
 
Районна дитячо-юнацька організація Корсунщини «Росичі» 

Звіт про діяльність 2014 року 
 

 

1. Повна назва організації: районна дитячо-юнацька організація Корсунщини «Росичі». 

 

2. Місія організації.  Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та 

інтересів, залучення до участі в громадському житті. Організація спрямовує свою діяльність 

на згуртування дітей, підлітків та дорослих на корисні і добрі справи, формування 

соціальної активності і компетентності особистості, її здатності до самостійного життєвого 

вибору на основі гуманістичних цінностей. 

 

3. Інформація про результати діяльності організації за звітний період. 

 

      Районна дитячо-юнацька організація Корсунщини “Росичі” - громадська організація дітей 

та підлітків, створена в квітні 1992 р., зареєстрована в 1993 р., здійснено перереєстрацію  в 1999 та 

2009 роках Корсунь-Шевченківським районним управлінням юстиції Черкаської області, з 2011 

року має статус юридичної особи.  

      Відповідно до Статуту вищим керівним органом організації є Районний Форум, який 

проводиться 1 раз на 2 роки. У період між Форумами діяльність організовує Координаційна Рада, 

яка складається із Палати дітей та Палати дорослих. Щоденна координація роботи «Росичів» 

відбувається у 23 первинних дитячо-юнацьких осередках (ДЮО), які працюють при навчальних 

закладах міста і району. Кількісний склад організації на 1 грудня 2014 року - 2690 осіб. 

     РДЮОК «Росичі» здійснює свою діяльність на демократичних принципах під гаслом «Життя – 

мить, спіши добро творить!».  Працюючи над реалізацією програми «Творимо майбутнє сьогодні – 

це наша справа»,  організація на чолі з Координаційною радою щорічно проводить, в тому числі у 

співпраці із зацікавленими організаціями – навчальними закладами, районним центром дитячої та 

юнацької творчості, відділами освіти, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту Корсунь-

Шевченківської райдержадміністрації,  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, міською радою та іншими громадськими організаціями, творчими об’єднаннями 

різноманітні заходи. 

      Програма діяльності РДЮОК «Росичі» має назву «Творимо майбутнє сьогодні – це наша 

справа» розроблена та реалізовується за 6-ма напрямками, кожен з яких символізується 

кольором веселки: 
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«Роде наш красний, роде наш прекрасний» - вивчення традицій, 

звичаїв, культури українського народу; виховання патріотизму, 

поваги до старших, любові до рідних та близьких; оточення 

турботою, чуйністю всіх, хто цього потребує; формування 

уміння та бажання приходити на допомогу і приносити 

радість оточуючим людям.  

      Проведені в 2014 році заходи: пізнавально-розважальна 

програма  «Ігри патріотів» до Дня Соборності України (січень), районний конкурс героїко-

патріотичної пісні «Пісні, обпалені війною» до 70-ої річниці переможного завершення Корсунь-

Шевченківської битви (лютий), флешмоб «Я люблю Україну» (вересень), міське «Свято 

росинок» для молодших школярів (листопад), благодійна акція «Дитяча творчість - на допомогу 

захисникам України», діяльність дитячих волонтерських загонів при кожному ДЮО (впродовж 

року).  
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«Особистість – це я» - формування навичок спілкування в 

колективі та суспільстві, організаторських здібностей; 

виховання лідерських якостей; пізнання себе, загартування 

фізично, ведення та пропагування здорового способу життя; 

запобігання тенденції духовного спустошення через пошук 

краси, гармонії та істини.  

       Проведені заходи: черговий районний Форум організації 

відбувся в квітні 2013 року (звітно-виборний), районний конкурс учнівських агітбригад та 

плакатів «Молодь - за здоровий спосіб життя» (листопад), районний конкурс-гра «Лідер-

особистість» (квітень), районна гра «Лідер-2014» проведена серед ДЮО (листопад), зліт 

добротворців (травень 2013р.), виставка дитячих малюнків і плакатів «Світ моїх прав» до 

Міжнародного дня захисту дітей (червень), тренінгові заняття із залученням спеціалістів на теми 

«Ти – людина, значить маєш право», «Цінності в моєму житті», навчання активу (впродовж 

року). 
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«Струни серця» - сприяння розвитку дитячої творчості, 

інтересів та здібностей дітей; знайомство з творчістю та 

мистецтвом; підтримка юних талантів та створення умов 

для самореалізації творчих особистостей; підняття рівня 

духовності молодого покоління.  

      Проведені заходи: персональні виставки робіт талановитих 

дітей (вересень), районні фестивалі дитячої творчості «Зірки 

Надросся» (жовтень), «Повір у себе» (грудень), «Візерунки на Росі» (грудень), гала-концерт 

«Новорічні Зірки Надросся» (грудень). 
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«Й чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» - орієнтування в 

сучасному економічному житті суспільства; вміння 

працювати так, щоб було не лише цікаво, але і вигідно кожній 

людині та суспільству в цілому; оволодіння навичками праці; 

знайомство з сучасним виробництвом, основними 

спеціальностями і професіями; використання набутих знань і 

вмінь на практиці, обмін досвідом, втілення в життя своїх 

мрій.  

