Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1025 від 27.11.2018 р.

Про відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю в м. Одесі
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування              в Україні», у зв’язку з проголошенням Генеральною Асамблеєю ООН                         3 грудня Міжнародним днем осіб з інвалідністю, на виконання Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VІI, та з метою привернення уваги суспільства до питань осіб з інвалідністю:

	1. Затвердити План загальноміських заходів з підготовки та проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю в м. Одесі (додається). 

	2. Виконавчим органам Одеської міської ради:
2.1. Забезпечити належну організацію загальноміських заходів з підготовки та проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю в м. Одесі.
2.2. До 20 грудня 2018 року проінформувати департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради про результати проведеної роботи.

3. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради організувати та забезпечити перевезення осіб                               з інвалідністю до місць проведення заходів (за заявками).

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити інформаційне висвітлення запланованих заходів                   у засобах масової інформації.

	5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

               							
                                                                                             
                                                                                        Г. Труханов

		Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 27.11.2018 р.
№ 1025

ПЛАН 
загальноміських заходів з підготовки та проведення 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю в м. Одесі

№
з/п
Запланований
захід
Дата проведення
Місце проведення
Виконавець
1.
Бесіда з метою привернення уваги дітей до проблем інвалідності та дітей                             з інвалідністю
29 листопада
2018 року
10.00
Комунальна установа 
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
2.
Тематичне заняття «Всі ми різні, але всі ми рівні»
30 листопада
2018 року
12.00 
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Іоганна Гена, 19-В)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
3.
Проведення районного заходу для осіб   з інвалідністю «З любов’ю в серці»
30 листопада
 2018 року 
14.00
Одеська загальноосвітня школа № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Академіка Філатова, 13-в)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
4.
Урок милосердя «Сьогодні і завтра ми                  з вами»
01 грудня
2018 року
12.30
Бібліотека-філія № 2
ім. К.Г. Паустовського
 (вул. Градоначальницька, 9)
Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради
5.
Книжкова виставка «Відкрите серце» в рамках акції соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю
01 грудня
2018 року
14.00
Бібліотека-філія № 29
комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
 (вул. Лузанівська, 67)
Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради
6.
Концерт Муніципального народного жіночого хору «Бойові подруги»
01 грудня
2018 року
15.00 
Комунальна установа «Одеський муніципальний театр духової музики 
імені народного артиста України О. Саліка»
(вул. Приморська, 59)
Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради
7.
Концертно-ігрова програма «Лікуйтесь посмішкою»
02 грудня
2018 року
15.00
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук»  
(Французький бул., 49/51)

Департамент освіти та науки Одеської міської ради
8.
Літературна вітальня «Навчити своє серце добру»
02 грудня
2018 року
17.00 
Центральна міська бібліотека                 ім. І.Я. Франка
комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих»
(пров. Книжковий, 1а)
Департамент культури             та туризму 
Одеської міської ради
9.
Виставка робіт під назвою «Різдвяне чудо» учнів відділу образотворчого мистецтва комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів для глухих дітей» 
03-29 грудня
2018 року 
Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»
(вул. Пушкінська, 51)


Дитячий реабілітаційний центр ім. Бориса Літвака
(вул. Пушкінська, 51)
Департамент культури      та туризму 
Одеської міської ради
10.
Відкритий урок на тему «Світ не без добрих людей» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 
03 грудня
2018 року
10.00 
Бібліотека-філія № 21
комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
 (вул. Посмітного, 33)
Департамент культури  та туризму 
Одеської міської ради
11.
Бесіда з метою розвитку моральних якостей дітей «Співчуття та допомога людям з обмеженими здібностями та освітніми потребами»
03 грудня
2018 року 10.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а) 
Служба у справах дітей Одеської міської ради
12.
Година милосердя «Для вас відкриті наші двері і серця»
03 грудня
2018 року
11.00
Бібліотека-філія № 48
комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
(вул. Балківська, 36/6)
Департамент культури    та туризму 
Одеської міської ради
13.
Шкільний квест (інтелектуально-логічні ігри)
03 грудня
2018 року
11.00
Одеська загальноосвітня школа № 77 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Транспортна, 12)

