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 Наші вчителі з перших годин війни 

організовувалися для допомоги нашим захисникам, а 

також переселенцям і біженцям із гарячих точок. 

Докладаючи максимум зусиль для спільної перемоги.  

 Надавали прихисток, а також забезпечували всім 

необхідним: місцем проживання, харчуванням, одягом. 

Кожен вчитель перераховував власні кошти для потреб 

ЗСУ. Окрім цього, освітяни плели маскувальні сітки, 

збирали речі першої необхідності, продукти харчування, 

засоби гігієни та ліки для наших захисників, та людям, які 

постраждали від злочинних дій країни-агресора. 

  



 

 

 Кіндратишин З.  

 З перших днів війни була координатором Стрийського районного 
гуманітарного штабу Клаптик Надії. До сфери її роботи входить: 

 – пошук, отримання, сортування благодійної допомоги та її відправлення 
у найгарячіші точки України; 

 – допомога ВПО: допомога харчовими продуктами 

   та засобами першої необхідності, пошук та облаштування 

 житла, безкоштовні медичні та юридичні консультації; 

 – плетіння маскувальних сіток та кікімор; 

 – пошук коштів та придбання найнеобхідніших речей для захисників: 
квадрокоптери, тепловізори, автомобілі і т.д. 

 – доставка та супровідна документація на придбані для ЗСУ автомобілі; 

   – організація благодійних акцій, концертів, аукціонів 

 з метою підтримки ЗСУ; 

 – міжнародна співпраця з благодійними організаціями різних країн світу 
(SSF, Task Force Yankee Ukraine, Siobhans Trust Ukraine і ін.) 

 Крім своїх обов'язків у штабі, працювала  

 волонтером-перекладачем (англ.мова), а також  

 організовувала тренування з надання першої  

 домедичної допомоги за стандартами НАТО 

 для цивільних. 

 

 



 

 Лобойко М.Б., Опришко Р.Я., Дмитрук О.Ю працювали у 

волонтерському проєкті «Українська дистанційна школа» з 14.03 по 

22.06.2022 р. 

  Лобойко М.Б., Опришко Р.Я., Кравець С.К., Сарахман О.П. працювали 

волонтерами-перекладачами на курсах з тактичної медицини, які 

провели кваліфіковані інструктори з Люксембурга, Франції та США.  

  Опришко Р.Я. допомагає міжнародній організації International Medical       

Corps як волонтер-перекладач. 

  Маковська Л.Ю. є волонтером  Благодійного фонду «Рідня» 

  Маліновська І.К. працювала в центрі прийому біженців та 

    надавала психологічну допомогу  вимушено переселеним особам. 

 Савчин О.О. готувала їжу для наших воїнів при церкві Благовіщення,     

випікає солодощі, які волонтери везуть на фронт, а також допомагає з 

придбанням одягу та інших речей.  

 Білецька М.Б. готувала енергетичні батончики, сортувала гуманітарну 

допомогу  на Харків і Маріуполь. Допомагала під час збору коштів на 

придбання машини для ЗСУ. 

  Отець Юрій Лесишин військовий капелан. 



 Марунчак Р.С. забезпечував солдатів інструментами, бронежилетами, 

тактичними окулярами та рукавицями, термобілизною. 

 Король В.М., Сирецька Р.І, Дяків С.І. підготували  Великодній кошик 

для курсантів Харківського військового ліцею, а працівники кухні  

  Бутчак О.М., Білас М.І., Федун Н.В.,Пероганич Г.В. допомагали в 

приготуванні їжі. 

 Окрім допомоги працівників НВК, також учні підтримували  

наших захисників, а саме: малювали мотиваційні малюнки та створили 

ролик «Ми віримо в ЗСУ» 

 

Разом до перемоги! Слава Україні ! Слава ЗСУ! 


