Розпорядження
Одеського міського голови
№ 808 від 18.09.2020 р.





Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов


	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                  в Україні», у зв’язку з відзначенням в останню неділю вересня Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов, з метою привернення уваги громадян м. Одеси до питань осіб з порушенням слуху, на виконання Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5639-VII:

	1. Затвердити План загальноміських заходів з підготовки та відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов (додається). 

	2. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити належну організацію проведення загальноміських заходів з підготовки та відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов та до 21 жовтня 2020 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 під час проведення заходу.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов.

	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 18.09.2020р. 
№ 808 

ПЛАН 
загальноміських заходів з підготовки та відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих                                                                        та Міжнародного дня жестових мов

№
з/п
Запланований захід
Дата проведення
Місце проведення
Виконавець
1.
Благодійна акція «Милосердя»
23-30 вересня
2020 року
Заклади загальної середньої освіти м. Одеси
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
2.
Проведення виховних годин, лекцій, бесід, годин спілкування, уроків доброти, засідань «круглого столу», уроків-практикумів, благодійних акцій, виставок малюнків,  присвячених Міжнародному дню глухих  
23-30 вересня
2020 року
Заклади загальної середньої освіти м. Одеси
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
3.
Випуск стіннівок, оформлення тематичних виставок у шкільних бібліотеках, присвячених Міжнародному дню глухих  
23-30 вересня
2020 року
Заклади загальної середньої освіти м. Одеси
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
4.
Перегляд документальних фільмів та соціальних роликів, присвячених Міжнародному дню глухих  
23-30 вересня
2020 року
Заклади загальної середньої освіти м. Одеси
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
5.
Урок доброти, присвячений Міжнародному дню глухих, на тему «Почути без звуку»
24 вересня
2020 року
12.00
Бібліотека-філія № 7
централізованої міської бібліотечної системи                             для дітей
(вул. Генерала Бочарова, 14)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
6.
Брейн-ринг «Що ми знаємо про світ тиші»
24 вересня
2020 року
12.00
Одеська загальноосвітня школа № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Ільфа і Петрова, 15А)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
7.
Урок доброти, присвячений Міжнародному дню глухих, на тему «Місячна соната Бетховена»
24 вересня
2020 року
13.30
Бібліотека-філія № 2
ім. К.Г. Паустовського
(вул. Градоначальницька, 9)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
8.
Майстер-класи:
- «Смішна мавпочка»;
- «Веселий зоопарк»
24 вересня
2020 року
15.00
Комунальний заклад «Одеський навчально-реабілітаційний центр                    «Чути серцем»                        Одеської обласної ради
(вул. 411-ої батареї, 2)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
9.
Спортивні змагання з настільного тенісу
24 вересня
2020 року
17.00
Клуб настільного тенісу «Юний романтик»
(вул. Космонавтів, 68)
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, комунальна установа «Одеський муніципальний молодіжний центр»
10.
Тренінг на тему «Почути кожного: мова жестів»
24 вересня
2020 року
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12А)
Служба у справах дітей Одеської міської ради, комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
11.
Психологічний тренінг «Байдужість – найстрашніший ворог людини»
25 вересня
2020 року
Одеський ліцей «Фонтанський» Одеської міської ради Одеської області
(пров. Дачний, 1)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
12.
Відеопривітання вихованців комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 97 І-ІІ ступенів для слабочуючих дітей»

25 вересня
2020 року
Комунальний заклад «Одеський навчально-реабілітаційний центр                  «Чути серцем»                       Одеської обласної ради
(вул. 411-ої батареї, 2)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
13.
Онлайн-челендж «Мова жестів»
25-27 вересня
2020 року
Одеська загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Балківська, 42/1)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
14.
Майстер-клас з вивчення української жестової мови та особливостей спілкування з людьми з інвалідністю             по слуху
28 вересня
2020 року
12.00
Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району                   міста Одеси»
(вул. Генерала Петрова, 8)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
15.
Благодійні програми для дітей                        з інвалідністю по слуху «Чуємо серцем»
29 вересня
2020 року

Відкриті дитячі майданчики Приморського району                   міста Одеси
Департамент освіти  та науки Одеської міської ради




Т.в.о. керуючої справами											С. Бедрега 




