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Про Міжнародний соціальний 
проект „Книга Добра" 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для 
ознайомлення та належного реагування лист Народного депутата України Марії 
Матіос 16.05.2017 № 8 щодо участі у Міжнародному соціальному проекті 
„Книга Добра". 

Просимо довести зміст цього листа до дітей та учнівської молоді 
віком 8 - 1 6 років. 

Додаток: на 1 арк. 

На № від 

Начальникам місцевих органів 
управління освітою 

Керівникам навчальних закладів 

Директор департаменту Г. Сопкова 

Чобаня 3 52 10 

mailto:depon@carpathia.gov.ua
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 

Р-

Директору департамента освіти і науки 
Закарпатської обласної державної адміністрації 

Сопковій Г.І. 

Шановна Ганно Іванівно! 

Дозвольте висловити свою повагу та звернутись з наступним. 
З благословення Кардинала, Верховного архієпископа Києво-Галицького 

Любомира Гузара та за участі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна 
відбувається Міжнародний соціальний проект "Книга Добра". 

В межах якого буде створена книга із найцікавішими історіями та ілюстраціями 
про Добро. Робитимуть унікальне видання у майстерні Центру української культури 
міста Таллінн (Естонія). Його зшиють із черпаного паперу, що буде виготовлений 
вручну із привезених з України клаптиків тканин з одягу авторів творчих робіт та з 
зерен рослин. 

Більше 3000 людей надіслали свої історії про добрі вчинки. З них редакційна 
рада, очолювана мною, відібрала сотню найцікавіших. Історії розміщені на 
офіційному сайті knyga-dobra.blogspot.com та на сторінці Книга Добра у соціальній 
мережі www.facebook.com. Тепер для них потрібно створити ілюстрації. Техніка 
виконання малюнку обирається автором на власний розсуд. Розмір конкурсної роботи 
- формат А-4. Обов'язково необхідно зазначити назву Доброї історії, до якої 
здійснювалась ілюстрація, прізвище, ім'я, вік автора, та контактну інформацію. 
Чекаємо на малюнки до 01 червня 2017р. за адресами: 

- ГО"БФ" Чисті Серцем", а/с "Книга добра" , м. Київ, 01001 
- knygadobra50@gmail.com 
- karpatualOQ@gmail.com 

200 найактивніших учасників у II етапі проекту, віком від 8-16 років матимуть змогу 
поїхати на літній відпочинок в Угорщину. Навіть, якщо учасники, які надсилатимуть 
ілюстрації молодші чи старші, то відвідати Угорщину зможуть їхні брати чи сестри, 
діти, онуки чи племінники. А також 100 дітей зможуть поїхати на відпочинок в 
Карпати. Окрім того, вихованці найактивніших шкіл, які візьмуть участь у Проекті, 
матимуть змогу презентувати "Книгу Добра" в одній із 50-ти країн світу. 

Щоб творити Добро не потрібно докладати багато зусиль чи витрачати багато 
часу. Добро - це щира посмішка, це вчасно підставлене плече в скрутному становищі, 
це повага один одного. Воно починається з кожного з нас, тож давайте творити добро 
разом! 

З повагою, 
народний депутат України 
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