      Проведені заходи: творчі майстерні «Вмію сам – навчу тебе», майстер-класи із виготовлення 

патріотичних аксесуарів (залучені спеціалісти), виставки-конкурси дитячої декоративно-

прикладної творчості; ДЮО - бізнес-програма «Веселий ярмарок», трудові акції, благодійні 

ярмарки, обмін делегаціями первинних ДЮО (впродовж року). 

 

 «Чарівні джерела» - звернення до витоків народного життя; 

використання в практичній роботі скарбів народної мудрості 

та культурної спадщини українського народу; підняття рівня 

духовності.  

     Проведені заходи: районний конкурс фольклорних ансамблів 

«Зоря над вертепом» (січень), конкурс козацької каші (червень), 

святкова програма «Вогні новорічної ялинки» (грудень), виставки 

робіт та майстер-класи залучених народних майстрів – Ткач Л.М., Каракай Л.В., Попик В.В., 

Шевченко Т.І., Проценко Л.В. (впродовж року). 
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  «Історія жива моя – мій край» - вивчення історії рідного краю; 

збереження та охорона історичних та архітектурних пам’яток; 

формування екологічної свідомості; вивчення та охорона природи 

рідного краю; оволодіння навичками взаємовідносин з 

навколишнім середовищем.  

     Проведені заходи: районний конкурс екологічних агітбригад та 

виставка плакатів «Живи, Земле!» (січень); ДЮО - екологічні акції з 

прибирання та озеленення, трудові десанти з впорядкування обелісків, братських могил, 

пізнавальні вікторини «Корсунщина – козацький край», туристичні походи «Козацькими 

шляхами» до с. Виграїв (битва під проводом Б.Хмельницького), с.Квітки (Наливайків шлях), 

екскурсії по історичних місцях та до музеїв І.С.Нечуя-Левицького (смт.Стеблів), К.Г.Стеценка 

(с.Квітки), О.А.Захаренка (с.Сахнівка), краєзнавчого музею та історії Корсунь-Шевченківської 

битви 1944 року (м.Корсунь-Шеченківський). 

 

         В 2008 році за рішенням Координаційної 

ради було розпочато реалізацію 

експериментального мистецького проекту 

«Відкрий у собі зірку» із залученням на 

громадських засадах спеціалістів та дітей - 

членів організації до занять хореографією в селі 

Квітки. На 2014 рік це вже успішно втілений в 

життя проект, результатом якого став 

створений танцювальний клуб «Фієста» із 

почесним званням «Зразковий колектив» 

(керівник Лисенко Ж. С.), в якому навчаються 

майже 100 юних танцюристів. Танцклуб 

«Фієста» і його вихованці - багаторазові 

переможці районних, обласних, всеукраїнських 

хореографічних конкурсів і фестивалів, 

учасники святкових програм до Дня міста 

Хойніце в Польщі 2012 року, міжнародних 

фестивалів у Болгарії, Польщі, Угорщині.  
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        Наша організація має досвід участі в міжнародному проекті «Сталий міський розвиток» 

(за сприяння Творчого центру «ТЦК», фінансування ЄС та у співпраці з Корсунь-Шевченківською 

міською радою). Так як РДЮОК «Росичі» - єдина діюча дитячо-юнацька громадська організація в 

Корсунь-Шевченківському районі, маючи багаторічний досвід роботи з дітьми та молоддю, 

спостерігаючи за змінами в сучасному суспільстві, ми були стурбовані тим, що в підростаючого 

покоління змінюються життєві ідеали, зменшилась громадянська активність, втрачається оптимізм 

та віра в майбутнє. Проблема полягає в тому, що молодь практично не бере участі в  плануванні 

розвитку міста через неінформованість та власну пасивність. В результаті місцева влада 

неспроможна забезпечити привабливе соціокультурне середовище, що спричиняє відтік молоді до 

великих міст, демографічну кризу, призводить до підвищення рівня п’янства, алкоголізму, 

наркоманії в молодіжному середовищі, деградації окремих категорій населення міста.  Тому в 2011 

-2012 рр. для РДЮОК «Росичі» актуальною стала розробка та реалізація проекту «Залучення 

учнівської молоді до стратегічного планування розвитку міста Корсунь-Шевченківський».  

       Мета проекту – сприяння просуванню прав та інтересів молоді міста в стратегічному 

плануванні сталого міського розвитку шляхом проведення комунікативних заходів. 
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       Цільова група проекту  -  учнівська 

молодь міста, члени РДЮОК «Росичі» віком 

14-18 років.  

