Додаток 
до розпорядження 
міського голови
№1098 від 12.11.2015р. 


План 
загальноміських заходів з підготовки та відзначення в м. Одесі 
Міжнародного дня сліпих


№
з/п
Запланований
захід
Дата проведення
Місце проведення
Виконавець
1.
Вивчення міжнародного досвіду інклюзивного навчання, його результативність
Протягом                     2015 року
Заклади освіти Малиновського району                          м. Одеси
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
2.
Музикотерапія
06 листопада 
2015 року

Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93 
(вул. Валентини     Терешкової, 25А)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3.
Чемпіонат та показові виступи зі спортивних танців серед вихованців комунального
позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», присвячені Міжнародному дню сліпих
08 листопада 
2015 року


Комунальний
позашкільний навчальний  заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа                 № 1» 
(вул. Пушкінська, 15)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
4.
Проведення тематичних занять «Конвенція ООН про права дитини»
09-13 листопада 
2015 року

Загальноосвітні заклади
м. Одеси

Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
5.
Конкурс малюнків «Який гарний цей світ», «Ми поруч з вами»
09-13 листопада 
2015 року

Загальноосвітні заклади
м. Одеси

Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
6.
Проведення книжкових виставок «Вчимося бути толерантними» 
09-13 листопада 
2015 року

Бібліотеки загальноосвітніх закладів м. Одеси

Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
7.
Проведення благодійного концерту
11 листопада 
2015 року
11.00
Одеський обласний очний шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни                         (вул. Бєлінського, 2)
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
8.
Випуск стіннівок «Який гарний цей світ»
11-13 листопада 
2015 року

Загальноосвітні заклади Малиновського району
м. Одеси
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 Одеської міської ради Одеської області (вул. Дача Ковалевського, 85)
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
9.
Проведення класних годин, бесід, уроків доброти, лекцій на теми: «Допоможи ближньому», «Толерантне відношення до людей з вадами зору», «Дивіться на нас як на рівних»
11-15 листопада 
2015 року

Загальноосвітні заклади
м. Одеси
Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 Одеської міської ради Одеської області (вул. Дача Ковалевського, 85)
Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

10.
Проведення акції «Діти, допоможіть дітям!» для вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів
11-16 листопада 
2015 року

Загальноосвітні заклади
м. Одеси

Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
11.
Урочистий захід, присвячений Міжнародному дню сліпих
12 листопада 
2015 року
14.00
Будинок культури «УТОС»
(вул. Варненська,12Б)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
12.
Тренінгові заняття до Міжнародного дня сліпих
12 листопада 
2015 року

Комунальна установа «Бібліотека-філія № 40»
(просп. Добровольського, 148)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
13.
Книжкова виставка                 «Ми живемо поруч»
12 листопада 
2015 року
14.00
Комунальна установа «Бібліотека-філія № 33»
(Французький бул., 22)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
14.
День бібліографії «Планета на книжкових сторінках»
12 листопада 
2015 року
16.00
Санаторій «Хаджибей» 
(пров. Цегляний, 2)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
15.
Концерт для вихованців спеціалізованих 
шкіл-інтернатів
12-13 листопада 
2015 року


Одеська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 87 І-ІІ ступенів для слабозорих дітей 
(вул. Львівська, 5) Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93 
(вул. Валентини                    Терешкової, 25А)
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
16.
Вечір за твором Дені Дідро «Лист про сліпих для повчання зрячих»
13 листопада 
2015 року


Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 Одеської міської ради Одеської області (вул. Дача Ковалевського, 85)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

17.
Виховний захід «День білої тростини»
13 листопада 
2015 року
10.00
Одеський навчально-виховний комплекс № 310 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеню»                           (вул. Академіка Вільямса, 85)
Київська районна адміністрація Одеської міської ради 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
18.
Бесіда «Я бачу світ серцем» та обговорювання фільму «Поводир»
13 листопада 
2015 року
12.00
Комунальна установа «Бібліотека-філія № 29»
(вул. Лузанівська, 29)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
19.
Святкова програма                        «З дружньою увагою»
13 листопада 
2015 року
12.00
Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93                                 (вул. Валентини                   Терешкової, 25А)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

20.
Урок-презентація «Світ на дитячій лодоні», урок-гра «Гігієна очей» та інтегроване заняття з основ здоров`я «Бережи зір», «Простягни руку допомоги»
13-16 листопада 
2015 року


Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 Одеської міської ради Одеської області (вул. Дача Ковалевського, 85) Одеський навчально-виховний комплекс № 310 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеню» 
(вул. Академіка                      Вільямса, 85)
Одеська спеціалізована школа № 59 І-ІІІ ступенів олімпійського резерву Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Канатна, 89)
Районні адміністрації  Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

21.
ІV тур чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги, присвячений Міжнародному дню сліпих
14 листопада 
2015 року


Комунальний
позашкільний навчальний  заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву ім. Літвака Б.Д.» 
(вул. Пушкінська, 49)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
22.
Спортивні змагання «Осінній кубок Суворовського району серед дитячих команд»
14 листопада 
2015 року


Загальноосвітні заклади
Суворовського району                     м. Одеси
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
23.
Зустріч з психологом                  «З повагою до себе та людей»
18 листопада 
2015 року
12.00
Комунальна установа «Бібліотека-філія № 35»
(вул. Космонавтів, 23/1)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
24.
Зустріч-обговорювання «Твори добро»
20 листопада 
2015 року
13.00
Одеська Центральна бібліотека ім. А. Гайдара, універсальна читальна зала (вул. Катерининська, 67)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Одеське міське управління юстиції



Керуюча справами										         О. Оніщенко

