
Прес-реліз 

Міжнародного міжнаціонального дитячого табору «Джерела толерантності» 

(старша зміна, Україна, 2017 рік). 

Конгрес національних громад України (КНГУ) вже 16-й рік поспіль проводить 

успішний проект для дітей – Міжнародний міжнаціональний дитячий табір «Джерела 

толерантності»! 

Цього року Міжнародний міжнаціональний дитячий табір «Джерела 

толерантності» проходить з 19 по 30 липня 2017 року у мальовничому регіоні Україні – 

Українських Карпатах, у пансіонаті «Славський», у смт. Славсько, Сколівського району, 

Львівської області, розташованому в долині річки Опір та її правої притоки Славки, серед 

покритих лісами та полонинами хребтів Бескидів та Горганів, на схилах 

гір Тростяна (1235 м над рівнем моря), Ільзи (1066 м), Писаної або Довбушанки (1236 м), 

Менчела (1014 м), які оточують селище з усіх боків. На північ від селища височить гора 

Клива (1069 м). 

19 липня 2017 року 101 дитина 13-16 років із 12 національних громад 

України взяли участь в урочистому відкритті табору. Темою відкриття вихователі обрали 

стилізовану вечірку «Toler Stars» - за допомогою антуражу відомих фільмів організували 

презентацію всіх днів громад. За час табору діти познайомляться з культурними 

особливостями та традиціями різних громад, тому перший день був зорієнтований на 

знайомство з майбутніми відкриттями. Вечірній захід відбувся за участі Болгарської, 

Єврейської, Німецької, Російської, Вірменської, Ромської, Польської й Української 

громад. 

В першій половині дня вихователі працювали з дітьми в створених командах, 

використовуючи командоутворюючі, інтерактивні та неформальні методики, з метою 

створення дружної атмосфери та знайомства дітей між собою. В обід першого дня 

відбулась презентація тринадцяти гуртків, які діти зможуть вільно обирати за своїми 

інтересами. Вести тематичні гуртки будуть вихователі табору «Джерела Толерантності». 

Табір працює за унікальною методикою занурення у національну культуру, яка 

передбачає організацію спеціально розроблених освітньо-виховних заходів – занять з 

історії, традицій, звичаїв та культури, сімейних цінностей, гуртків, ігор, ранкових і 

вечірніх групових і загальних заходів, рухливих ігор і спортивної програми, дискотек, 

екскурсій, що спрямовані на формування толерантної поведінки, усвідомлення 

національної та конфесійної приналежності, поваги до різних національних культур і 

релігій, здатності розуміти один одного та співіснувати на полікультурній українській 

землі маленьких і дорослих громадян України. 

Для успішної реалізації змісту проекту колектив ретельно розробляє кожний 

елемент програми та навчально-методичні комплекти для роботи у таборі, які 

сприятимуть глибшому зануренню у національні мови та культури – розмовники, 

пісенники, матеріали до занять тощо. 

Довідка. Проект дитячого міжнаціонального табору «Джерела толерантності» 

діє з 2002 року. Табір відбувається влітку та триває в залежності від фінансування від 

