
13 листопада – Всесвітній день Доброти! 

Дуже доброю традицією для багатьох країн стало щорічне 

святкування 13 листопада Всесвітнього дня Доброти (World 

Kindness Day), датою для якого був вибраний день відкриття в 1998 

році в Токіо 1-ї конференції Всесвітнього руху доброти (World 

Kindness Movement) 

Сьогодні поширюється Всесвітній рух за доброту. Прагнення 

виявляти доброту надихає людей відповідати добротою і передавати 

її іншим. 

ДОБРОТА – це ласкаве, співчутливе, турботливе ставлення до людей. Це терпимість, 

такт, це світло. 

ДОБРОТА – це усвідомлене бажання допомагати, підкріплене силою і діями. Це 

розуміння того, який ефект справить зроблений нами вчинок. 

Це свято було засновано в 1998 році організацією Всесвітній рух доброти. Організація 

почала своє існування у 1997 році в Японії. Учасниками організації були волонтери і 

добровольці з Австралії, Японії, Таїланду, Канади, Сінгапуру, США, Великобританії та 

інших країн. На першій конференції організації, яка відбулася 13 листопада 1998 року, 

було прийнято рішення встановити Всесвітній день доброти. Офіційно Всесвітній день 

Доброти був заснований у 2000 році у Сінгапурі 18 листопада 2000 року на 3-й 

конференції Руху доброти. 

ДОБРІ ЛЮДИ – 

живуть на 9 років довше, 

хворіють у 2 рази рідше, 

покращений імунітет і здоровіше серце. 

Запрошуємо усіх небайдужих приєднатися до цього доброго, чудового свята. Адже це 

так просто – посміхніться прохожому, обійміть батьків, підтримайте друга, 

зателефонуйте бабусі і дідусю та скажіть їм, які вони чудові, змайструйте і повісьте на 

вулиці годівницю для птахів, нагодуйте бездомне кошеня чи цуценя… 

І цей список можна продовжувати довго. Все це займе мало часу і зусиль, але ефект 

буде колосальним. Адже з кожним таким, простим по суті, стає вчинком комусь 

краще, а значить – і більше доброти у світі. І, звичайно ж, бажано творити добро 

щодня, а не лише сьогодні – у Всесвітній день Доброти. 

Не залежить ДОБРОТА від зросту, 

Не залежить ДОБРОТА від віку. 

ДОБРОТА з роками не старіє, 

ДОБРОТА, як сонце, гріє. 

«Спробуйте бути хоча б трохи добрішими – і 

ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок». 

                                                                                                                                    Конфуцій 


