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I. Звiт роботш ItомyнaлЬнoгo Ьнoгo 3al(.ПaДy
<<JTонеЦький облaспиfi .ЦПтяЧo.пt y 2018 Роцi

1.. Bсryп .
Кoмyнarьr*lй позаттткiльшtй нaвча,тьrий ЗaкJIаД <flонеrркий облaсrш,rй

.цI.tTяЧo.L{oЛo.цi}Кil{й це}rгp} (дадi _ Центр) с шиpoкo.цocТyпниN{ ЗaкnаДol{, Щo
нaДaс Дiтям Ta l\{oЛo,цi пoзalrткiльнy освiтy гyмaнiтapнoгo нtlПpяl\{кy ' cT|pkl'Я€,
poзBиTкy ДиTяtlo-молоДilкногo грoмaДськoгo рyхy, ЮнaцЬкlD( зaсобiв мaоовоi
iнфopмaцii, пpoвoДиTЬ pоботy iз патрiоти.tнoгo BpжoBaнI{'l пiдpостаrоЧoгo
пoколiнrrя.

I_{ентp y свoia дiяльностi кёpyсгься Кoнстprryцiсlо Укpaiiшa, Зaконaми
Укpairшr кПpо освiтy>, кПpо позaшкiльнy освiтy>, irшrrими чI{нниМи
ЦopмaТиBIIo.пр.lBоBиМи €lкTullvfi{ .цrр)к;lвlloго piвrrя, poзIlCIряДкrнн,ll\{pl гoЛoBI{

Донеrцькоi облaснoi вiйськовo.lцшiльноr aдмiнiстpaцii,нaказaми
flешapтaмrнТy сiм'i,молодi Тa сIIopTy Донеlркоi oблaсноi деpхtaвноi
aдмiнiстpaЦii, a Taкoх( BЛaсни]vl Стaтyгом.

Цеtrгp прaщО€ зa piurтим Плaнoм poботи, ЗaТBеpД{tениN,{ lЦ{pекTopoМ
ffепapтaменTy сiм,i, мoлодi Ta сшopТy ДонеrркоТ облaсноi дорхсaвноi
aдмiнiсщaцii, ,y'

Пpaцiвlтlлси l{етrтpy Пpаl$oloTь IraД Bикoнallт{,lМ TtlкI.D( зitB.цaнЬ :
.BI.lяBЛlI{нll i вшровaдження }IoBpD( пiДxоДiв, фоpм i методiв }IаBЧaIfi{я
гpoeraДськoгo ilкTиBy дiтей Ta ]vIonoдi облaстi,
IIрoBеДеннlI робoти зi ствоpеI{I{JI сисTrми ПoшIyкy Ta рoзBиTкy тшraновrгоi
yrнiвськоi тa сТyДrlrTськоi молоДi облaстi;
poЗBиToк тa пiдтpимкa.циTЯчI,D( Ta l\{OЛoДiхtнюс зaсобiв мaсовоi iнфоpмaцii
облaстi;
оpгaнiзaцiя Ta цpoBеДrння облaсншr ]иaсoBих зaxодiв з пaтpiоT}Itll-Ioгo
BI.D(OB.Iнн'I дiтей тa мoлодi;
poзBиToк тa шiдтpим Ka ДL7T Яgo-молoдiхшoгo грoildaДськoгo pyxy облaстi;
ПoПrpоДжеш{'l I{егaTиBIII]D( пpоявiв y ДиTяЧoмy Ta молодilкномy
сеpедовищi;
оpгaнiзaцiя Ta IIpoBеДенFя фестивалiв, коr*сypсЬ, фоpyмiв для aктr,вноi
молодi облaстi.
нaBЧaннll гpoмaДсЬкиx aктrавiстiв Ta Дер слyжбовцiв Зa ДеpiкaBFIoIo
щoгрal\{otо <<Молодiя<ншl пpaцiвниrс>

У 2О|8 Pоцi к0лекTиB Цешрy цpаIsoBaB I{аД poзBиTкоI\{ ДиTяЧo-
молодilкнoгo гpoп,IaдсЬкoгo рyХy IIшI,Ixol,' pеaлiзацii освiтньoго пpoектy <Сiм
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Brpшин) лiдеpiв ДиТffIoгo Ta МoЛoДЬкного pyХy !оне.т.lr*rи) Ta зaIIpoBaДиЛи
Ще oДш{ нaПpяN,Ioк B lФo]\{y пpоектi _ IIaBЧzlнн'I IIaBI,IЧкaМ мaйбyтньогo.

