Погоджено:

Затверджено:
Загальними Зборами ГО «Назавжди разом»

План роботи ГО «Назавжди разом» Дмитрівської ОТГ на 2019 рік
План Організації містить такі основні завдання:
сприяти стратегічному та інтегрованому розвитку Організації та місцевої демократії;
сприяти організаційному розвитку Організації та її відокремлених підрозділів;
сприяти впровадженню гендерної рівності в суспільстві;
сприяти практичній реалізації загальнодержавних, регіональних та міжнародних програм розвитку громадянського
суспільства.

-

№
п/п
1
2

3

Захід
Розробка статуту
ГО «Назавжди разом»
Проведення Установчих
зборів
ГО «Назавжди разом»
с. Дмитрівка
Реєстрація ГО
«Назавжди разом»

Мета

Відповідальні
виконавці
1. Організаційна робота
Затвердження статуту
Голова
Організації
Організації
Створення Громадської
Голова
організації, обрання
Організації
керівних органів

Термін
виконання

Індикатор
виконання

Протягом місяця

Виконано

07.02.2019

Виконано

Зареєструвати Організацію

Березень

Голова
Організації

4

5

6

7

1

Розробка Положення
про відокремлені
підрозділи ГО
«Назавжди разом» сіл
Дмитрівської ОТГ
Проведення Установчих
Зборів відокремленого
підрозділу ГО
«Назавжди разом» с.
Плоске
Розробка і затвердження
плану роботи
Організації
Підготовка і проведення
Загальних Зборів членів
ГО «Назавжди разом»

На виконання Статуту

Голова
Організації

Протягом місяця

Створення відокремленого
підрозділу с. Плоске,
обрання керуючих органів

Голова
Організації

16.02.2019

Виконано

Забезпечення виконання
плану

Голова
Організації

Протягом місяця

Виконано

Навчання на тему:
«Розробка стратегії
розвитку Дмитрівської
ОТГ»

Створення відповідного
документу

Залучення активних
Голова
Протягом місяця
громадян до участі в роботі Організації
Організації
2. Навчання, консультації, громадські обговорення
Голова
Організації

До 01.04.2019

2

Зустріч з жителями
провулку Євплова

Заохочення населення
громади до активної участі
в діяльності Організації

Голова
Організації,
жителі
провулку
Євплова

24.02.2019

Виконано

3

Тренінг «Гендерно –
орієнтоване
бюджетування»
Інтелектуальна гра
«Голос громади у
місцевому
самоврядуванні»
Зустріч з жителями вул.
Нечаєва

Внесення пропозицій до
бюджету Дмитрівської
с/ради
Практичне втілення
громадських ініціатив у
життя села

Голова
Організації

27-28.02.19

Виконано

Голова
Організації,
активні
громадяни
Заохочення населення
Голова
громади до активної участі Організації,
в діяльності Організації
жителі вул.
Нечаєва
Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації
Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації
Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації

02.03.2019

Виконано

Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації

Протягом
березня

4

5

6
7
8

9

Зустріч з працівниками
Дмитрівської ЗОШ №1
Зустріч з працівниками
Дмитрівської ЗОШ №2
Зустріч з працівниками
Дмитрівського
дошкільного закладу
«Ивушка»
Зустріч з працівниками
Дмитрівського
дошкільного закладу

До 01.04.2019

Протягом
березня
Протягом
березня
Протягом
березня

10

11

«Малятко»
Зустріч з працівниками
Дмитрівського
територіального центру
для одиноких громадян
Зустріч з працівниками
Дмитрівського будинку
побуту

Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації

Протягом
березня

Ознайомлення працівників з Голова
діяльністю Організації
Організації

Протягом
березня

3. Публічні заходи
1

2

3

4

Проведення засідання
любительського клубу
за інтересами «Моя
сім’я»
Проведення
театралізованого
масового гуляння до дня
Масляної
Проведення мітингу до
Дня пам’яті та Дня
перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
(74 річниця)
Проведення ігрової
театралізованої
програми до Дня
захисту дітей

