
 
 

МИ РАЗОМ! 
КАМПАНІЯ СОЛІДАРНОСТІ ШКОЛА-ДО-ШКОЛИ 

 
Кампанія Солідарності Школа-до-Школи «Ми разом!» буде приводити до узгодженості 
партнерство між Монтессорі школами за кордоном з Монтессорі школами в Україні. Її 
головною метою є допомога Українській Монтессорі Спільноті та школам у якості фінансової 
та матеріальної підтримки, якої вони відчайдушно потребують, щоб залишатись відкритими  
впродовж зимових місяців та щоб пережити війну. Це надання надзвичайної допомоги; 
температура падає, інфраструктура країни активно руйнується, а труднощі, з якими 
зіштовхуються українці — особливо українські діти — щоденно зростають. 
 
Ми шукаємо школи в Україні для об’єднання зі школами за кордоном, які розділяють 
спільну думку про те, що: 
 
-Монтессорі освіта є невід’ємним компонентом мирного майбутнього в Україні 
-Діти є природними посланцями миру 
-Партнерські відносини за мир в Україні є взаємовигідними та збагачуючими. 
Розповсюджуючи інформацію, ресурси та підтримку, вся Монтессорі спільнота зміцнюється. 
 
Щоб мати право приймати участь у Кампанії Солідарності Школа-до-школи «Ми разом!» 
українські Монтессорі школи повинні надати доказ наявності наступних чотирьох(4) умов: 
 
1. Щонайменше одна людина у вашій команді отримала Монтессорі сертифікат або диплом. 
2.У вашій школі є класи з дітьми змішаного віку. 
3.У вашій школі є середовище, яке сплановане так, щоб підтримувати незалежність та 
самостійність дитини в залежності від її вікової групи. 
4. Ви згодні повністю звітувати перед MUU та вашою міжнародною школою-партнером. 
 
Міжнародні школи-партнери, які мають бажання підтримати українську Монтессорі 
школу, повинні дотримуватися наступних чотирьох (4) умов: 
 
1. Щонайменше одна людина у вашій команді отримала Монтессорі сертифікат або диплом. 
2.У вашій школі є класи з дітьми змішаного віку. 
3. У вашій школі є середовище, в якому використовуються Монтессорі матеріали, та яке 
сплановане так, щоб підтримувати незалежність та самостійність дитини в залежності від її 
вікової групи. 
4. Ви повинні в деталях позначити які саме механізми звітування потрібні вашій школі, щоб 
прийняти участь у цьому партнерстві. Будь ласка, майте на увазі, що українські люди живуть у 
країні, яка знаходиться у стані війни, і дуже часто знаходяться у небезпечних умовах, тому 
механізми звітування повинні складатися тільки з тієї підтримки, яку необхідно узгодити з 
тими коштами, які будуть використовуватися для цієї мети. 
 
Наразі для MUU є пріоритетними такі партнерства: 



 
1. Які можна швидко впровадити. Наближається зима і Монтессорі школи в Україні повинні 
залишатися відкритими, щоб продовжувати підтримувати благополуччя та навчання дітей 
протягом холодних місяців, які попереду. 
2. Які будуть підтримувати заміну пошкоджених, загублених або пограбованих у ході 
конфлікту матеріалів. 
3. Які надаватимуть можливість педагогам продовжувати створювати середовище, яке 
підтримує благополуччя дітей та їх родин завдяки тренінгам та іншим засобам (сюди може 
бути включена пряма підтримка та коучінг для педагогів, взаємне рівноправне поєднання та 
навчання) 
4. Які сприятимуть розповсюдженню стартових комплектів Монтессорі матеріалів та 
задоволенню інших першочергових потреб тих шкіл, які функціонують підпільно, у підвалах 
та притулках для внутрішньо переміщених осіб. 
5. Які будуть результативними у перекладі Монтессорі книг та матеріалів на українську мову. 
 