12 до 21 дня. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTZnN25Ra04tNHdQWk5aVFlKT0VEMzRnV0FaM1lWU2NjLS1FeVc1T1JtVVY0blFCQm94dmFrLThNc1Y2S2xLelljLUtvc3k4elV0YVozejJkTnpfblB2S2dHdUl5bG5PTEVzemtqbktzZDBSajZ6SDZjTGNiWUUyTms2UHg3RktQNjI1VlZSSWRxSjE1T01EckJjU0FxcldISV90ZldpV2Y2bEwtSFpLTWZEZ1IwTk9GWGM0aEZGRzdFQVgxYTRYNmpHdUZYcEtaSlVHM2lSOU02UDdvZlpoOFVhQjZELTNhZmJqMUtzZzNjUUV5V3dlSFFNWGNwbEgwdTR0V1JBS1R4aU04dlMzekhSa0tGTlUzWE5WSTJScHlFOS1oN2thVThuT1Rkc1J1Zl8zdzFXUWxkQjZaZHNiYnJOY0RRVUd3&b64e=2&sign=e7448923c0f9923844260c4572d20ab4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTZnN25Ra04tNHdQWk5aVFlKT0VEMzRnV0FaM1lWU2NjLS1FeVc1T1JtVXlwOU9NRlVqb08yNXphY2kxNWw1aE5DS0x4c3JZNWQ0RjNzZGVxeFFlaVdLbmwwd2FpQjNtUEkyS0JNeGtaTHA0VVRNQk82MGpELVB3czFLN3ljbGpjVmRJVTRuNlN1QVRPaEVVT3NGSzZlc1YteWdqVkZ3NTFXU0lFYktoTlVSYjBZOE55b2ZBNzBXY2wzckNPM2swVGFOOVd2OFRpb1hRSXZET1YzOE1GZUZ3clhSREZMVmVuN0tfZHh3cE9MWjV0dk5kR0cxZHNKQ2ZLRVJtUElJbVl5d3BReVdsbkhpd01nTzBmWWl1LTR2SG1NRUhfM0RYTjJxYW54R05aWGgtYnpsTm92RkNxVXMxWWVBOWxTODY3VzFER2VrQ1A4eVdqU1N4YXlaT2h0RVhxWl9CMlZVQlZmMU5CZmg2R1FI&b64e=2&sign=4916cd861e702fe52304b15d348835c6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTZnN25Ra04tNHdQWk5aVFlKT0VEMzRnV0FaM1lWU2NjLS1FeVc1T1JtVVAyNlpUNy1lc29BV3ljQnJ4UzgxWkhvOW0wcFU4LVRsX1U1QUtEeUNRcDFzc0l3MWxVMUFUZGdseVFPOUJHeFlsMktwNlF0ZWdmX055d2FBbnItY2UzNFhDeTZPTkcyaVg4Sl9BWEcxazdNak9DZ2NrSWloYk1BWGprVEpnN1VmSkwyMml1ajdqakFKOTN0OUpNZGQwVWxQQko5VXNXV1ZiaVlwTFRlYmk5VTlXMGZYX1RuWXg4WTRNMzBJRVp2VG1kMDJCeDluT2JHeG5sYXNveXZMbXdUZ1J2ZWZuYnFk&b64e=2&sign=9858b1008e799aec062725f68ea2bdac&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTZnN25Ra04tNHdQWk5aVFlKT0VEMzRnV0FaM1lWU2NjLS1FeVc1T1JtVTVnZG9mcGswbFdVOFZ5X1hMUUwzcEstdU53LXZSWmJxXzBSLVVBT2tOa2pHQWpzUkJuQ0p1NTZidkRjb2FCLTFWbU5IWE9OcDhlMjRXc2R2RGlYaHVPUFptXzd1cncxVV8zTDhQX1lHN0owWElvbEczOVpjUVJfblJSVlZlbGpSX0N4Y3VKVnlkR1ptc3I4UjFKem9WbnJ0RkFkZ0ZDTHNZMnR2SDE3UVBzSzNjZmpmeVI0TVE1TnhzZ2NZQnF1ZGNBR1RUVW8xNll1c2picUd0dXdKUnBaUGN2bE1JSXVp&b64e=2&sign=b689fe3f9233cf5fab6965f662c6cefe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTZnN25Ra04tNHdQWk5aVFlKT0VEMzRnV0FaM1lWU2NjLS1FeVc1T1JtVUZ2Zkc0NWpBQVpDeW0zRTJtcThvSW91emlOaGZlX3Z1MnZraDBNbTB6bXNqQTN0NGZGSF94UFktODYzT1I5NkVuRU04SFZMS21MQ25jZXhZX2JhSHptSUdNWTNoQmZLTzBSRlJSeGJCVWtsdHl6V1pPRXFlVTR6TDZ5V29RM3Y3c1BVdlU0azh2TUhKVFJyMXdLR3hhSDNTeHl5VWotaUNWZThOYWxjTk41ZXJOOC1xNHB1dUpxalc0NjlUOEdEVEZGelhnUVd6OVhMYU04S1UxU0pkVm5uZmx5RE91WjNF&b64e=2&sign=8b5239112d4c3674a4b3987973690c27&keyno=17


Місце проведення постійно змінюється з метою апробації та впровадження 

розробленої методики роботи з дітьми - представниками різних національних громад в 

усіх куточках України та для розширення географії проекту й знайомства учасників 

табору з особливостями різних регіонів нашої країни. Для участі в таборі діти 

виконують конкурсну роботу та мають бути активними членами національної громади, 

носіями мови та культури. 

З 2006 року впродовж літа Конгрес національних громад України проводить по дві 

зміни табору. 

З 2011 року проект табору було започатковано у Молдові, який успішно діє й 

понині. 

З 2012 року проект розпочав свою роботу у Грузії та став переможцем серед 

проектів, які опікуються вихованням толерантності у дітей та молоді. 

Загалом з 2002 року у проекті взяли участь близько 4500 дітей з 25 національних 

громад України, Білорусі, Молдови, Вірменії, Грузії, Азербайджану. 

З 2008 року у проекті беруть участь діти із сімей-біженців які потрапили в 

Україну з Анголи, Афганістану, Ірану, Конго, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, 

та інших «гарячих» точок планети. 

З 2014 року до проекту залучено дітей – внутрішньо-переміщених осіб із зони АТО. 

Унікальною методикою організації та проведення дитячого міжнаціонального 

табору «Джерела толерантності» оволоділи понад 300 вихователів з України, Молдови, 

Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Польщі. 

Більше про заходи проекту «Джерела толерантності» можна дізнатися за 

посиланнями на сайтах організацій та на сторінці у соціальній мережі фейсбук в 

Інтернеті:  

https://www.facebook.com/starshitoler/?fref=ts  

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

Рабінович Олександр, директор табору –  067-748-07-42, sashunka1@yandex.ua  

Койнов Сергій, методист табору – 095-706-06-70, koynovserg@gmail.com 

У 2017 році табір відбудеться за адресою: 

Пансіонат «Славський», 

Львівська область, Сколівський р-н, смт. Славсько, 

вул. Устияновича, 35, 

www.slavsk.com.ua 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVQ1T0ZIdWF5VlZZS25xZEdtT3d6U0ZPNFlJaW1jazhJbW5WUFJxcHhJU250WHpaUjZSeXVUcHV0SHl4NUZtc2s4ZWlRYVpPcmluTzUtVm1aNXgxb2s&b64e=2&sign=03d44e54d231881e52bd1ddad68a276e&keyno=17

