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Міжнародний соціальний проект «Діти просять миру»  

За підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді 

та спорту України, Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій, 

депутата Верховної Ради України Дмитра Лубінця та з ініціативи засновника 

громадської спілки «Промінь Україна» Дмитра Банаха протягом 2016-2017 року 

реалізовуватиметься міжнародний соціальний проект «Діти просять миру» в 

різних країнах світу. 

Мета проекту «Діти просять миру» – сприяти налагодженню миру в Україні 

та світі, репрезентація України через талановитих дітей та молодь зони АТО. 

Завдання проекту – сприяти у підтримці дітей Волноваського району, 

Донецької області для освітньо-культурного розвитку, можливості подальшої 

співпраці з дітьми різних країн світу, організації спільних навчально-оздоровчих 

таборів, культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, 

міжнародних грантових проектів. 

Протягом літа-осені 2016 року ініціаторами проекту у Донецькій області 

проводились соціальні та молодіжні проекти, де відібрали близько 50 дітей, які 

протягом року відвідають кілька європейських та азіатських країн, репрезентуючи 

при цьому Україну та свої таланти, закликаючи весь світ до миру. 

Склад делегації учасників у кожну країну формуватиметься з 16 осіб, де  - 

60% діти, 40% молодь та дорослі.  

В рамках візиту у кожній країні українська делегація презентуватиме проект 

через художній, культурний та спортивний блоки. В програмі візиту передбачено: 

загальна молитва всіх учасників заради миру, офіційна зустріч дітей та молоді 

різних країн на центральних європейських площах, або площах миру, зустріч та 

проведення інтерактиву між дітьми, забіг миру, зустрічі з представниками 

української діаспори, дипломатами, високопосадовцями, громадськими діячами, 
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екскурсія та ознайомлення з культурою та традиціями приймаючої країни, 

виготовлення малюнку миру руками дітей, або дерева мрій, спільні уроки в 

школах, підписання угод про співпрацю між закладами освіти, державними 

установами та ГО. 

Реалізація проекту поетапно буде висвітлюватись у ЗМІ, де уся програма 

перебування дітей закордоном ділитиметься на сюжетні та програмні блоки з 

повторним висвітленням у різних ЗМІ України та закордоном.  

У складі української делегації, окрім дітей та молоді з Донеччини, участь 

прийматимуть дипломати, партнери проекту та високопосадовці, які паралельно 

проводитимуть з дітьми офіційні зустрічі в країнах-учасницях та вестимуть 

переговори для подальшої співпраці заради майбутнього дітей, молоді і миру в 

Україні та світі.  

Партнерами проекту в різних країнах та України виступлять: Міністерство 

молоді та спорту України, Світовий конгрес українських молодіжних організацій, 

ГО «Грузинсько-український культурно-мистецький центр», Асоціація платників 

податків в Україні, ГО «Світове українство», журнал БізнесWoman, БФ 

«Подоляни», МБО «Благодійний фонд Долини», ТМ Кукузаврики, ГО «Промінь 

Волноваха», ТзОВ «ТІН ІМПЕКС», товариство «Українсько-Грецька Думка», ГО 

«Промінь Київ», БО «Я Волноваха», ГО «Промінь Україна», Товариство 

«Берегиня», Асоціація Української Молоді в Республіці Молдова «Злагода», 

Спілка української молоді Румунії. 

Проект презентовано в Грузії – http://promin-ua.org/projects/item/114-

pidvedenopidsumkyproektudityprosiatmyruvhruziifotovideo, Молдові – 

http://uainworld.com/index.php/proekty/dity-prosyat-myru/item/2993-pidsumki-

proektu-diti-prosyat-miru-v-moldovi-foto-video, Греції – 

http://uainworld.com/index.php/proekty/dity-prosyat-myru/item/3035-pidsumki-

proektu-diti-prosyat-miru-v-gretsiyi-foto-video, Угорщині – 

http://uainworld.com/index.php/proekty/dity-prosyat-myru/item/3060-v-ugorschini-

prezentuvali-mizhnarodniy-sotsialniy-proekt-diti-prosyat-miru,   Словенії – 
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http://uainworld.com/index.php/proekty/dity-prosyat-myru/item/3064-posolstvo-

ukrayini-v-sloveniyi-privitno-zustrilo-uchasnikiv-proektu-diti-prosyat-miru та Хорватії 

– http://uainworld.com/index.php/proekty/dity-prosyat-myru/item/3063-mizhnarodniy-

proekt-diti-prosyat-miru-na-den-sobornosti-ukrayini-prezentuvali-v-horvatiyi.  

Запланована презентація проекту в Австрії, Чехії, Словаччині, Бельгії, 

Сербії, Литві, Латвії, Естонії та ін. Фінал  проекту відбудеться в липні 2017 року 

міжнародним дитячим табором в Карпатах (Україна), де з усіх країн-учасниць 

приїдуть діти і сформують свою концепцію миру заради майбутнього, та 

проведуть пісенний фестиваль. 

До участі в проекті запрошуються дипломати, високопосадовці, 

представники бізнесу та громадського сектору, які мають цікаві ідеї по 

репрезентації України в світі та можуть допомогти своєю підтримкою 

талановитим дітям з лінії вогню Донбасу.  

Координатор проекту Ганна Крисюк:  

тел. +38 097 318-34- 79, e-mail: anjainfo27@gmail.com, skype: anja-info  
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