ПЛАСТ
Національна Скаутська Організація України

ТРЕТЯ ПРОБА
на ступінь вірлиці

Оленки Боднарук
Станиця: Львів
Курінь: ч. 36 ім. Анни Ярославни
Гурток: ч. 5 «Мальви»
Початок здачі: 25.09.2010
Завершення здачі: 31.03.2011

Мій життєпис
Почалось все 30 листопада 1992 р. Б. об 11:23 у Львівському пологовому
будинку на вул. Дж. Вашингтона, надіюся погода була хорошою Але одразу ж ми з
батьками поїхали до Новояворівська, де і прожили аж поки я не пішла до школи в
1999р. За той час вже народився мій брат, і переїхали до Львова ми вчотирьох.
Далі 10 років шкільних веселощів, 3 роки народних танців в ансамблі
«Полуничка», 3 роки художньої школи при 1ій музичній школі, 3 роки художньої школи
в палаці культури ім. Г.Хоткевича, 4 роки співу у волькальній формації «Мартин Хор»
ну і 3 класи ЛЛШМ №1 по класу фортепіано. У 2005 р. була учасницею «Літньої Школи
Лідерства» в УКУ і з того моменту можна починати відлік моєї лідерської діяльності.
Вже в 2007, 2008, 2009 роках я долучилася до організації цієї школи і відтоді ми
перетворилися на таку собі організацію, де виховували самі себе в межах
християнських традицій.
8 грудня 2006 р. в п’ятницю ввечері мені подзвонила дівчинка і запросила на
сходини наступного дня, який і став датою мого вступу в Пласт. (9.12.2006)
Пластову Присягу я склала 25 липня 2008 р. Б. на курінному таборі і була
іменована розвідувачкою теж на курінному, але через 2 роки: 31 липня 2010 р.
6 серпня 2009 р. я знайшла себе в списках студентів, що поступили на
бюджетну форму навчання, філософського факультету, спеціальність політологія.
Табори:
2007р.

КВВВПТ «Даскал» ст. пл. вірл. Христина Федотова, L

2008р.

ОВВТ «Навколо світу за 10 днів» ст. пл. Наталя Масяк, СВ
КВВТ «Берегиня» ст. пл. вірл. Христина Федотова,L
МВВТ «Золота Булава» ст. пл. Оксана Гнатюк, Орл

2009р.

КВВТ «Еко-літо» ст. пл. вірл. Христина Федотова, L
КВТ-13 “Скобин лет» ст. пл. Андрій Ребрик, ЦМ

2010р.

КВВТ«36-те Джемборі» ст. пл. Оля Кійковська, ОД
КМВТ «Метаморфози» ст. пл. вірл. Христина Федотова, L

Вишколи: КВВ УПЮ ч. 115, КВДЧ ч. 7
Діловодства:
Гуртковий суддя, гуртковий скарбник, курінний писар, курінний провідник,
кошова ст. Львів.
1 жовтня 2010р. відбулися перші сходини мого юнацького гуртка, який згодом
назвався «Гарбузики» і 20 березня гурток вже був урочисто прийнятий в курінь.

Портретне фото

Проект А ( 1 ). Три Головні Обов’язки Пластуна (1,4)

«Станичний Вишкіл Вмілостей»

Дата проведення: 16.02 – 4.05. 2011 р. Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Оксана Манік