Пpотягом 2018 poкy кoлrкTиB цgнTpy Тaкoх( ПpaщoBaB нaД
BДoскoн.lJIен}UIlyI сисTеМи pоботи з кеpiвнltк.lМи Ta лiдеpськими aкТиBaluи
ДитЯчI]D( Ta молодiхсrиx гpoМадсЬкI.D( оpгaнiзaцiй, вiйськoво.пaтpiотитних
клyбiв Ta об'сДнarъ, pедaкцiй ДI/rгяЧ}rx Ta молоДiхшrих Зl\i{I !онеrркоТ
о блaстi, нoB oсTBop етII.D( мoлодixсrrоr uентpiв .{онецько i о блaстi.

2" ПiДвищення шpoфесiйноi мaйстерностi
шеДагогiЧних прaцiвникiв

B зaклaДi здiйсшосTься pоботa з пiДвиЩеннll пpофесifulоТ мaйстepностi
педaгогiurпоi пр aцiвrппсiв.

У 2018 y pоui всi пеДaгогiчнi прaцiвншсrа Центpy пpоfшпли aтестaЦirо
(згiдно з ПоложсенI{lIМ пpo aтeсTaцi}o пеДaгогiчIil,D( щaЦiвr*rкiв).

2 прaцiвники l{ентpy пpойшли I{aBч€шшUl Ta сTilJIи Tpенеpal{и деpжaвноi
Пpoгpaп,Iи кМолoдiхсl*rй пpaцiЬнию.<Гpомaдянськa освiтa>, нapaзi B
!онецькiй oблaстi ми е €ДиI{иN{и Тpенеpt}Ми цiеi щoгрaildи.

1 особa пpoйшлa вiдбip Ta I{aBчaIшUI в м.Беpлiн з 3 по 1l JIIoToГo 2018
poкy Ta Пp€tкTикy нa теprгоpii наrттoi кpaiни тa Бiлopyсii Ta сTaЛa Тpенеpo]\{
мiхснapоднoгo piвня,yвiйrшовrши Дo скJIaДy мix<нapодноi кoллегiТ тpенеpiв
Т,Гойсa.

Taкохс 3 педaгогi.rнi пpaцiвнl,lки Цетrгpy ОTaIги фaсилiтaтopaМи
щoгрa}rl{ кAсtivе сitiezеns> вiд British Соunсil Ta Tprнrрal\4и освiтrъoi
ПpoгpaМи <Псюсосоцiальнa пiдтprш,rкa yuaсшшtiв освiтrтього Пpoцrсy>> вiд
Darrish Rеfugее Cоunсil.

ПpотягoМ 201'8 poкy прoвoДиЛaся pоботa з оpгaнiзaцiТ обмiнy досвiдом
pоботи мi;к пpaцiвникaми IJентpy. Зoкpемa, I,IеTоДисTи Ta спеЦiaлiсти
вiдвiдyвали I{aBЧ€lJIьнi та мaсовi зaхo.ци oДLil{ oДнoгo тa обмiн .цосвi.цом з
коЛlгaМи з piзrпах облaстей Укрaiни'

З IvIrToIо нaДaш{я методиvноi .цoIIoMoги Ta коI{Tpoшо Зa якiстrо
пеДaгогiчнoi Дiяльностi, ДиprкTopОМ Ta зaсTylшrикol,{ ДиpeкТopa I_{ентpy З
HBР цpoBo.циJIися Tl]\{aTичнi нapaДи,

Taкоrк aдмiнiстрaЦiсю Тa ПpaкTI,Iчни]\4 ПсlD(oлoгoМ Цеrrгpy ПpoBo.цяTЬся
тpенiнги, cПpяМoвaнi нa пiдвищення пpофесifuroI мaйстеpнoстi пpaцiвникiв
ЗaкJlaДy тa прaцiвrпдкiв молодixсних цеrrгpiв.