MUU не фінансує будь-яку діяльність та не проводить інші статті витрат, які паплюжать її 
статус як організації, звільненої від податків. 
 
Як прийняти участь у Кампанії Солідарності Школа-до-Школи «Ми разом!» 
 
Так як Монтессорі спільнота в Україні потребує негайної підтримки, MUU буде розглядати 
заяви на партнерство кожного дня. Нашою метою є розгляд та затвердження шкільного 
партнерства протягом 3 робочих днів після отримання всієї необхідної документації. 
 
Якщо ви українська Монтессорі школа або організація, яка шукає міжнародну школу-
партнера: 
 
1. Будь ласка, заповніть форму, надану нижче. 
2. Будь ласка, надішліть електронною поштою документацію, яка підтверджує наявність 
чотирьох умов для фінансування, зазначених вище, на адресу:michelle@montessori-uu.org. 
Скани або фотографії ваших Монтессорі повноважень, навчального середовища і т.д.є 
обов’язковими; будь ласка, надайте коротенький опис кожного скану або фотографії 
безпосередньо у вашому електроному листі. 
3. Безпосередньо у вашому електронному листі, надрукуйте, будь ласка, наступне 
підтвердження, за яким буде слідувати ваше ім’я (а по можливості й вашу посаду та назву 
організації): “Я підтверджую, що вся надана у цьому листі інформація є правдивою та 
правильною.” 
4. Ви отримаєте електронний лист з підтвердженням того, що ваша заява на партнерство 
отримана. 
5. Ми будемо робити все можливе, щоб зв’язатися з вами протягом 3 робочих днів щодо 
статусу вашого запиту на партнерство. Якщо ви не дочекаєтесь від нас відповіді до цього часу, 
будь ласка, напишіть на адресу: michelle@montessori-uu.org. 
 
Якщо ви представляєте Монтессорі школу поза межами України і шукаєте партнерства з 
українською Монтессорі школою: 
 
1. Будь ласка, заповніть форму, надану нижче. 
2. Будь ласка, надішліть електронною поштою документацію, яка підтверджує наявність 
чотирьох умов для фінансування, зазначених вище, на адресу: michelle@montessori-uu.org. 



Скани або фотографії ваших Монтессорі повноважень, навчального середовища і т.д. є 
обов’язковими; будь ласка, надайте коротенький опис кожного скану або фотографії 
безпосередньо у самому вашому електронному листі. 
3. Безпосередньо у вашому електронному листі надрукуйте, будь ласка, наступне 
підтвердження, за яким буде слідувати ваше ім’я (а по можливості й вашу посаду та назву 
організації): “Я підтверджую, що вся надана у цьому листі інформація є правдивою та 
правильною.” 
4. Ви отримаєте електронний лист з підтвердженням того, що ваша заява на партнерство 
отримана. 
5. Ми будемо робити все можливе, щоб зв’язатися з вами протягом 3 робочих днів щодо 
статусу вашого запиту на партнерство. Якщо ви не дочекаєтесь від нас відповіді до цього часу, 
будь ласка, напишіть на адресу: michelle@montessori-uu.org. 
 
Якщо ви працюєте індивідуально, або ваша установа не має відношення до Монтессорі і ви 
шукаєте партнерства з Монтессорі школою в Україні: 
 
1. Будь ласка, заповніть форму, надану нижче. 
2. Ви отримаєте електронний лист з підтвердженням того, що ваша заява на партнерство 
отримана. 
3. Ми будемо робити все можливе, щоб зв’язатися з вами протягом 3 робочих днів щодо 
статусу вашого запиту на партнерство. Якщо ви не дочекаєтесь від нас відповіді до цього часу, 
будь ласка, напишіть на адресу: michelle@montessori-uu.org. 
 