Станичний Вишкіл Вмілостей
Деякі виховники стикаються з проблемою: як юнацтву здобувати вмілості,
які їх цікавлять, але сам виховник не є повністю компетентний в цій вмілості. А
ще складніше, коли юнаки не хочуть чи не розуміють, навіщо здобувати
вмілості.
Саме для таких випадків і не тільки 2 роки тому було придумано Вишкіл
Вмілостей. Цього року ми знову взялися за цю потрібну справу. Організаторів є
четверо і кожного вишколу ми розподіляємо між собою завдання: пошук
інструктора, співпраця з ним для підготовки методичної книжечки, бланк реєстру
учасників, бланк загального опитника, технічне забезпечення, канцелярка, якщо
така потрібна, домовленість за приміщення, реклама вишколу, оголошення на
станиці і на портал, подарунок для інструктора.
Мої обовязки:
співи: повідомлення і оголошення про вишкіл, реєстрація і збір вкладок.
знавець компютера І: оголошення, забезпечення приміщення і проектора,
бланка реєстра учасників, збір вкладок, організаційна допомога в проведенні;
графіка: повідомлення юнацтва, частина по забезпеченню канцелярії.
екологія: повідомлення і зголошення учасників, підготовка методичної
книжечки, забезпечення приміщення і технічного забезпечення, організаційна
допомога в проведенні, бланк реєстру і збір вкладок.
Надіюся, що наша робота не пройде намарно, і юнаки та юначки
здобудуть багато нових знань та вмінь для здачі вмілостей.

Проект А ( 2 ). Три Головні Обов’язки Пластуна (5,3)

«Миколай дарує щастя»

Дата проведення: 24.12.2010
Рівень організації: міський
Обов’язки: організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Христина Федотова, L

Рекомендація
пл.розв. Олени Боднарук
на зарахування пройденого ІІІ етапу програми УПЮ.

Протягом праці над ІІІ пробою пл. розв. Олена Боднарук виказала добрі вміння в
організації різноманітних заходів, була також добрим членом команди у співорганізації
різних акцій. Це вказує на ряд притаманних їй рис, що визначають її як доброго
провідника. Слід наголосити, що всі точки проби вона здобувала з невимушеною
легкістю.

В Оленки, як в організатору, слід відзначити наступні особливі риси: ініціативність,
вміння поєднати професійний розвиток, щоденні обов’язки та роботу в проектах,
мобільність, гнучкість відповідно до обставин, оптимізм, вміння правильно поставити
мету та її досягти, вміння змобілізувати свої та чужі сили навколо вирішення проблеми.
Варто, звісно, попрацювати над добрим плануванням особистого часу та визначенням
пріоритетів.

Поряд із проходженням третього етапу програми УПЮ Олена також займалася
виховною діяльністю (впорядниця гуртка «Гарбузики» 36-го куреня УПЮ ім. Анни
Ярославни), виконувала обов’язки у станиці (була членом булави референта УПЮ кошовою). Їй вдавалося добре поєднувати ці обов’язки, вміло, вчасно та переважно
успішно.

Ряд проектів, які виконувала Олена були соціальнозначущими. На сьогоднішній день
Пласт не може залучити до своєї повсякденної діяльності навіть 1/10 дітей Львова, в
інших містах маємо ще гірший показник. Але ми можемо нести ідеї та цінності Пласту в
суспільство через різні соціальні акції, які до того ж, стають гідною рекламою Пласту, та
безпосердньо методом реалізації мети Пласту – виховання доброго громадянина.
Серед таких соціальних проектів – свято Миколая для дітей-сиріт (в рамках загально
станичного проекту);
свято Миколая для дітей-пацієнтів Львівської обласної
психіатричної лікарні; організація щотижневих майстерок – для дітей-пацієнтів
хірургічного відділення Львівської обласної спеціалізованої дитячої лікарні, більшість з
яких є онкохворими, в рамках програми «Три години щастя». Такі візити є важливими
для цих дітей, оскільки вони майже не мають можливості зустрічатися з навколишнім
світом, звичайними людьми, які від них є відгородженими, закритими. Їх відвідують
різні соціальні працівники та педагоги, але частіше спілкування з новими знайомими
дозволяє їм на маленьку хвинку вирватися з буденності, яка їх оточує щодня в лікарні.

