УКРАЇНА
ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
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№ 81-од

Про запровадження проекту «Рух опіки»
у навчальних закладах району
Виховання гуманної особистості - основне завдання освіти. Благодійна
діяльність формує у дітей та молоді такі риси, як доброта, милосердя, толерантність,
вміння співчувати, проявляється у їхніх діяльних вчинках. Суспільно-політичні події
в країні підняли волонтерський рух на якісно новий рівень, дали поштовх масштабній
роботі, що проводиться у навчальних закладах району щодо залучення учнівської
молоді, педагогічних колективів до благодійної діяльності, збільшення кількості
волонтерів і їх помічників з числа дітей та молоді, розширення переліку напрямків
доброчинної діяльності і послуг, що надаються. Виникла необхідність запровадження
патронату за певними категоріями соціально-незахищених громадян на місцях, якого
вони потребують, через роботу волонтерських загонів, проведення благодійних акцій,
лотерей, ярмарок, творчих конкурсів, трудових десантів тощо.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
25.03 2015 року № 167-од «Про проект обласної програми підтримки осіб, які брали
участь в антитерористичній операції та членів сімей, загиблих під час проведення
антитерористичної операції на 2015-2019 роки», наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 01.04.2015 №107 «Про запровадження проекту «Рух опіки»
у навчальних закладах області», з метою організації участі учнівської молоді у
проведенні
різноманітних
доброчинних
соціальних,
культурологічних,
просвітницьких акцій на підтримку сімей Героїв Небесної Сотні, осіб, які брали
участь в АТО, членів сімей загиблих під час проведення АТО, сімей
військовослужбовців та демобілізованих, тимчасово переселених зі східних областей
України, потерпілих під час військових подій періоду Революції Гідності, героїв
національно-визвольних змагань, колишніх політв’язнів і репресованих і надання їм
допомоги, а також реалізації проекту «Рух опіки» у навчальних закладах району
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
району:
1) запровадити у рамках роботи волонтерських загонів, учнівських
патріотичних клубів на місцях проект «Рух опіки» для забезпечення посильної
підтримки та надання допомоги сім’ям Героїв Небесної Сотні, особам, які брали

участь в АТО та членам сімей загиблих під час проведення АТО, сім’ям
військовослужбовців та демобілізованим, особам тимчасово переселеним зі східних
областей України, потерпілим під час подій періоду Революції Гідності, героям
національно-визвольних змагань, колишнім політв’язням і репресованим;
2) закріпити за волонтерськими загонами, учнівськими патріотичними клубами
навчальних закладів вищеозначені категорії громадян. Спільно з районним
військкоматом, радами підтримки учасників АТО при місцевих органах виконавчої
влади, органами управління соціального захисту, громадськими організаціями
координувати роботу щодо реалізації опікунських ініціатив дітей та молоді,
формування та поновлення інформації про осіб, які потребують опіки на місцях;
3) ініціювати та забезпечити участь учнівської молоді, педагогічних колективів
в урочистих церемоніях зустрічей військовослужбовців із зони проведення
антитерористичної операції та проводів мобілізованих до лав ЗСУ;
4) доручити координацію реалізації проекту «Рух опіки» координаторам
патріотичних клубів навчальних закладів району, педагогам-організаторам та
заступникам керівників навчальних закладів з виховної роботи.
2. Лановецькому районному методичному кабінету до 15.04.2015 року
розмістити на сайті Лановецького РМК методичні рекомендації щодо реалізації
проекту «Рух опіки» у навчальних закладах району.
3.
Здійснювати висвітлення реалізації проекту «Рух опіки», популяризувати
доброчинну діяльність учнівських, педагогічних колективів на офіційних веб-сайтах
навчальних закладів, в місцевих засобах масової інформації. Про стан виконання
завдань проекту Лановецький РМК до 25 травня та 10 грудня 2015 року.
4.Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з питань освіти
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й.
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