. 
3. МетоДшчнa роботa

B I]ешгpi зДiйсrшосться ]\{еToДичнa pоботa. З мrTolo yДoскoнutЛен}Ul
нaBЧ.lJIЬнo.BI]D(oBIloгo пpoЦrсy зa нaпpяlvlкaМи pоботи З€lкJlaДy, цpoBoДяTЬся
семiнapи, кpyгЛi столи, кoнфеpеrrцii BикopисТoвyloТЬся iнrшi форми
п0IIII]IpеFII{я ШoзиTиBI{oгo ДoсBiдy pоботи кеpiвнlшсiв дитЯLLИх Ta NIoJIоДiэкних
гpoМa.цських oргal{iзaцiй, юнaЦЬкlD( ЗМI тa вiйськовo.пaтpiоти.rrпос клубiв'
Taк, пpотягом 2016 pокy ПрoBrДrно б вi.цповi.цl*гх сeмiнapiв.



Taкохt ПрoTягoМ poкy бyло Bl,rДal{o 2 збipки МrTo.ци!IнI.D( мaтеpiалiв Ta
гoTyIoTЬся Дo BIаДiшн,{ ще 3.
Пoстiйно o}IoBЛIoсTЬся елеIffрoI{I{a бiблioтекp нa сaйтi t{ентpy.

Прoтягом poкy п{еTtlДисTи I]екгpy нa.цaBаJIи'e'од'"n'i pекомендaцii
прaцiвrпшсaМ п{oлoДiжrтrоr цетrгpiв з oснoвниХ нaпpямкiв poботи. Пpo"еденI#I
облaсниx МaсoвиХ зaxодiв cTtlJIo Baгo&IиN,I Bl{eскoп/t в пiдвшI1ення пpoфесiйноi
мaйстеpностi пpaфвникiв це}ITpy. Пpalцое МеТo"циI[нapaДal{ешгpy. Пpотягом
2aп poкy цpoBеДеFIo Tpи зaсiДaшrя меToДшшоi paди ЦrнTpy З нaсTyI]них
ПиTaнь: кПpо IIJIaI{ цpoBеДеFII{'t семiнapiв для кеpiвrrprкiв молодilкниx центpiв
облaстi>> - 25 .a|.2aШ poкy, <Пpо ПJIaн ТIpoBrДення BiдкриToгo фестивa.lпо
.цI.ITяЧI/D( Ta молодiхсних ЗMI) - 05.06.2018, кПро збiльlшення кiлькостi
мiт<нapоднlо< шapтнеpiв ДЛя бiльшl якiсноi poботи>> . 15.10.2018.

Методисти Ta спецiaлiсти {ентpy беpyть rIaсTЬ y мiяснapoднlо<
конфеpенцiях, форyмaх, семiнap aN, Haяк!D( poЗгляДiшoTЬсЯ Ta обговоprоIoTься
IIиTaI{I{I{ poЗBI4Tкy Ta дiяльностi ДиTячo-},IолоДilкного pyХу, дитяиоi Ta
молодixtноi хсypнaлiстики, пaтpiотитнoгo pyХy Toщo.

Пpотягом poкy гrpодbвхсено ПpzlкТикy кoнсyЛьТyBalil*l з
al{Ty€lJlьнeж(rоpидиltн}rx'псlо<ологi.шlиx Ta бyхгалтеpськю<) IIиTaнЬ кеpiвнlшсiв
.цI{TячI.D( Ta молодiжнш< |poМaДсЬкиХ оpгaнiзaцiй,молодbкних цеrrгpiв,
вiйськoв о.пaтрiотичI{ID( клyбiв тa о б, сднa*, Ь"а,tuкиx ЗMI облaстi.