Департамент освіти                  та науки Одеської міської ради

14.
Благодійна оглядова екскурсія для людей з особливими потребами
03 грудня
2018 року
12.00
Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» 
(вул. Новощіпний ряд, 25) 
Департамент культури         та туризму 
Одеської міської ради
15.
Концертно-розважальна програма                        «Від серця до серця»
03 грудня 
2018 року
12.00
Комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» 
(вул. Івана та Юрія Лип, 3А)
Департамент освіти                 та науки Одеської міської ради 
16.
Тренінг «Байдужість – найстрашніший ворог людини»
03 грудня
2018 року
12.00
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 
(вул. Іоганна Гена, 19-в)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
17. 
Урочистий захід, присвячений Міжнародному дню осіб з інвалідністю
03 грудня
2018 року
13.00
Велика зала Одеської міської ради
(пл. Думська, 1)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
18.
Концерт до Міжнародного дня осіб                   з інвалідністю учнів комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 6 м. Одеси»
03 грудня
2018 року
13.00
Одеський дитячий будинок-інтернат департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації
 (вул. Макаренка, 20)
Департамент культури   та туризму 
Одеської міської ради
19.
Конференція «Інклюзивна освіта –                   так чи ні?»
03 грудня
2018 року
13.00
Одеська спеціалізована школа                   № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Давида Ойстраха, 15-А)


Департамент освіти                     та науки Одеської міської ради
20.
Концертна програма, присвячена Міжнародному дню осіб з інвалідністю
03 грудня
2018 року 14.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»
(вул. Чорноморського                       козацтва, 45)


Департамент освіти                  та науки Одеської міської ради
21.
Благодійна акція «Відкрий серце для добра»
03 грудня
2018 року
14.00
Комунальний заклад «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 34 
І-ІІ ступенів» Одеської обласної державної адміністрації
(вул. Львівська, 3)
Департамент освіти                   та науки Одеської міської ради
22. 
Урочистий захід, присвячений Міжнародному дню осіб з інвалідністю
03 грудня
2018 року
14.30
Велика зала Одеської міської ради
(пл. Думська, 1)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
23.
Концертно-розважальна програма «Зустріч друзів»
04 грудня 2018 року
14.00
Одеська спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Садова, 4)
Департамент освіти                 та науки Одеської міської ради
24.
Концерт учнів комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 5 
м. Одеси», присвячений Міжнародному дню осіб з інвалідністю
04 грудня
2018 року 
14.30 
Комунальний заклад 
«Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 93 І-ІІІ ступенів                                            з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»
 (вул. Героїв Крут, 25а)
Департамент культури       та туризму 
Одеської міської ради

25.
Урок доброти «Дім з янголами»
04 грудня
2018 року
16.00
Бібліотека-філія № 33 
ім. Ю.С. Трусова
комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих»
(Французький бул., 22)


Департамент культури   та туризму 
Одеської міської ради
26.
Зустріч міського керівництва та дітей                  з інвалідністю з волонтерами із Німеччини
05 грудня
2018 року
13.00
Центр інтегрованих послуг (актовий зал) 
(вул. Косовська, 2-Д)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
27.
Спартакіада серед осіб з інвалідністю 
07 грудня
2018 року
12.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5 м. Одеси» 
(вул. Космонавта Комарова, 4а)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
28.
Концерт учнів комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа хорового мистецтва 
ім. С.К. Крижановського м. Одеси» для дітей з вадами психофізичного розвитку
19 грудня
2018 року
Комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» 
(вул. Івана та Юрія Лип, 3А)
Департамент культури        та туризму 
Одеської міської ради





Керуюча справами										             О. Оніщенко