Та основний напрямок роботи, який охопила Оленка в своїй діяльність – це підвищення
загального поступу та знань юнацтва не тільки станиці, але й цілого краю. Зокрема
хотіла б відзначити проект «Станичний вишкіл вмілостей», який був започаткований
раніше, але був призупинений у зв’язку з розпорошеністю робочої групи. Оленці
вдалося відновити діяльність такого проекту: зібрати команду, створити позитивний
імідж, поширити інформацію про нього, напрацювати нову технічно-інформаційну базу,
знайти висококваліфікованих інструкторів та приміщення для його реалізації. Цей
проект допомагає виховникам у реалізації цілого майже самостійного напрямку
програми УПЮ – вмілостей, який часто нівелювався основною програмою УПЮ у
зв’язку із браком часу та достатньої компетенції у виховників куренів станиці. Також
багато проектів були спрямовані на поширення інформації про Пласт серед широкої
громадськості різноманітними способами. Її вміння працювати з аудиторією будь-якого
віку, соціального статусу, професійної приналежності заслуговує на окреме
відзначення.

Усі т.зв. власне пластові проекти потребують неабиякої підготовки, добрих
теоретичних знань, організаторських вмінь та адекватних проявів ефективного
лідерства. Соціальні проекти потребують належної підготовки емоційної та
етично-педагогічної, оскільки учасниками переважної більшості проектів були
діти. Також, слід врахувати те, що це не прості діти, а діти з зовнішними
фізичними та психологічними вадами, діти, котрі приречені, діти, що не
розмовляють, не ходять, не розуміють... Підліткам в період їх становлення
доволі нелегко сприймати такі аспекти, до них ставитися з розумінням та
внутрішньою силою.

Також Олена долучалася до багатьох інших соціальних проектів, які не відзначаються
легкістю виконання і відіграють дуже важливу суспільну роль.

За підсумками роботи Олени протягом 2010-2011 років рекомендую надати пл.
розв. Олені Боднарук ІІ пластове відзначення за визначну та активну діяльність
на терені львівського Пласту та українській громаді та рекомендувати КБ УПЮ
затвердити її до іменування пластункою-вірлицею.

29.03.2011 р. Б.
Зв’язкова

ст. пл. вірл. Христина Федотова,L

Миколай дарує щастя
Миколай приходить до всіх. А якщо він не встигає, то обовязково завітає
хтось з його помічників. Для дітей ... помічниками Миколая стали дівчата з к.ч.
36 ім. Анни Ярославни спільно з УДЮМК Залізничного району та дитячою
районною бібліотекою № 22.
Прийшли ми саме після їхнього денного сну, тому спочатку хлопці і
дівчата були ще трошки сонні, але всі швиденько розрухалися забавами.
Нескладні ігри допомагають дітям розвивати фантазію, придумувати нові
варіанти старих ігор. І хоч спочатку дехто соромився брати активну участь, за
декільки хвилин майже всі вже бавилися і сміялися, відкриваючи для себе нові
пісеньки і розваги.
Після забав, по черзі, кожен вибирав собі подаруночок від Миколая і за
хвилинку всі вже роздивлялися ті подарунки і ласували солодощами.
Попрощавшись, завітали і до двох прикутих до ліжок хлопчиків. Помічники
привітали їх зі святами і передали пакуночки від Миколая.
Моїм завданням було забезпечення подарунків і програма візиту.
Частково з подарунками мені домоміг оргкомітет акції Святий Миколай
дітям з інтернатів і сиротинців. Також важливо було підібрати такі ігри, які б не
виявилися заскладними чи, навпаки, нецікавими. Але нам все вдалось.
Такі візити є важливими для цих дітей, так як вони майже не мають
можливості зустрічатися з навчколишнім світом, звичайними людьми, які від них
є відгородженими, закритими. Їх відвідують різні соціальні працівники та
педагоги, але частіше спілкування з новими знайомими дозволяє їм на
маленьку хвинку вирватися з буденності, яка їх оточує щодня в лікарні.

