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Час: 11.00 – 11.20 
Відкриття Школи благодійності.
Спікер – Леся Войтицька, начальник управління зв’язків з громадськістю  
та фінансової обізнаності НБУ.

Час: 11.20 – 12.00 
Вебінар на тему: 
"#ЩедрийВівторокДіти: прихована сила 
найдобрішого дня в році"
Спікер – Марія Мурадханян, 
менеджерка #ЩедрийВівторокДіти, 
керівниця грантового напрямку Zagoriy 
Foundation.

Учасники дізнаються:
 ▪ про дитячу благодійність, зокрема 

про #ЩедрийВівторокДіти; 
 ▪ про механізми залучення дітей  

до благодійності;
 ▪ як діти перевершують будь-які 

очікування;
 ▪ як маленькі благодійники можуть 

змагатися на рівні з дорослими.

Час: 12.00 – 13.30 
Вебінар на тему: "Наздогнати  
та застосувати добро,  
або благодійність з розумом"
Спікер – Герасимчук Дар‘я, радниця-
уповноважена Президента України 
з прав дитини та дитячої реабілітації, 
виконавча директорка ГО «Відчуй», 
громадська діячка, старша тренерка 
та методистка Inclusive Friendly, 
педагогиня, мама нечуючої дитини.

Учасники обговорять топ-5 
важливостей:
 ▪ Громадська організація "Відчуй" - 

будуємо світ, де люди з порушенням 
слуху можуть реалізуватись.

 ▪ Як творити добрі справи з користю 
для суспільства? 

 ▪ Де брати натхнення на креативні 
ідеї? 

 ▪ Як тебе? Інклюзивно привітна 
термінологія, розберемось раз  
і назавжди.

 ▪ Бери і роби - кейси благодійних 
проектів.
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Час: 11.00 – 11.30
Вебінар на тему: "Як молодь може 
допомагати українцям,  
які постраждали від війни?"
Спікери: Марина Передерій, керівниця 
відділу розвитку  
БФ "Помагаєм", Галина Ляшко, 
менеджерка із залучення ресурсів  
БФ "Помагаєм", проєктна менеджерка.

Від експерта благодійного фонду 
учасники дізнаються:
 ▪ яка необхідна допомога українцям, 

які постраждали  
від війни;

 ▪ як навчальний заклад може 
долучитися до благодійності; 

 ▪ про приклади допомоги молоді 
українцям, які постраждали  
від війни.

Час: 11.30 – 11.50
Вебінар "Волонтерство як стиль життя"
Спікер: Петренко Ольга, учитель 
української мови та літератури КЗО 
"Середня загальноосвітня школа  
№ 46" Дніпровської міської ради.

Від педагога навчального закладу 
учасники дізнаються про кейс 
благодійного проєкту допомоги 
українцям, які постраждали від війни, 
реалізований учнями в навчальному 
закладі.
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Час: 11.00 – 12.00
Вебінар на тему: "Охорона природи  
під час війни" 
Спікери – Олексій Василюк, ГО 
"Українська природоохоронна група"  
та представник навчального закладу.

Від спікерів учасники дізнаються  
як змінилась робота по охороні дикої 
природи та заповітних територій  
та як в цій справі може зарадити 
свідомий педагог.

Час: 12.00 – 12:30
Вебінар на тему: "Як за допомогою 
природи зелено відновити Україну?"
Спікер: Дар'я Лазарєва, експертка 
Центру екологічних ініціатив "Екодія"

Від експерта Центру екологічних 
ініціатив "Екодія" учасники дізнаються 
про роботу громадської організації 
"Екодія" та як вона змінилася після 
24 лютого. Особливу увагу буде 
приділено адаптації до зміни клімату 
та природоорієнтованим рішенням, 
а також діям, які допоможуть вашій 
громаді чи вашому місту стати більш 
зеленим.

Час: 12.30 – 13.00
Вебінар на тему: "Турбота про майбутнє покоління"
Спікер: Світлана Лузан, партнер БФ "Екологія Майбутнього", експерт з питань 
соціального захисту населення та ВПО, заступник директора з виховної роботи 
Криворізької гімназії № 117.
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Час: 11.00 – 12.00
Вебінар на тему: "Допомога Армії  
та фінансові навички благодійника".
Спікер – Тетяна Машлаковська, 
головний експерт управління зв’язків 
з громадськістю та фінансової 
обізнаності Департаменту комунікацій 
НБУ.

Учасники дізнаються:
 ▪ як учні та студенти можуть  

допомагати Армії;
 ▪ як навчальний заклад може 

долучитися до благодійності; 
 ▪ про приклади благодійних ініціатив, 

до яких долучилися діти;
 ▪ про фінансові навички благодійника.