4. oргaнiзaЦiя нaвчaЛЬнo.BI|хoBIIoгo пpoЦесy

Роботa з дiтьми Тa MoJIoДДo облaстi y 2018 Pоцi ПpoBgДиJIaсЬ Зa
I{acTyIшими нaпpЯМкaNlи poзBиTIty тa пiдтpиl,tки:

. СтвоplннЯ сПppшlTлиBoгo сеpеДoвищa для зaбeзПечення зaffiятoстi
Молoдi

. ПpопaгarlДaтa фоpмyB€llillя зДopoвoго спосoбУ }I<kIT"tЯ

. Ствоprнн'l yМoB .цля iнтеЛекTyzlJIЬTIoгo сaМoвДoскoн€tлення молодi'
TBopЧOгo poЗBиTкy особистостi
. Соцiальнa iнтегpaцiя L{oЛoДиХ лrодей з обмеxсенип4и фiзитlrими
l\,IoEtЛиBocTЯNI?\
. Утвеp.цхtеш{я пaтрiотизмy, дyховностi, морaлi, Ta фоpтшyвaння
зaгaJIЬI{oJIIoДсЬкt/D( цirrностей
- Aктpшiзaцiя гpомaди
.3бiльrшенrrя кiлькoстi молодi в пpшrйняттi pilпеlть

5. Упрaвлiння роботоrо ЗalffiaДy
Пpотягом 2018 poкy в {еrrтpi вДоскон€шIIоB€шIacЯ сIlсTrt{a кoI{Tрoш0

оргaнiзaцii тa пpове.цення мaсoBиХ зaхoдiв.

a
J



--__}

I

ll{опонедiлкa провo.цяTЬся 'ФaДиПpи Диpектоpовi Центpy, пi.ц чaс ЯКИX
ЗaсщD(oByIoTЬсЯ звiти rlpo IIoTouнy pоботy пpaцiвнtашсiв зa*aдy, нaДaloTЬся
ДoрyЧrш#l Toщo.

Pозглянyгi питaння ПpoToкoшoloTЬся, xiд BикoнaнI{Я ДopyЧенЬ
кoIrTрoJIIoсTЬся адмiнiстpaщiсrо.

II. oсновнi зaвДaння
КомyнaлЬЦoгo п озarшкiлЬнoгo IIaBЧaЛЬнoгo зaкЛaДy

<<дlопецький облaспий ДиТ,rЧo.l}lолoДirкнпй центp>> нa 20i9 рiк

oсновrппд ЗaBДaкUIпл llентрy нa zaw piк с B)IсиTТя зaхоДiв iз
IIpиBrДення У BЧовiднiсть фaктиvноi дiяльностi дiroчоN,Iy зaкoнgДaBcTBy щpoпозarшкiльнy oсвiтy, a Taкoхt pеaлiзaцiю .цirочиx .,po.*ii" цpo ПpoBеДеш{'I
зaxoдiв iз pозвиткy.циTяЧo.молодixснoгo Гpoь{аДсЬкoгo pyxy, ЮнaцьЮгх ЗМI тa
вiйськово.пaтpiотиuнI.D( opгaнiзaцiй pегiонy.
- I{.I{TрOм ПрoДoв)кvrTЬcЯ pобoтa з BикoнaFII{,l Кoнстrrгyцii Укpaiни,
Зaконiв Укpai.ни кПрo освiтi>, кПpо позaттткiльнy o.*i'yo, 'й''"";
I{opМaTиBI{o ПpaBoBI/D( aктiв Дep)кaBl{oгo piвня, poзПopяД{tенЬ гoлoBи
ДонецькоT облaсноi вiйсьnо"о.ц'oвiльноi aдмiнiстрaцii,"aкйiв yпpaвлiння y
сIIрaBаx сiм,i Ta МoЛo"цi {онеlдькоi oблaсноТ деpэкaвнoi aдмiнiстрaцii' Стaтyry
з€}кJIaДy.
B. palлкaх ПporкTy <Гiднa кpaiнa для гiдних rшодей ) IIJI€ш{y€TЬся pеоpгaнiзaцiя
ItПн3 к,{онеrркого облaснoгo ДиTячo.N{олoдi;кногo цrI{Tрy> в <<!онецький
oб лacнldа молоДixtrшaй центp > . Ha дaш,dl uaс спецi aлiст aiiцrlrТpaми
розpоблен щ0екT/сIrpя]\{0BaIIlйнaсщи,lllнll всебiчноМy рoзBиTкy моло4i
fi онеu.rин и нa бaзi к.{онеtркого oблaiнoгo молoдi;кнo.Ъ ц.,''pyo.