Культурний відпочинок,
згуртованість громади

Голова
Організації

Протягом
березня

Культурно - масовий
відпочинок, згуртованість
громади

Голова
Організації

Протягом
березня

Вшанування пам’яті
загиблих

Голова
Організації

09.05.2019

Розвиток ігрових вмінь і
навичок у дітей, соціальна
згуртованість громади

Голова
Організації

01.06.2019

5

Театралізоване дійства
до свята Івана Купала

Ознайомлення з народною
традицією

Голова
Організації

Липень

6

Святковий концерт до
Дня Конституції

Культурний відпочинок,
соціальна і гендерна
згуртованість громади

Голова
Організації

Серпень

7

Урочистості, присвячені
283 –ій річниці Дня села
Проведення
благодійного заходу до
дня людей похилого
віку
Проведення акції
«Запалимо свічки» до
дня пам’яті жертв
голодомору 32 – 33 р.р.
Проведення
благодійного заходу для
дорослих і дітей з
обмеженими
можливостями

Культурний відпочинок,
згуртованість громади
Надання посильної
допомоги, прояви
милосердя і поваги

Голова
Організації
Голова
Організації

Вересень

Вшанування пам’яті
загиблих людей

Голова
Організації

Листопад

8

9

10

1

Створення культурно –
освітнього центру в
сільському клубі
с. Плоске

Жовтень

Привернення уваги до
Голова
Грудень
проблем людей з
Організації
обмеженими
можливостями, проявлення
милосердя
4. Організаційно – господарська робота
Координація соціального та Голова
Квітень, травень
культурного розвитку села, Організації,
актуалізація потреб громади Голова
відокремленого
підрозділу,
активісти

2

3

4

Проведення
косметичного ремонту
сільського клубу
(роботи по відновленню
східців, заміна вікон,
вхідних дверей,
штукатурка стін)
Розроблення проекту
щодо розширення
функцій бібліотек
Весняна толока
(прибирання
прибудинкових
територій, громадського
користування та місць
поховання)

5

Проведення щочетверга
санітарного дня

1

Проведення
партнерських нарад з
питань спільних дій
Дмитрівської с/ради та
ГО «Назавжди разом»
Проведення зустрічей з
потенційними
інвесторами

2

Естетична привабливість
сільського клубу,
мобілізація громадян до
спільної діяльності для
досягнення мети

Голова
ВП с. Плоске,
громадськість
села

Залучення широких верств
населення до відвідування
бібліотек
Благоустрій територій,
згуртованість громадян для
зміни села на краще

Квітень, травень

Бібліотекарі,
громадськість
села
Керівники
організацій,
голови
вуличних
комітетів,
громадськість
села
Утримання в належному
Громадськість
стані всіх територій
села
5. Співробітництво з партнерами
Налагодження щляхів і
Голова
методів співпраці
Організації
Члени
правління

Квітень, травень

Залучення інвестицій для
економічного відновлення
громади

Протягом року

Голова
Організації

Березень,
квітень

Протягом року
Протягом року

3

Проведення зустрічі з
заступником голови
с/ради з фінансових
питань

Ознайомлення з
програмами, які діють на
території Дмитрівської ОТГ

Члени
правління
Організації

Квітень

6. Видавництво і рекламна робота
1

2

1

2

3

4

Замовлення стендів і
вивісок для Організації
та Відокремлених
підрозділів
Друкування листівок,
інформаційних буклетів
Проведення художньої
акції «Розмалюй
сільську хатину»
Проведення
загальногромадського
заходу «Намалюй
український орнамент
на зупинках»
Установлення газонів
для квітів на зупинках
Створення квітникової
зони в центрі села

Створення об’єктів
зовнішньої реклами

Голова
Організації

Квітень, травень

Висвітлення діяльності
Редакційна
ГО «Завжди разом»
колегія
7. Інша діяльність
Відродження творчого та
Художня рада
культурного розвитку
громади
Вільна реалізація художньої Художня рада
майстерності

Червень, липень

Виховання любові та
бережливого ставлення до
рослин
Облагородження та
озеленення центру села

Голова
Організації

Травень, червень

Голова
Організації

Травень, червень

Травень, червень
Травень, червень