Проект А ( 3 ). Три Головні Обов’язки Пластуна (7,2)

“Святий Миколай дітям з інтернатів і

сиротинців»

Дата проведення: 16.12.2010
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальна за роботу з юнацтвом
Комендант акції: ст. пл. гетм. вірл. Марта Червінка, Ті

Святий Миколай дітям з інтернатів і сиротинців
Кожного року тисячі дітей чекають на подарунки від Св. Миколая під
подушкою. Але, на жаль, не в кожного є батьки чи опікуни, які могли б стати
помічником Миколая для цих дітей. Тому кожного року пластуни пробують стати
таким миколайками хоч для деяких таких дітей.
Від початку мого пластування я всілякими шляхами старалася
долучитися до цієї акції: то пошуком спонсорів, то залученням однокласників до
пошуку подарунків, то пакуванням подарунків.
Цього року я вже прийняла берпосередню участь у організації: я двічі
відвідала інтернат в м. Сколе, впеше, коли ми з дітками писали їхні листи до
Миколая, вдруге вже коли ми везли пакуночки дітям, також моїм обов’язком
була робота з юнацтвом.
Спочатку на збірці ми роздали листи з пропозицією до співпраці з
церквами відповідальним з куренів і закріпили за кожним куренем певну церкву.
Потім, коли вже було відомо скільки листів яка церква готова взяти я розділила
всі наші листи до Миколая між церквами. Далі я контактувала з відповідальними
особами з куренів і відповідальними за цю акцію в церквах. Також, листи, які не
взяли церкви я роздала деяким юнакам особисто, і вони самі готували
подарунки. Наступним кроком була співпраця з відповідальною за
транспортування подарунків з церков на станицю, де ми їх вже перепаковували.
Я була відповідальна за 7 клас. Якщо ви ніколи цього не робили – спробуйте
наступного року. Це порція радості, це неймовірне відчуття - пакувати дітям те,
що подарує їм частинку щастя.
Я точно впевнена, ща наступного року теж долучуся до цієї акції. Бо ж що
може бути краще за радість дітей?

Проект Б ( 1 ). Пластова ідея та організація (2,3)

“Школа провідників гуртків”

Дата проведення: 9-10.10.2010
Рівень організації: крайовий
Обов’язки: писар
Комендант акції: ст. пл. Оля Калітовська, ЧХ

Школа провідників гуртків
Виховна ділянка в Пласті є невідємними, бо ж хіба був би сенс в
інструкторській чи адміністративній ділянках, як би не було кому передавати
свої вміння і ким керувати?
Школа Провідників Гуртків, як на мене є унікальним вишколом, так як він є
зміною виховної системи в Пласті. І хоч не всі тепер є прихильниками цієї
системи, але вона має право на існування.
Для мене цей вишкіл є вишколом виховників для юнацтва, адже навіть
гутірки частвоко схожі, ну і сама концепція вишколу так само.
Моєю ділянкою було діловодство писаря, і в обов’язки входило: збір
потрібної кількості учасників, зголошень, розробка посвідок, системи точкування
і слідкування за її дотримання вже на вишколі, збір питань для опитника і його
проведення, гутірка «Ігри і забави».
Також цього року для того, щоб пройти вишкіл учасники повинні були
протягом трьох місяців організувати для свого гуртка прогульку, екскурсію,
мандрівку чи щось, що самі собі придумають, і кожен з членів проводу був
відповідальним за декількох учасників для того, щоб проконтролювати чи
допомогти їм з плануванням цієї гурткової акції. Я теж була відповідальна за
трьох хлопців і одну дівчинку, які успішно виконали свої завдання, деякі вже за
місяць після вишколу.
Як на мене не можна боятися змін, треба вміти їх контролювати і просто
повертати все назад, якщо ці зміни є негативними чи недостатньо ефективними.
А «боятися вовка – в ліс не ходити».

Проект Б ( 2 ). Пластова ідея та організація (3,2)

Виховна діяльність
Гурток «Гарбузики»

Дата проведення: 1.10.2010 - ...
Рівень організації: курінний
Обов’язки: виховниця
Комендант акції: ст. пл. вірл. Христина Федотова, L

