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засЦанЕя робочоi групи з безпеки та соцiальноi зryртовдностi ФМР MicTa Слов'янська
м.

Слов'янськ

|'7.09.2020
14.00 год. online

Присутнi члепи робочоi групи ФМР: 4 особu (dоdаmок JФ
3апрошенi: 1l осiб (dоdаtпок М 2)

1)

ХЦЗАСЦАННЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Юрiй Пiдлiспий - головуючий на засiданнi, заступник Слов'янською мiського

голови, засryпник голови ФМР м. Слов'янська, який привiтав присугнiх та озвучив пЕтмня
поря,щу деняого.

ашен робочоi групи, спецiалiст iз соцiальноi мобiлiзацii
Михайло Карелiн
ПРООН. який привiтав прислнiх та розповiв про органiзацiю впровадження новою проскту

у MicTi Слов'янську - "Ресурсною центру розвитку волонтерства".

ВИСТУПИЛИ:

Олексаrцр Кашлаков
юлова ГО "Слов'янський культурний центр "Задзеркалля",
який детальнiше розповiв цро просю створення "Ресурсною центру розвитку волонтерства"
у MicTi Слов'янську на базi примiщення УСЗН (вул. Батюка,40), метою якого е акгивiзацiя
волонтерською руху за напрямкtlNIи роботи у сферах культурноi, громадськоi дiяльностi,
охорони здоров'я, iнформацiйного просторy, навколишнього середовища.

-

ВИРIШИЛИ:
1. Члени робочоi групи та запрошенi вирiшили пiдтримати втiлення проекту
"Ресlрсного центру розвитку волонтерства" у MicTi Слов'янську на базi примiщення УСЗН

(вул. Батюкц 40).

Шодо пеошого питання попядrсу денного:

СЛУХАЛИ: Про звiт керiвництва полiцii м. Слов'янська та Слов'янського ра-

йону з забезпечення безпеки в громадi за 8 мiсяцiв 2020 року.

[ОПОВI!АЧ: €вген

в.о. начальника сектору монiторингу
.Щем'яненко
Слов'янською ВП ГУНП в Донецькiй областi, який представив звiт керiвництва полiцii м.
Слов'янська та Слов'янського району з забезпечення безпеки в громадi за 8 мiсяцiв 2020
року.

ВИРIШИЛИ:

1. Взяти до вiдома звiт керiвництм полiцii Слов'янського
областi з забезпечення безпеки в громадi за 8 мiсяцiв 2020 року.

Щодо другого питання порядкч денного:

ВП ГУНП в Донецькiй

СЛУХАЛИ: Презентацiю проеrсу <Групи взаемодопомоги, як

ефективний

iHcTpyMeHT зryртованостi громадп>

.ЩОПОВI!АЧ: Мартинепко Марипа - фасилiтmор груп взаемодопомоги у MicTi
Слов'янську, пракrи.ший психолог проекrу <Психосоцiальний супровiд дJIя родин у буфе-

рнiй зонi .Щонецькоi областi, яка розповiла про цiльовi групи взаемодопомоги, якi включають
людей похилого BiKy, rподей з iнвалiднiстю, мешканцiв громад буферноi зони, ВПО, тощо.

ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома Презентацiю проекгу кГрупи взаемодопомоги, як ефеюивний

iHcTplMeHT зryртованостi громади>/

Шодо тDетього питання попядкч денного:
СЛУХАЛИ: Презентацii громадських мiпi-iпiцiатив:

1. <Школа комп'ютерноi грамотностi - IHTepHeT без обмежень>, ilBтopкa Ната.тliя
Бондаренко - юлова ГО "Фундацiя пiдтримки осiб старшого BiKy "BiK щастя";

2. "Комунiкацiйний майданш-rк для пiдлiткiв та молодi. Альтанка", авюр Любов Хрiпкова, презентувала Тетяна Певень - тIлен ГО "Наша допомога";
3. "Волонтерський ресурсний центр iнклюзii та психолого-педагогiчноi пiдтримки дiтей з психофiзи.rними особливостями", автор проекry Марина Омельченко, викладач ДДПУ;
4. "Еко-патруль", авторка Капiталiна Пасiкова, менеджерка з проекгiв пов'язаних з
охороною довкiлля ГО <.Щрукарня>.

ВИРIШИЛИ:

рсною комiсiсю за

i

затвердити для фiнансування вiдiбранi конкунtшрямками кСоцiапьна зryртомнiсть> та <Громадська безпека>

Пiдтримати запропонованi iпiцiативи

громадськi iнiцiагиви:
1. <Школа комп'ютерноi грамотностi - IHTepHeT без обмежень>.
2. "Комунiкацiйний майданчик для пiдлiткiв та молодi. Альтанка".
З. "Волонтерський ресурсний центр iнклюзii та психолого-педагогiчноi пiдтримки дiтей з психофiзичними особливостями".
4. "Еко-патруль".

Головуючий
Секретар

Ю.I.Пiдлiспий
о.М.Антоненко