У зв,язкy З Ци]и, !ентром BикoI{yBaTимyTЬся тaкi зaвд aHHЯ:

тa молодi;

вIоr0вaння, якi
нaцiонa.шЬнoГo
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Зaплaновaнa кiлькiсть осiб нa20|8 piк.4550 особи, фaкт.бiльше 6000 осiб.
КПнЗ к!онеtщкий облaсний дrгяuо.молоДilкrп,rй цешгp Пpaщo€ нa теpитоpii
всiсТ облaстЬ,пpoвo.циTь сeмiнapи aбо iнrпi зaxоди здебi:ьшoгo B 1\,I'
Святoгip ськ,кyДи,з aПрoШyrТЬ ся ПprдсTaBI{ики в сiх мiст, p aйонiв тa oTГ.
Taкотс y зв'яЗкy з вiддaленiстrо Ta llrзpyЧниМ TрaнсПopTниN4 Зв,язкoм
виi.ждxсaсL{o дo Mapiyпo ЛЯ T a paйонiв пiвдешrогo нaцpяMlty.
Пplйtяти }пIaсTь B нaшIиХ пpoекTaХ п{oхtЛиBo i дистaшliiаllo caмe Для IAoгo B
I{aс сTB0pенш1 сaй"г iз зрylнlпл irrтеpфейсом.
B цьoмy poЦl ПapTIIrрaМи нaшoгo Центpy сT€tjIи:

. Гo <<Iнlra oсвiтa>, Хaб гpомaДсЬкIuD( iнiцiaтив;

. ПосолЬсTBo Бprгaнii ЧrprЗ Пpoгрaп,Iy : кAсtivе сitizеns>;
- ГIАT <УкpзaлiзншЩ);
. ООО <Caтелит Сеpвис>;

. Prоgесt Мanagеmеnt Соmpany Еlеphant (м.КиtЪ);
- Меpежa AЗСкПappiшrлЬ);
. flерlкaвшаri Iнстrдгyт сiмеfuroi тa молоДiхrноi полiтlлси;
. I{ентр rцшiльно.вiйськoв ого спiвpобiтниrrгв a <СIMIC >,
. Гo кСоюз ветеpaнiв ATo !онбaсy> (м.Кpaмaтоpськ);
. Ущaвлirшя з гyмaнiтapних IIIаTaIIЬ Кpaмaтоpськoi мiськоi paДИ;
..{епapтaмrЕг y сIIpaBaх сiм.i,моло.цi тa сlтopTy !он o!A;
. laнськa PaДa y сПpaBax бiженцЬ;
. UNIСЕF;
- oблaсне yпpaвлiнrrя пoлiцii Донеrъкоi облaстi
- Гo <Paдa lкiнок i мaтеpiв воiнiв ATo))

Покaзники 2Als 2016 2017 2О|8
Кiлькiоть прoвr,цен}Ix мaсoBиx

зaxоДiв з пpофiлaктики неГaTиBнI{x
ЯBищ t2 12 T9

24

Кiлькiсть tlpоBrДrних зaхоДiв з
rТoпyЛяpизaцii сiмейниx цiнностей

1,4 t6 18 22

Кiлькiсть пpoBеДениx
нaBчtшIЬHo-освi тнiх зaходiв

42 56 72 96

Кiлькiоть пpoвеДrних зaxоДiв з
BI{яBленIUI тa пiдтримки TaЛaнoвитоi
мoлодi

17 24 38 24

Пiдтримкa молo.цilкниx
ГpоЬ{aДсЬких оpгaнiзaцiй

28 З2 64 79

Кiлькiсть шpoBrДeних
облaсних тa Bоеyкpaiнськиx зaходiв

6 7 9 9

Кiлькiсть зaл}п{rниx
fIоЗaлехG{их кoнсyJlьтaнтiв, тpенеpiв,
пaртнrpiв

t2 15 IJ 47

Оpгaнiзaшiя oздopoвлrнн'l :

- лiдеpи ГpоМaдcЬких
оpгaнiзaцiй 15 20



- Гo кCпiльнohub>

B.o. .щфeктopa Mовчaн Л.B.
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