ФОРМА ЗАЯВИ 
 
Дата: 
 
Ім’я контактної особи, з якою ми будемо на зв’язку від імені вашої організації: 
Імя: 
Прізвище: 
Посада: 
Організація: 
Email: 
Телефон: 
Соціальні мережі: 
 
Будь ласка, вкажіть, якщо ви представляєте (вибрати одне): 
_Монтессорі школу (установу) в Україні 
_Монтессорі школу поза межами України 
_Індивідуального працівника, або ваша установа не має відношення до Монтессорі 
 
 

МОНТЕССОРІ ШКОЛА ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ 

Назва Монтессорі школи або установи: 

Адреса: (2 рядки для адреси, місто, штат/провінція, поштовий індекс, країна) 

Email: 

Телефон: 

Соціальні мережі: 



Дата заснування вашої школи/організації: 

Чи відрізняється юридична назва вашої школи/організації, яка вказана у державних 

документах від тієї, яку ви вказали? (Так, Ні) 

Якщо Так: юридична назва вашої школи/організації, яка вказана у державних документах: 

 

Будь ласка, опишіть як саме ваша школа відповідає чотирьом (4) умовам фінансування, 

які зазн 

Будь ласка, надайте коротенький опис вашої школи та вкажіть мотивацію, завдяки якій ви 

бажаєте прийняти участь у Кампанії Солідарності Школа-до-Школи «Ми разом!». 

Будь ласка, прикріпіть опис підтримки, яку ваша школа бажає надати українській школі-

партнеру. Схвалюючи одноразові акції, ми плануємо переглядати партнерські відносини 

разом з обидвома школами кожні два-три місяці, щоб спільно визначити, чи бажають 

обидві сторони продовжити свої відносини — і якщо так, то у якій формі. Цей процес 

надасть додаткові точки комунікації між двома Монтессорі спільнотами та буде включати 

в себе справжній перегляд. Ми також маємо надію, що це відкриє приклади доброї 

практики яку можна буде ще більше розповсюдити. 

Будь ласка, коротко опишіть який ви передбачаєте короткочасний  та довгочасний вплив 

на вашу організацію та спільноту завдяки вашій участі у Кампанії Солідарності Школа-до-

Школи. 

 

Чи є у вас якісь вимоги до звіту або умов фінансування? (Хоч ви також можете висувати 

умови фінансування, ми будемо заохочувати вас бути якомога більш гнучкими, 

враховуючи високу вразливість дітей та дорослих в Україні, також як і нестабільне та 

небезпечне середовище, у якому вони живуть.) 

Чи хотіла б ваша організація отримати лист-підтвердження вашого внеску для податкової 

мети? 

Чи є ще щось, що б ви хотіли нам повідомити? 

Друкуючи своє ім’я та назву школи, яку я тут представляю, я підтверджую, що:Я 

розумію, що MUU не може на 100% гарантувати належні умови на місцях в Україні 

протягом цього військового часу, що вона діє в дусі доброї волі відповідно до 

міжнародних стандартів щодо об’єднаних фондів та грошових переказів протягом 

збройного конфлікту та катастрофи, розроблених Системою Об’єднаних Націй (читайте 

більше про нашу фінансову та грантову політику тут). Я також погоджуюся не спричиняти 

шкоди або відшкодувати установам Montessori Ukraine United (MUU) та 

AssociationMontessoriInternationale (AMI), їх чиновникам, директорам, працівникам та 

агентам будь-які або всі збитки у разі звинувачень, дій, згод, процедур, витрат, 

пошкоджень та відповідальності, включаючи гонорар адвоката, внаслідок моєї участі або 

участі моєї організації  у Кампанії Солідарності Школа-до-Школи. 

Я усвідомлюю, що підписую цю згоду добровільно, та своїм підписом маю намір на повне 

та безумовне звільнення установ Montessori Ukraine United (MUU) та Association 

Montessori Internationale (AMI) від відповідальності, максимально дозволене законом 

(надрукуйте ваше ім’я, посаду та назву установи тут): 



 


