НАПРЯМКИ РОБОТИ
ГУМАНІТАРНИЙ
. 1 Організація захисту та поліпшення умов існування окремих груп населення
Мета: надання правової, соціально-психологічної підтримки.
- Допомога соціально-незахищеним та вразливим верствам
населення (одинокі жінки та чоловіки, одинокі жінки з дітьми,
пенсіонери, інваліди, чоловіки та жінки–учасники бойових дій,
ліквідатори ЧАЕС 1, 2 категорії);
- відвідування, спілкування, проведення консультацій;
- юридична, психологічна підтримка переселенців, дітей –сиріт,
жінок, які зазнали домашнього насилля, родин військових,
інвалідів, пенсіонерів;
- популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
-

2 Організація господарської, соціально – побутової допомоги.
Мета: сприяння розв’язанню господарських, соціально-економічних,
побутових проблем.
- Допомога в ремонтах і прибиранні прибудинкових територій;
- ремонт взуття, годинників, телевізорів, холодильників та ін.
електроприладів;
- надання послуг соціального характеру: перукаря, масажиста,
швеї, манікюрника та ін.;
- діяльність домашніх господарств ( ДДГ) як роботодавців для
домашньої прислуги;
- ДДГ як виробники товарів та послуг для власного споживання
- 3 Екологічний рух
Мета: залучення різних верств населення до практичної
діяльності з розв’язання проблем навколишнього
середовища місцевого значення.
- Прибирання території, озеленення, догляд за тваринами,
птахами;
- збереження та примноження краси довкілля рідного краю;
- розвиток квітникарства та квітниково-ландшафтного дизайну;
- санітарна вирубка сухостоїв, старих, хворих, зламаних дерев;
- чистка криниць та їхнє естетичне облаштування;
- створення центру «Захисту тварин»;

- перенесення місця сміттєзвалища твердих побутових відходів у
місце, яке б не наносило екологічної шкоди навколишньому
середовищу, жителям села;
- естетичне
облаштування
пам’тного
знаку
«Жертвам
голодомору».
-

4. Організація дозвілля.
Мета: задоволення та захист творчих, наукових,
культурних інтересів членів громади.
- Розширення функцій бібліотек: створення комп’ютерного центру,
проведення інтернет-навчань, курсів; інтелектуальних, культурних і
просвітницьких заходів;
- організація роботи громадських клубів: поетичних, літературних,
любителів історії, музики, живопису;
-проведення круглих столів, краєзнавчих та художніх акцій, майстеркласів, виставок, фестивалів, екскурсій;
-збереження місцевого фольклору;
-організація гурткової роботи: «Умілі руки», «Драматичний» та ін.
- участь у спільних організованих публічних заходах.

5 Спорт - організаційна робота.
Мета: зміцнення здоров’я, задоволення спортивних інтересів членів
громади, пропагування ефективного здорового способу життя серед
різних верств населення.
- Обладнання спортивних майданчиків;
- облаштування тренажерного залу;
- залучення активних спорт- організаторів до створення груп
здоров’я: «Спортивні сусіди»(настільні види спорту, футбол,
волейбол, баскетбол), «Любителі ходьби»;
- встановлення вуличних тренажерів у селах громади;
- будівництво майданчика для великого тенісу;
- реконструкція великого футбольного поля;
- організація роботи спортивних секцій для різних верств
населення.
САМОВРЯДНИЙ – сприяння розвитку самоорганізації населення, місцевого
самоврядування та громадського суспільства.
ЕКОНОМІЧНИЙ – питання підприємництва, регуляторної політики, соціальноекономічного та інноваційно- інвестиційного розвитку; розвиток малого та
середнього бізнесу та створення нових робочих місць.
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН – питання міжнародних зв’язків та європейської
інтеграції.
-

