
План заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю  у 2021 році по Старобільському району 

 

Запланований захід Дата проведення 

Старобільська міська територіальна громада 
 

Матеріальна допомога особам з інвалідністю 03.12.2021 року 

Подарункові набори для дітей з інвалідністю 03.12.2021 року 

Перегляд  літератури  “З вірою у любов та милосердя” 03-10.12. 2021 року 

Відео – презентація “Ми разом – ми одинакові” 02-03.12 2021 року 

Виставка – роздум “Не пройти крізь зболену душу” 02-03.12 2021 року 

Акція “Поділись теплом душі” 01.12.2021 року 

Благодійна акція “В душах людських хай палає тепло, людське 

милосердя хай творить добро” 

29.11–03.12.2021 року 

Книжкова виставка “Ти не один у цьому світі” 29.11–03.12.2021 року 

Операція  “Турбота” 29.11–03.12.2021 року 

Виховна година  “Відкрий серце для добра” 03.12.2021 року 

Воршоп “Я вірю в силу доброти” 03.12.2021 року 

Виставка дитячої творчості “Наші руки золоті” 29.11–03.12.2021 року 

Благодійна акція “День добра” 03.12.2021 року 

Акція милосердя  “Відкрий серце – подаруй любов” (допомога 

літнім людям та відвідування реабілітаційного центру) 

01 - 03.12.2021 року 

Флешмоб “Долоньки довіри” 03.12.2021 року 

Благодійна акція до Міжнародного Дня людей з особливими 

потребами  “Твори  добро, бо ти - людина” 

03.12.2021 року 

Акція до дня осіб з інвалідністю–дітей  “Подаруй іграшку другу” 29.11–03.12.2021 року 

Волонтерські акції, присвячені Дню людей з обмеженими 

можливостями 

29.11–03.12.2021 року 

Чмирівська сільська рада 

1.До  Міжнародного дня людей з інвалідністю буде проведено захід 

у вайбер групі “Щасливародина=Щасливагромада” на тему: “Нехай 

тепло моїх долонь відчує той, хто поруч” для дітей з інвалідністю. 

2. До Міжнародного дня людей з  інвалідністю планується надати 

матеріальну допомог особам з  інвалідністю по зору та особам з 

інвалідністю по слуху 

01.12.2021 року 

Шульгинська сільська рада 

Тематичні виставки в КЗ “Шульгинська публічна бібліотека” на 

теми “Рівні серед рівних”, “Ти не один у цьому світі”, “Люди 

потребують милосердя”, “Книжки, що допомагають жити” 

01-03. 12. 2021 року 

“Уроки доброти” в Шульгинському ліцею на тему  “Ми звичайні” 01-02. 12 2021 року 

Привітання дітей з інвалідністю подарунками з нагоди свята 01-02. 12 2021 року 

Біловодська селищна рада 

Фотосесія учасників гуртка для дітей з інвалідністю та осіб з 

інвалідністю 18+ . 

Проводиться 

протягом жовтня-

листопада 2021 р. 

Проведення майстер-класу з аквагриму для учасників гуртка для 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю 18+ 

29.10.2021 року 

Проведення майстер-класу з декорування ваз різнокольоровою  27.10.2021 року 



сіллю для учасників гуртка для дітей з інвалідністю та осіб з 

інвалідністю 18+ 

Проведення майстер-класу з миловаріння для учасників гуртка для 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю 18+ 

16.11.2021 року 

Проведення майстер-класу з декорування пряників для учасників 

гуртка для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю 18+ 

01.12.2021 року 

Проведення творчої виставки учасників гуртка для дітей з 

інвалідністю та осіб з інвалідністю 18+ 

01.12.2021 року 

Навідування малозабезпечених осіб з інвалідністю та вручення 

продуктових наборів. 

02.12.2021 року -

03.12.2021 року 

Білолуцька селищна рада 

Бібліотерапія “Не втрачай надію” до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

03.12.2021 року 

Бібліорепортаж “Сила гуманності творить чудеса” до  дня людей з 

інвалідністю 

03.12.2021 року 

Акція “Творіть добро” до  дня людей з інвалідністю 03.12.2021 року 

Марківська  селищна рада 

1.Година спілкування “Я вірю в силу доброти”; 

2. Правовий калейдоскоп “Знай свої права”; 

3. Лекція на тему: “Продукти, які допоможуть зберегти здоров’я та 

досягти довголіття” 

03.12.2021року 

 

03.12.2021 року 

 

03.12.2021 року  

1. Прес-репортаж “Видатні постаті”  (про досягнення людей з 

інвалідністю) Публічна бібліотека 

2. День милосердя “Доторкнись до мене добротою ” – бібліотека 2  

с. Бондарівка 

3. Відео сюжет “Рівні серед рівних” – бібліотека 5 с. Кабичівка 

03.12.2021 року 

 

 

 

03.12.2021 року 

Міловська селищна рада 

Надання разової матеріальної допомоги 3 особам з інвалідністю по 

зору І групи, розмір допомоги складає 500,00 грн. на 1 особу 

До 03.12.2021 

Вручення подарунків - солодощів дітям з інвалідністю37 штук на 

загальну суму 7400,00 грн. 

До 03.12.2021 

Новопсковська селищна рада 

 
Організація та проведення заходу до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю для отримувачів соціальної послуги у відділенні 

соціальних послуг в умовах денного перебування: денний догляд 

дітей з інвалідністю – “Казка в гості завітала” 

03.12.2021 року 

Організація та проведення заходу до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю для отримувачів соціальної послуги у відділенні 

надання соціальних послуг в умовах денного перебування: соціальна 

адаптація: “Талановита молодь” 

03.12.2021 року 

 