Час: 12.00 – 12:30
Вебінар на тему: "Благодійна ініціатива: від бажання до реалізації"
Спікери – Ірина Коваленко, вчителька географії, економіки, фінансової грамотності 
Криворізької гімназії № 9, керівниця КФГ "СЕЙФ_9",  амбасадорка з фінансової 
просвіти, Лідія Біляєва, педагог-організатор Криворізької гімназії № 9.

Час: 12.30 – 12:40
Олена Кукіль, мама учня 6 класу Кукіля Потапа – учасника благодійної акції 
"Смілива гривня".
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Час: 15.00 – 16.00
Вебінар на тему: "Як допомагати Ба 
та Ді ефективно та з задоволенням?"
Спікери: Лідія Озадовська,  
виконавча директорка фонду 
"Життєлюб", Катерина Музиченко, 
менеджерка соціального напрямку 
освітня територія Midgard.

Учасники дізнаються про:
 ▪ про фонд "Життєлюб" та його 

проєкти для людей поважного віку;
 ▪ як дізнатися потреби людей 

поважного віку та якими вони 
бувають;

 ▪ як навчальний заклад може 
створювати благодійні проєкти;

 ▪ приклади, як навчальні заклади 
вже допомагають разом  
з "Життєлюбом";

 ▪ як вчителі та викладачі можуть 
підготувати дітей до зустрічі  
з благодійністю та модерувати ї ї.
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Час: 11.00 – 11.40
Вебінар тему: "Як навчити дітей 
допомогати тваринам?"
Спікер – Ірина Терещенко, проєктна 
менеджерка притулку для бездомних 
тварин "Сіріус"

Від експерта благодійного фонду 
учасники дізнаються:
 ▪ як правильно передати дітям 

відповідальність й чому нас вчать 
тварини;

 ▪ як зацікавити та долучити дітей 
різного віку до системної допомоги 
тваринам;

 ▪ як пов'язані ключові 
компетентності та наскрізні вміння 
НУШ та допомога тваринам.

Час: 11.40 – 12.00
Виступ Софії Ткаченко, студентки 1-го 
курсу Києво-Могилянської академії, 
факультету природничих наук, екології.

Під час свого виступу Софія 
Ткаченко, студентка 1-го курсу 
Києво-Могилянської академії 
поділиться своїм досвідом допомоги 
безпритульним тваринам.

Час: 12.00 – 12.30  
Вебінар на тему: "На захист природи за ведмежими слідами. Досвід екопросвіти  
в Притулку для ведмедів"
Спікер – Марина Шквиря, координаторка проектів БФ "Save Wild"
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Час: 11.00 – 11.40
Вебінар на тему: "Коли діти 
допомагають дітям: Як об’єднати 
учнів навколо допомогти дітям, які 
борються з раком?"
Спікер – Софія Костенко, фахівчиня 
по роботі з масовими донорами  
БФ "Таблеточки".

Учасники вебінару дізнаються, 
як створити для учнів позитивний 
досвід благодійності та показати,  
що допомагати – це легко і весело.

Благодійний фонд "Таблеточки" вже  
11 років допомагає дітям, що борються 
з раком. За час роботи фонду понад 
6500 дітей та їхніх сімей отримали 
допомогу. Це стало можливим лише 
завдяки благодійникам, зокрема 
тисячам навчальних закладів – 
викладачам, дітям та підліткам  
з усієї України.

11:40 – 12:00
Виступ Валерії Колодежної, вчителя 
географії та природознавства  
у альтернативній білінгвальної школі 
LC ACE.

Від педагога навчального закладу 
учасники дізнаються про кейс 
благодійного проєкту допомоги дітям, 
реалізований учнями в навчальному 
закладі.

12.00 – 12.30
Відкриття Марафону добрих справ.
Спікер – Тетяна Машлаковська, 
головний експерт управління зв’язків 
з громадськістю та фінансової 
обізнаності Департаменту комунікацій 
НБУ.

Під час відкриття Марафону 
учасники дізнаються:
 ▪ про детальні умови участі  

в Марафоні добрих справ;
 ▪ як долучитися до проєкту;
 ▪ як створити дошку благодійності  

з дітьми;
 ▪ календар Марафону Добрих 

справ;
 ▪ про категорії нагород переможців 

Марафону, які отримають цікаві 
призи.



Зареєструватися для участі у заходах Школи благодійності можна  
за посиланням.

Детальніше про заходи Національного банку в межах Всеукраїнського 
дня добрих справ читайте на сайті проєкту.

Також зареєструватися на захід можна 
скориставшися календарем на сайті  
Центру фінансових знань "Талан".За

хо
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Школа благодійності 
21.11.-29.11.2022

Марафон добрих справ 
29.11.-19.12.2022

https://docs.google.com/forms/d/1iGEmTJCQmnXwiBF6ei9xs6mYth8m2fiFoHFrndQGAE0/viewform?edit_requested=true
https://promo.bank.gov.ua/giving-tuesday

