Деталізація звіту Акції та план організації навчально-розважальної програми для
вихованців інтернатів
-

Комунальний заклад освіти «Котовський навчально-реабілітаційний
центр»Дніпропетровської обласної ради
Комунальний заклад освіти Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця»
Дніпропетровської обласної ради
За планами заходів, 8 та 10 жовтня команда VARUS та Благодійний Фонд "Даруємо
радість" знову завітає до дітей з НВК «Горлиця» та НВК «Котовка». Наші маленькі
спортсмени покажуть свої здібності у турнірі з міні-футбол та дізнаються, що таке
Халабудотерапія і чому це круто!
22 жовтня - Кращі учні завітають до нас у супермаркет VARUS на екскурсію НВК
"Горлиця", де їх очікує майстер-клас від піцайоло та приготування власної піци з
вибраних інгредієнтів.
14 листопада - Кращі учні завітають до нас у супермаркет VARUS на екскурсію з
НВК "Котовка", де їх очікує майстер-клас від Шеф-Кондитера мережі, який навчить
прикрашати солоденькі кремові десерти.
22 жовтня та 14 листопада, надається лише за запитом на офіційну адресу
Керівникові проекту (olha.nikolaievska@varus.ua) та при згоді керівників інтернатів НВК
«Горлиця» та НВК «Котовка».
Кошти, що залишаються після проведення програм для дітей, будуть
спрямовані на створення спеціальних освітніх програм та заходів для дітей на термін у 9
місяців.
Що програми допоможуть вирішати:
🔹 допоможемо дітям розібратися в основах фінансової грамотності
🔹 підліткам підвищимо навички з ораторського мистецтва
🔹 діти братимуть участь у тренінговій програмі "Хто Я"
🔹 вихованці інтернату пізнають основи медіа-грамотності
*Подальший план заходів та програма для розвитку дітей на рік наразі узгоджується з керівниками
інтернатів
*Уточнення адреси проведення майстер-класів для дітей у супермаркетах VARUS ,22 жовтня та 14
листопада,
надається
лише за
запитом на офіційну адресу Керівникові проекту
(olha.nikolaievska@varus.ua) та при згоді керівників інтернатів НВК «Горлиця» та НВК «Котовка».

Аргументація та запланована програма заходів
Діти з розумовою відсталістю, особливо ті, які проживають в установах
інтернатного типу, зазнають труднощів у соціальній адаптації, налагодженні комунікацій,
формуванні соціальних умінь, тому для них дуже важливим є процес соціалізації.
Запропонована програма заходів спрямована на соціалізацію дітей з розумовою
відсталістю, а саме на: соціальне спілкування, оволодіння практичними навичками,
засвоєння соціальних функцій, ролей, норм, на зміну і якісне перетворення самої людини,
її всебічного та гармонійного розвитку, допоможе розширити соціальний досвід дітей,

поліпшить позитивний мікроклімат в дитячому колективі. (Тренінг по медіаграмотності,
тренінг "Хто Я", психологічні ігри, квіз-гра)
Емоційно забарвлене взаємодія дорослих з розумово відсталими дітьми є стимулом
до розвитку інтелекту, усвідомлення дитиною самого себе, а також власних можливостей.
А найбільш емоційно забарвленої формою роботи з дітьми є ігрова діяльність. (Наукове
шоу, шоу мильних бульбашок, анімаційна програма, майстер класи)
Крім того, для дітей з розумовою відсталістю дуже важливо розширювати рухові
можливості, вчити звертатися з простим спортивним інвентарем. Дітей необхідно вчити
налагоджувати відносини з партнерами в групі, керувати емоціями, приймати правила гри,
дотримуватися їх, брати на себе відповідальність. Так розширюються можливості для
формування прикладних рухових навичок, які у майбутньому знайдуть застосування в
житті. Крім того, спортивні заходи створюють передумови для інтеграції в суспільство
(соціалізації). З цієї причини в програму включені заходи, які передбачають фізичну
активність (міні-футбол, лего-шоу, квести).
*Організатором та виконавцем організації проведення заходів для дітей з інтернатів Акції
«Поділися Радощами» від VARUS є Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега» спільно з
Благодійним фондом «Даруємо Радість».
*Організатор Акції «Поділися Радощами» має право змінювати дати проведення навчальнорозважальних заходів або перенести іх на із згодою Благодійного фонду «Даруємо Радість».
*Усі звіти після проведення навчально-розважальних заходів та фото будуть опубліковані на
офіційному сайті: www.varus.ua

