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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
тридцята сесія

РІШЕННЯ 
    
27.12.2013

№  6

 
Про районну програму «Забезпечення розвитку волонтерського руху в Чернігівському районі» на 2014-2017 роки

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою соціальної профілактики, створення активних форм навчання здоровому способу життя, проведення профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі і залучення молоді до волонтерського руху, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити районну програму «Забезпечення розвитку волонтерського руху в Чернігівському  районі  на 2014 – 2017 роки» (далі Програма), що додається.

	2. Районній державній адміністрації   забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щорічно до 15 березня.

	3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту. 

Голова ради
О.П.Романчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
27.12.2013             № 6

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Забезпечення розвитку волонтерського руху
в Чернігівському  районі»  на 2014 – 2017 роки
	
	1.Загальна частина

Останнім часом в районі поширюється волонтерський рух, основними чинниками якого є загострення соціальних проблем, недосконала система надання соціальної допомоги вразливим верствам населення. На сьогодні в молодіжному середовищі спостерігається зростання таких антисоціальних явищ, як бездоглядність, зловживання наркотичними речовинами, поширення ВІЛ/СНІДу. Негативні тенденції викликані невизначеністю молоді, що сприяє зневірі в своїх силах відходу до криміногенних сфер життєдіяльності.

2. Мета програми

Метою програми є  соціальна профілактика, створення активних форм навчання здоровому способу життя, проведення профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно,  залучення молоді до волонтерського руху.

	3. Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно забезпечити здійснення профілактичних та організаційних заходів.
Профілактичними заходами є: 

формування у волонтерів  світогляду та прагнення ведення здорового способу життя;
оволодіння навичками профілактичної роботи, формування у волонтерів уміння переконувати, а також потреби у пропаганді здорового способу життя серед оточуючих.

	Організаційними заходами є:
проведення соціальних акцій  до соціально – значущих дат із залученням волонтерів;
залучення волонтерів до  реалізації соціальних програм.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми
	Фінансування Програми  планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах видатків на галузь, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

5. Очікувані результати виконання Програми

	Збільшення кількості волонтерів  серед учнів загальноосвітніх навчальних  закладів Чернігівського району.
	Запровадити щомісячне розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо розвитку волонтерського руху.
	 Надавати безоплатну соціальну допомогу особам та соціальним групам, що опинились в складних життєвих обставинах.
		
6.Завдання і заходи виконання Програми

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування
грн.
1.
Конкурсно – розважальна програма «Щаслива пора дитинства»                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧРЦСССДМ
щорічно
200 грн. 00 коп.
2.
Соціальна акція «Цигарка на цукерку»
ЧРЦСССДМ
щорічно
100 грн. 00 коп.
3.
Проведення конкурсно – розважальної програми присвяченої до Дня незалежності України «Ми - українці»
ЧРЦСССДМ
щорічно
100 грн. 00 коп.
4
Проведення круглого столу для волонтерів 
ЧРЦСССДМ
щорічно
100 грн. 00 коп.
5.
Проведення тренінгів щодо профілактики здорового способу життя
ЧРЦСССДМ
щорічно
200 грн. 00 коп.
6.
Проведення свята  «Миколайова казка» спільно з волонтерами Центру
ЧРЦСССДМ
щорічно
100 грн.  00 коп.
7
Підготовка розважальної програми для дітей – інвалідів
ЧРЦСССДМ
щорічно
200 грн.  00 коп.
ВСЬОГО
1000 грн.  00 коп.