Виховна діяльність Гурток «Гарбузики»
Почалося все з того, що мені запропонували провести презентацію
Пласту в Сокільницькій середній школі і згодом набрати там гурток. Презентація
пройшла успішно, і незважаючи на те, що учні сприймали інформацію дещо
скептично, на перші спільні сходини прийшло більше двадцяти дітей.
Спочатку сходини проводилися після їхніх уроків в Сокільниках на подвірї
чи в спортзалі і приходило 10-12 дівчаток, та коли ми почали їздити разом до
Львова їх ставало все менше і менше, згодом залишилось четверо. Але на одні
зі сходин прийшла дівчинка, яку зголосив до Пласту тато на Пластовому
порталі, на наступні сходини вона прийшла ще її подруга і ще одна дівчинка.
Так нас стало вже семеро.
Чому Гарбузики? В нас було багато ідей: Волошки, Ромашки, Кульбабки,
Трускавки, але все ж зупинилися на Гарбузиках. 20 березня на великому
курінному алярмі нас прийняли в курінь і тепер ми вже повністю Ярославни! (хоч
не всі зрозуміли, шо то таке було, коли нас приймали)
Зараз в дівчаток вже здобута більша половина відзнаки прихильниці і на
кожні сходини вони дуже старанно готуються, бо дуже вже хочуть мати право
скобувати.
Мій гурточок це, мабуть, перше, що тримає мене в Пласті, і вже не
відпустить наступні 6-7 років, що б не сталося.

Проект Б ( 3 ). Пластова ідея та організація (4,3)

“Молодь знатиме про Пласт”

Дата проведення: жовтень 2010
Рівень організації: станичний
Обов’язки: організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Марта Коновал

Молодь знатиме про Пласт
Одне з найгостріших питань для Пласту сьогодні є проблема численності
організації, яка вже декілька років майже не росте. Зараз дуже важливим стало
набирання нових новацьких та юнацьких роїв та гуртків для того, щоб в
майбутньому кількість членів організації все збільшувалася. Саме тому, з метою
допомоги старшому юнацтву був створений проект «Молодь знатимен про
Пласт».
Головною метою акції є залучення учнів львівських шкіл до Пласту
шляхом проведення презентацій організації для дітей 6-7 класів.
Цього року ми приходили в кожну школу окремо і проводили там
презентації. До програми входило декілька ігор, які могла б бавитися велика
кількість людей, відео та фото з різних пластових таборів чи акцій, відповіді на
питання (яких, до речі, було немало) учнів та запис координат бажаючих
приєднатися до цієї Великої гри.
Я проводила 2 презентації в Сихівській гімназії та школі ім. Симоненка.
На сихові було досить складно, так як довелося працювати з цілим великим
актовим залом дітей, які шуміли і подекуди були неуважними. Але нам вдалось
зацікавити їх грою «друкарська машинка». Як виявилося, серед присутніх було
чимало пластунів і вони самі трошки розказували про своє пластування і свої
зацікавлення в організації.
В школі ім. Симоненка було простіше тим, що проводилася презентація в
кабінеті, де були присутні всього 2 класи і вони уважно слухали. Учнів цієї школи
дуже зацікавили різні спеціалізації пластування, особливо летунське, морське і
лещетарське.
На мою думку, така акція є важливою, так як буває таке, що юнак чи
юначка боїться набирати гурток тільки тому, що не знає добре як же зробити
так, щоб вони захотіли відгукнутися чи навіть прийти на сходини.

Проект В ( 1 ) Гомадська діяльність (3,3)

“Три години щастя”

Дата проведення: січень 2011 - ...
Рівень організації: міський
Обов’язки: волонтер, організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Христина Федотова, L