       Цей проект допоміг активізувати молодь 

Корсунщини, пробудити інтерес до 

суспільного життя міста. В результаті була 

вивчена та узагальнена думка цільової групи 

щодо майбутнього розвитку міста – 

розширення мережі та вдосконалення 

існуючих закладів культури, дозвілля, спорту, місць сімейного відпочинку; мистецьких заходів, 

груп молодіжних напрямків музики, концертів; розвиток туризму, інфраструктури; вирішення 

екологічних проблем міста; створення робочих місць, підприємств, підвищення рівня життя; 

безпека та охорона здоров’я громадян, покращення медичного обслуговування тощо. 

В 2014 році в рамках проекту «Дитяча творчість – на допомогу захисникам України» 

відбулись районні благодійні масові заходи: 

  - концерт «Україна – це ми», в якому взяли участь кращі дитячі колективи та окремі 

виконавці, переможці районного фестивалю «Зірки Надросся»;  

- разом із зразковим танцювальним клубом «Фієста» організовано проведення двох 

конкурсно-концертних програм «Твій шанс»; 

-  також був започаткований районний відкритий фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 

хореографічного мистецтва «Візерунки на Росі». 
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Гостем одного з благодійних концертів був 

В.М.Отземко - військовослужбовець батальйону  

«Черкаси» (вчитель історії і правознавства Квітчанського 

НВК, в минулому – тренер-аматор танцклубу «Фієста»), 

який саме перебував у відпустці. Вітаючи учасників, 

Василь Миколайович  висловив  подяку за постійну 

дитячу допомогу для військових, і підкреслив, що вона 

дуже важлива, особливо для високого бойового і 

морально-психологічного духу бійців. 

Про ці благодійні заходи писали в місцевих газетах 

«Корсунь», «Надросся» та обласній «Черкаський край». 

Всього до благодійної скриньки з жовтня по січень було зібрано 14 тисяч 663 гривні. На них 

закуплено необхідні для наших захисників в зоні проведення антитерористичної операції – 

засоби мобільного зв’язку та картки поповнення, термоси і термочашки, газовий примус  та 

казанок для приготування їжі, бензопилу для заготовки дров, теплий одяг, продукти та ліки,  

були закуплені шоколадки для участі в акції до Дня Святого Миколая «Подаруй солдату свято». 

Крім того, наші росичі відправили на Схід країни намальовані десятки  й сотні (їх ніхто не 

рахував) малюнків, плакатів, власноруч 

виготовлених оберегів, написаних листів, листівок, 

зібрані дітьми продукти, теплі речі в підтримку 

українських воїнів – захисників незалежності та 

територіальної цілісності України.  

Було надзвичайно приємно отримати від воїнів 

батальйону «Черкаси» лист-подяку. Ось рядки з 

цього листа: «Командування військової частини з 

радістю висловлює щиру вдячність за надану 

допомогу, за те, що ви не шкодували сил і часу й 

спрямовували свій талант на досягнення успіху в 

нашій справі. За вашого сприяння ми зможемо з 

честю виконати військовий обов’язок по захисту 

Батьківщини так, як зобов’язує Військова Присяга й 

совість, як вимагають інтереси України». 
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Статті про наші благодійні заходи  газетах «Корсунь», «Надросся», «Черкаський край». 
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Систематична робота з реалізації 

завдань Програми діяльності «Росичів» 

проводиться в первинних дитячо-юнацьких 

осередках на базі навчальних закладів 

району, це підтверджують звітні матеріали, 

які ДЮО щороку подають до Координаційної 

ради.  

 

 

 

4. Інформація про доходи та джерела надходжень організації  2014 році 

Внески членів організації – 980 грн. 

Благодійні внески – 14 663 грн. 

 

5. Інформація про видатки організації (програмні та адміністративні): 

Програмні – 15 643 грн.,  т.ч. 14 663 грн. на допомогу учасникам АТО. 

Адміністративні – 0 грн. 

 

6. Контактна інформація:  

Голова КР РДЮОК «Росичі» О.А.Лисенко – тел. роб.: 04735-20598, моб.: 0964074998. 

Адреса організації: 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Академіка 

О.А.Захаренка, 2. 

 

7. Інформація про команду організації: 

 

      Голова Координаційної Ради – Лисенко Ольга 

Анатоліївна, 1969 р.н., методист Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості (на фото в центрі). 

 

      Голова організації та Палати дітей 

Координаційної Ради – Фурман Олександра, 

учениця 9 класу Корсунь-Шевченківської 

гімназії, голова первинного осередку «Сузір’я» 

(зліва на фото).       

 

      Заступник голови Палати дітей – Галата 

Євгенія, учениця 9 класу Квітчанського 

навчально-виховного комплексу, голова 

первинного осередку «Росичі» (справа на фото). 

 

 

 

 


