


Звіт по програмі
«Education bus»

(30.05.2021-06.06.2021)



Ціль
програми

╠ Навчання та здобуття вихованцями інтернатів Кіровоградської
області фінансово-економічним та підприємницьких
навичок

╠ Ознайомлення з найбільш цікавими та
перспективними професіями сьогодення

╠ Формування особистості кожної дитини шляхом проведення
уроків лідерства

╠ Спілкування та емоційне зцілення підлітків у
рамках індивідуальних та групових бесід з психологом



Розклад програми



Розклад програми



Розклад програми



30.05.2021
ώЗТЪКК̆ ЖЗПЮ РУДиФПЮРӥ СТРЕТВОК ТРЙСРЩВДУб з уроку
фінансової грамотності ДиЖλППК ϊ ВПЩХМ

ЃВМРИ, діти мали цікавий тренінг від Андрія Руденко на тему
«Цілепокладання»

όВСТКМиПШи ЖПб, ДКЧРДВПШи иПФЗТПВФиД ОВНК ЙОРЕХ
РЙПВЛРОКФКУЮиЙ СТРЦЗУижа ГВТКУФК ЙВДЖбМК ЙВСТРЪЗПРОХ
ЕРУФа ╞οОКФТРДиϋ РЕКНЗПМР



31.05.21
ώТРФбЕРО ЖиФК мали урок фінансової грамотності від
Анни Ланчук та тренінг Вікторії Кощавцевої та Софії
Котусенко на тему "Рекрутинг та пошук роботи за
професією"

Наприкінці дня, діти мали змогу пограти у настільні та
розвиваючі ігри, а також провести індивідуальні
бесіди із психологом



01.06.21
Зранку діти мали урок фінансової грамотності від Анни Ланчук

Так само вихованці мали змогу познайомитись із відомим вченим Володимиром Міхеєвим та 
дізнатися більше про професію вченого, а також аккаунт менеджера завдяки Владиславу 
Мальчевському

Наприкінці дня, відбулася групова зустріч із Ксенією Свиридовською, де діти ознайомлювалися із 
темою «Секс та відносини»



02.06.2021
Ј ЗФДЗТФКК̆ ЖЗПЮРУДиФПЮРӥ СТРЕТВОК ТРЙСРЩВДУб з блоком
уроків фінансової грамотності ДиЖλ ППК ϊ ВПЩХМ.

ώиУНб РГиЖХ, ДКЧРДВПШи иПФЗТПВФиД ОВНК ФТЗПиПЕ ДиЖ
ύ НЗМУВПЖТВ ν иУиЩВ ПВ ФЗОХ "ωТКФКЩПЗ ОКУНЗППб"

ό ВСТКМиПШи ЖПб, ЖиФК ОВНК ШиМВДКЛ ОВЛУФЗТ МНВУ иЙ
ДКЕРФРДНЗППб УМТВГХ ФВ ГВНЮЙВОХ ЖНб ЕХГ ДиЖ ήТКПК
ЃТРЦКОЗПМР



03.06.21

ώТРФбЕРО ЖПб ЖиФК ОВНК
уроки фінансової
грамотності ДиЖ λ ППК
ϊ ВПЩХМ ФВ СиУНб РГиЖХ ОВНК
ЙОРЕХ ДиЖДиЖВФК ЕРФЗНЮ
Radisson Blu Х ТВОМВЧ
ЗМУМХТУий



04.06.21
ЉРУФКК̆ ЖЗПЮРУДиФПЮРӥСТРЕТВОК ТРЙСРЩВДУб иЙ ХТРМиД ЦиПВПУРДРйЕТВОРФПРУФиДиЖλ ППК ϊ ВПЩХМФВ
СТРЖРДИКДУб ХТРМВОК ЖЗОРМТВФий, СТРДЗЖЗПиϊ ВТКУРа ς ВГЗПМР

ЄДДЗЩЗТиЖиФК ОВНК ОХЙКМВНЮПКЛ ГВФНФВ ЖХЪЗДПКЛ ДЗЩиТ ГиНб ГВЕВФФб



05.06.21

ώТРФбЕРО ЖПб ДКЧРДВПШииПФЗТПВФиД мали тренінг від Володимира Чуприна ПВ ФЗОХ╜ρОРШиЛПКЛ
иПФЗНЗМФ̆╝ФВ ХТРМК ЖЗОРМТВФий ДиЖ ЦВЧиДЩКПиϊ ВТКУК ς ВГЗПМР

ό ВСТКМиПШиЖПб, ГХД СТРДЗЖЗПКЛ ТРЙДВИВНЮПКЛ МДЗУФ ФВ СиЖДЗЖЗПи СиЖУХОМК СТРЕТВОК, ЖЗ МРИЗП Й 
ДКЧРДВПШиД ЖиНКДУб ДТВИЗППбОК ФВ РУРГКУФКОК ЖРУбЕПЗППб СР ТЗЙХНЮФВФВО СТРЧРЖИЗППб РУДиФПЮРй 
СТРЕТВОК



Результати
1) Учасники програми ознайомились з ринком актуальних
професій, зокрема: баристи, працівника готельно-
ресторанної сфери (топ-менеджер, менеджер з продажу, 
ресепшеоніст, прибиральник, офіціант, працівник тех.підтримки
та ін.), аккаунт менеджера, вченого

2) Отримали базові знання фінансової грамотності

3) Розвинули свої лідерські якості, впевненість, 
мотивацію до змін та мали змогу

поспілкуватися з лідерами думок з різних сфер та
почерпнути їх досвід та навички

4) Розвинули свій творчий потенціал, попорацювали з 
глибинними цінностями,  формували цілі, вчились
взаємодії в команді

5) Попрацювали з психологом для емоційного зцілення



Бюджет



Подяка
Програма проходила за фінансвої підтримки компанії Winner Ford Ukraine та усіх тих, хто  
підтримав проєкт HANDCRAFTS by orphans🙌🙌



Подяка

Ми вдячні компанії GLASSO за надані сертифікати магазину спортивного одягу, 
а також компанії Nestle за солодкі подарунки
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