Три години щастя
Маленькі діти, як ніхто, потребують спілкування і розвиваючих ігор.
Потрапляючи до лікарні не всі вони розуміють, наскільки це може бути
небезпечно чи довго, тому, попри всі заборони шуміти чи бігати потребують
виливати свою енергію – якщо не фізичну, то творчу. Особливо коли лікування
триває довго і нудно.
Саме тому 2 роки тому був започаткований проект «Три години щастя».
Суть акції в щотижневому відвідуванню діток, що лікуються в хірургічному
відділенні Львівської обласної дитячої спеціалізованої лікарні, та проведення
різноманітних майстерок. Відвідини тривають 2-3 години в залежності від
складності майстерки, яка проводиться.
Починається все з того, що ми заходимо в кожну палату і запрошуємо в
коридор, де вже готові робоче місце і матеріали. Коли вже всі приходять
починається майстерка. Деякі дітки приходять самі, меншенькі з мамами, які і
самі радо беруть участь у занятті. Так як відбувається все в хірургічному
відділенні, деколи дітки можуть працювати лише однією рукою, і в таких
випадках хтось з інструкторів стає другою рукою
Часто батьки приходять з немовлятами на руках просто подивитися як
творять маленькі пацієнти, деколи навіть крапельниці не завадять дітям
майструвати.
Кожного разу ми придумуємо нові і нові майстерки, необхідні матеріали
купуємо, беремо вдома чи позичаємо, якщо таке можливо.
У відділенні також лікуються онкохворі діти. Лежать там вони зазвичай по
декілька місяців і стають для нас хорошими друзями, як маленькі пацієнти, так і
їхні батьки. І їхні палати зазвичай відрізняються від інших тим, що вони завішані
різнимии сердечками, ангеликами чи квітами, які ми робили разом.
Найважливіше, це щастя в їхніх очах, коли ми приходимо.

Проект Г ( 1 ). Пластові заняття (2,1)

“Молодь пам’ятає Шухевича”

Дата проведення: 05.03.2011
Рівень організації: станичний
Обов’язки: писар
Комендант акції: ст. пл. Іван Чир, ОЗО

Молодь пам’ятає Шухевича
Хіба б була зараз Україна незалежною, якби не герої, які зробили все, що
було в їхніх силах, щоб здобути ту волю?
На жаль, не часто згадуємо про тих людей: зазвичай у великі свята, чи з
примусу міської влади. А чому ж не можна привертати увагу до того важливого
минулого просто так?
Вже не перший рік проводиться акція «Молодь пам’ятає Шухевича». В її
рамках проходять теренові ігри, пробіг і вечір бардів. Я долучилася до
організації теренової гри для пластунів.
Мої обовязки:
 Придумати і втілити в життя ідею щодо паспорта кожної команди
 Розробка зголошень, система їх прийняття і саме прийняття
 Поширення інформації про теренівку, її реклама
 Новина на Пластовий портал про теренівку.
 Розробка подяк для спонсорів
 Забезпечення символіки на гру
Сама гра видалясь досить оригінальною. Одною з цілей була велика
кількість команд, для того, щоб багато з них зійшла з дистанції, щоб відбувся
такий собі відбір сильніших, тому перший етап був досить складним. Після
обіду, на старт вже другого етапу прийшла половина команд, що нас дуже
втішило, так як наша ідея втілилась в життя.
Другий етап пройшов досить продуктивно і всі зібралися на вул. Довбуша,
де поділились на 3 групи для інсценізації бою з трьома сторонами.
Закриття відбулося на Лисій горі, там також відбулася присяга на вірність
українсьому народові, яку заслужили скласти лише ті, що дійшли до кінця.
Важливо проводити такі акції, так як “Нема майбутнього в того, хто не
знає свого минулого».

Проект Г ( 1 ). Життя в природі (1,3)

“Пластова Година Землі”

Дата проведення: 26.03.2011
Рівень організації: станичний
Обов’язки: організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Іванка Репетило, КВ

