашій атмосфері. 



 

       Потім ми всі разом розпочали роботу над «деревом щастя». Кожен з 

нас, і хворі діти, і їхні батьки мав свою ділянку роботи, яку з задоволенням 

виконував. Під керівництвом арт-терапевта дуже швидко ми зробили 

«дерево щастя». На наше дерево чіпались стрічечки з бажаннями кожної 

дитинки. Тим малюкам, які ще не вміють писати, ми допомагали їх 

записувати. Бажання дітей були різними. Хлопчики хотіли пожарну 

машину, літак, а дівчатка просили корону. Але основним бажанням дітлахів 

було здоров‘я. 

 

       В четвер 24 березня буде ще одне відвідування дітей у лікарні. 

Прохання до всіх. Будь ласка, до четверга всі, хто хоче принести дітям  хоч 

декілька хвилин радості, принесіть в кабінет виховної роботи корону для 



принцеси, літаки та пожарні машини для хлоп‘ят. Також можете приносити 

книжечки з казочками на українській мові, дітям це цікаво. 

 

       Я отримала велике задоволення від спілкування з цими дітьми. Замість 

запланованого походу на 30 хвилин, ми там пробули 1 годину і 30 хвилин. 

Спільна робота над деревом щастя, а також радість дітей від подарованих 

метеликів, їхня реакція на них була неочікуваною. Вони із задоволенням 

грались з нами та ділились своїми мріями. І діти, і ми забули, що ми 

знаходимся в лікарні, тому що нас об‘єднувала спільна творча робота над 

деревом щастя. На той час всі забули про цю страшну хворобу, яка привела 

нас всіх у лікарню. 

 

         


