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Кафедра загальної та клінічної психології 

Яка мета проекту «Лікар Свято»? 

«Лікар Свято» - молодіжний волонтерський 

проект, метою якого є психологічний супровід 

дітей та підлітків у стаціонарних відділеннях 

дитячого лікувально-профілактичного закладу 

засобами сміху, ігротерапії, арт-терапії. 

Проект «Лікар Свято» діє з лютого 2015 р. 

 

 
 

Хто започаткував проект  

«Лікар Свято»? 

Започаткували проект «Лікар Свято» 

кафедра загальної та клінічної психології ПНУ 

ім. Василя Стефаника, Регіональний 

методично-організаційний моніторинговий 

центр з телемедичними консультаціями 

ІФОДКЛ, Освітньо-благодійний проект 

«Янголи поруч» 

На сьогодні волонтерами проекту «Лікар 

Свято» є майбутні психологи, студенти 1-3 

курсів філософського факультет ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

Які напрямки проекту «Лікар Свято»? 

 Сміхотерапія дітей та їх родичів, які 

перебувають на стаціонарному лікуванні. 

 Психологічна підтримка важкохворих дітей. 

 Психологічна просвіта дітей та молоді з 

питань формування психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

 Навчання волонтерів психотехнікам 

ефективної взаємодії та підтримки пацієнтів 

дитячих лікувальних закладів. 

 

 
Навчальні заняття для  волонтерів  

 

    ДОПОКИ ЛЮДИНА ВІДЧУВАЄ 

БІЛЬ – ВОНА ЖИВА. 

ДОПОКИ ЛЮДИНА ВІДЧУВАЄ 

ЧУЖИЙ БІЛЬ – ВОНА ЛЮДИНА 

 

 

 

 

Як стати волонтером проекту «Лікар Свято»? 

 Відправити електронного листа з 

пропозиціями на адресу lyubinets@ukr.net 

 Приєднатися до групи у соцмережах:  

https:// www.facebook.com/likarsvyato/ 

 Пройти психологічну підготовку.у Школі 

волонтерів проекту «Лікар Свято» 

 

 
Лікарі Свято передають подарунки дітям 

 від Святого Миколая 

 

 Які організації підтримують проект 

«Лікар Свято»? 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 Івано-Франківська обласна дитяча 

клінічна лікарня             

 Громадська організація «УРБАН 

ПРОСТІР 100»   

 Громадська організація «Д. О. М. 48. 24»  
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ЛІКАР СВЯТО ЗНАЄ, ЩО 

ВАЖЛИВО ПРИСЛУХАТИСЯ ДО 

БАЖАНЬ МАЛЕНЬКИХ ПАЦІЄНТІВ, 

БУТИ ГОТОВИМ ДО 

НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

 

 

 

ЛІКАРІ СВЯТО ЗАВЖДИ В 

ХОРОШОМУ НАСТРОЇ І ГОТОВІ 

ДО ЗУСТРІЧІ З ДІТЬМИ  

ТА МОЛОДДЮ  

 

 

Фільм «Цілитель Адамс» 

 (1998 р.) показує історію 

життя лікаря, який 

започаткував клоунтерапію 

 у закладах охорони здоров’я   

 

 
 

Побажання головного героя фільму: 

«Намагайся побачити те, що 

не бачать інші. Те, що інші 

відмовляються бачити через 

страх. Сприймай весь світ 

кожен день заново» 
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