Пластова година Землі
Вже п’ятий рік крокує світом проект «Година Землі». Основна його мета –
привернути увагу громадськості до проблем витрати невідновлюваних ресурсів нашої
планети шляхом невикористання всіх не життєво важливих джерел витрачання
електроенергії протягом одної години. Засновником акції є Всесвітній Фонд Природи і
вперше вона пройшла в Австралії,
Україна вже вдруге взяла участь і цього
року пластуни організували Пластову
Годину Землі.
Я зайнялася організацією проекту
в окрузі. Як на мене, дуже важливо
залучати до таких акцій невеликі містечка,
так як саме в них простіше реалізовувати
чи заохотити більшу кількість людей до
реалізації таких проектів.
Моїм
завданням
було
проінформувати станичних львівської
округи, що така акція проходитиме і зацікавити їх до співпраці. На жаль, не всі
відгукнулися на прохання, але деякі станичні радо мене підтримали і відразу ж взялися
до організації.
Взяли участь: ст. Хирів, ст. Старий Самбір, ст. Дрогобич, ст. Рудки, ст.
Трускавець та ст. Сокаль.
В Хирові юнаки і юначки провели
вечір суботи на центральній площі міста,
де виклали «60» - символ акції свічками,
також був присутній мер містечка, який
теж взяв участь, закликаючи жителів міста
не оминути увагою проблему. Також
частина міського освітлення згасло на 1
годину.
На завершення вони провели дискусію на
екологічну тематику.
Пластуни
Старого
Самбора
розповіли про дане дійство громаді міста
за допомогою розклеєних оголошень, та повідомлення у церкві. На годину мешканці
прикарпатського містечка залишилися без електроенергії. Крім розповсюдження
інформації про захід, юнацтво прослухало гутірку про стан природного середовища у
нашій місцевості і взяло участь в дискусії «Чи може одна людина допомогти природі?»
В Рудках юнаки взяли участь у інтелектуальному змазі на екологічну тематику, і
підготували повідомлення про стан екології в світі на сьогоднішній день.
Трускавець долучився до акції шляхом інформування жителів міста про проект в
5 місцевих газетах.
А в Сокалі пластуни складали великий пазл з карти світу, провели дискусію і
закликали виключити світло учнів своїх шкіл в шкільних газетах і радіо.
Деякі містечка проводили цей проект вперше, деякі вдруге, але, маю надію, з
кожним роком все більше міст України і світу будуть брати в ньому участь.

Додаткові проекти
Назва акції 1: Вифлиємський Вогонь Миру
Дата проведення: 17.12.2010-7.01.2011
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальна за урочистості в ц.
Св. Юра
Комендант акції: ст. пл. Надійка Митник
Кожного року пластуни зі скаутами різних країн разом
передають Вифлиємський Вогонь Миру в кожну домівку, як
символ народження Христа Спасителя. Я вже вдруге
долучалася до цієї акції.
Моїм завданням була організація передачі вогню
спочатку 17 грудня, коли його привезли з кордону з
Польщею до ц. Св. Юра, а потім 3 січня передача громаді
містя Львова та пластунам, які завітали зі всієї округи.
Я співпрацювала як з канцелярією, так і з отцем
настоятелем храму. Домовитись треба було за дату і годину
передач.
На першій передачі, в церкву присутніми були лише ті,
що їздили на кордон, тому людей було небагато. Другу
передачу отець Роман запропонував трошки змінити
стандартну програму передачі вогню громаді міста.
Важливо, як на мене брати активну участь в цій акції,
так як від пластунів частково залежить, чи потрапить
Вифлиємський Вогонь Миру в домівки львів’ян, мешканців
області, та й всіх українців.

Додаткові проекти
Назва акції 2: Невідомий Шевченко
Дата проведення: 11.03.2011
Рівень організації: міський
Обов’язки: організатор
Комендант акції: ст. пл. вірл. Х. Федотова, L
Важливою є культурна спадщина українців, яка завжди
була основою становлення нації. Одним з найвидатніших і
найталановитіших українських світочів є Тарас Григорович
Шевченко.
Саме до Шевченківських днів в дитячій районній
бібліотеці №22 було проведено вечір пам’яті кобзаря
“Невідомий Шевченко» для її читачів, учнів 4-6тих класів.
Моїм завданням була підготовка і проведення
інтелектуального змагу – шевченкіади з питаннями
орієнтованими на учнів даного віку. Питання були п’яти
розділів: «дати», «імена», «назви», «продовжи уривок»,
«який це твір?» і кожен з них – по п’ять питань різних рівнів
складності.
Спочатку ми провели невеличке знайомство, потім
поділили їх на команди по двоє. Далі почався змаг, де
кожна команда по черзі вибирала свій розділ і ціну
запитання. Учні справді вразили своїми глибокими
знаннями творів та історії життя Тараса Григоровича.
Далі ми вчилися співати пісні на слова Шевченка, а
після співів провели нагородження переможців.
Не забуваймо про нашу культурну спадщину.

Проект Д. Табір

Вмілості

