
Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації надає 

інформацію про проведені  заходи у лютому 2016 року: 

 

У сфері державної  молодіжної та сімейної політики 

 

Стартував проект «Патріотична гра». З 5 по 7 лютого 2016 року на 

базі дитячого оздоровчого комплексу «Яструбок» розпочався проект 

«Патріотична гра», стартував він з козацького етапу, що зветься «Як козаки…». 

В проекті прийняли участь 5 команд - «Прапор Перемоги»(м.Слов’янськ), 

«Стимул»(с.Лозове, Краснолиманський район), «Джура» (м. Краматорськ), 

«Дружба» (с. Рубці, Краснолиманський район) та «Білий птах» (м.Краматорськ) 

Учасники  змагалися у різноманітних вікторинах та конкурсах.   

 

Юні журналісти здійснили першу подорож в «Media-Land». 

 Установча сесія проекту медіа-школа «Media-Land» пройшла з 5 по 7 

лютого на базі дитячого оздоровчого табору «Яструбок» (м Святогірськ). Юні 

журналісти з Красноармійська, Дружківки, Краматорська, Лиману, Добропілля, 

Бахмута і Олександрівського району познайомилися з різними напрямками 

сучасної медіа-сфери. 

   Своїм досвідом з юними журналістами  поділилися фахівці, які не один 

рік працюють в медіа-сфері.  У юних журналістів була можливість вивчити ази 

відеозйомки і монтажу, попрацювати в кадрі і створити свій перший синхрон. У 

підсумку, завдяки зусиллям юних журналістів і фахівців, вдалося записати 

кілька відеосюжетів про першу подорож в «Media-Land». 

  В центрі матері та дитини пройшов тренінг "Розвиток навичок для 

соціальної та волонтерської роботи з людьми, які постраждали від 

пережитого насилля та ВПО". 4-5 лютого 2016 р. в комунальному закладі 

«Донецький обласний соціальний центр матері та дитини», в рамках проекту 

ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми», проведено 

тренінг для фахівців на тему  «Розвиток навичок для соціальної та 

волонтерської роботи з людьми, які постраждали від пережитого насилля та 

ВПО». 

  Захід організовано та проведено з фінансової підтримки ПР ООН в 

Україні та уряду Японії. До роботи були залучені фахівці закладу, а також 

спеціалісти комунальної установи «Донецький обласний центр соціально – 

психологічної допомоги». 

В процесі роботи фахівці закладів набули навичок для роботи з людьми 

постраждалими від насилля, насамперед жінками, які опинилися в складних 

життєвих ситуаціях. Особливо важливою була тема профілактики професійного 

вигорання для соціальних робітників. Здобуті знання допоможуть працівникам 

надавати соціальні послуги клієнтам закладів на високому рівні. 

  

У Святогірську пройшов регіональний форум молодіжних лідерів 

студентського самоврядування «Студентська веселка» 

 З 11 по 13 лютого 2016 р. у Святогірську відбувся регіональний форум 

молодіжних лідерів студентського самоврядування «Студентська веселка», 



організаторами якого є управління у справах сім’ї та молоді Донецької 

облдержадміністрації, відділ молоді та спорту Краматорської міської ради та 

Донбаська державна машинобудівна академія.  

У форумі прийняли участь команди з 13 вищих навчальних закладів 

Донецької області. 

У програмі форуму були творчі конкурси, а також тематичні тренінги з 

питань розвитку студентського самоврядування, молодіжних засобів масової 

інформації, громадсько-волонтерського руху, національно-патріотичного 

виховання, участі молоді у реалізації соціальних програм та багато іншого. 

В рамках форуму студенти отримали можливість зустрітися із 

т.в.о.виконуючим обов’язки заступника голови Донецької облдержадміністрації 

Ігорем Стокозом, представниками управління культури і туризму, управління у 

справах фізичної культури і спорту облдержадміністрації та обласного центру 

зайнятості. 

Молодь озвучила свої найголовніші проблеми. Питання стосувалися, 

розвитку молодіжного руху, реалізації державної молодіжної політики у 

Донецькій області, безкоштовного проїзду для студентів, заборгованості по 

стипендіям студентам навчальних закладів, які були переміщені з тимчасово 

окупованої території. Представники облдержадміністрації дали вичерпні 

відповіді на питання студентів, вирішення найактуальніших з них Ігор Стокоз 

пообіцяв взяти під особистий контроль. 

За результатами конкурсної програми форуму переможцями цьогорічної 

«Студентської веселки» стали команди Маріупольського державного 

університету та Донбаської державної машинобудівної академії. 

У сфері оздоровлення дітей та молоді 

 

6 лютого 90 дітей Донецької області вирушили на чергову зміну до 

"Зоряного". На запрошення служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної 

державної адміністрації від Донецької області на оздоровлення та відпочинок 

до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зоряний» (Миронівський р-н, 

Київська обл.) було направлено 90 дітей, які потребують особливої уваги та 

підтримки (з них 33 дитини, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 1 

дитина учасника бойових дій). В тому числі 20 дітей з Дитячого 

реабілітаційного центру «Пілігрим» (м. Маріуполь).  

Зміна триватиме 18 днів. На дітей чекають різнопланові, екскурсії до м. Києва, 

5-ти разове харчування, цікава програма, творчі майстерні, навчання, тощо. 

  

В  ДП УДЦ «Молода гвардія» розпочато І тематичну зміну 2016 року 

«Планета добра». Ціль цієї зміни – створення виховного середовища для 

розвитку моральної і духовної культури дітей і підлітків, їх соціально-значимих 

якостей; сприяння самореалізації дітей у благодійній діяльності. 

Від Донецької області до міста Одеси на оздоровлення та відпочинок 

вирушили 60 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

(діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, талановиті та 

обдаровані діти). З них 20 дітей-учасників зразкового ансамблю народного 



танцю «Світанок»» КУ «Міський палац культури» Маріупольської міської 

ради. Зміна триватиме 21 день.   

 

  Дитячі оздоровчі заклади Донеччини відзначили на 

Всеукраїнському конкурсі. Міністерством соціальної політики України 

названі переможці огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 2015 року. Конкурс проводиться щорічно з метою підвищення рівня 

і якості послуг у сфері оздоровлення й відпочинку дітей, визначення і 

вшанування кращих дитячих оздоровчих і відпочинкових закладів.  

Цього року для участі у конкурсі надійшло понад 50 заявок від дитячих 

закладів оздоровлення і відпочинку з 11 областей України. За підсумками 

роботи експертної комісії було визначено 26 переможців у 6 номінаціях.  

І місце у номінації «Дитячий центр» отримав Обласний дитячо-

молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини».  

Також, серед дипломантів конкурсу - дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Райдужний». Він зайняв ІІІ місце в номінації «Позаміський заклад 

відпочинку і оздоровлення».   

Подякою Міністерства соціальної політики відзначений дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Сонячний» (м. Святогірськ). 

 

 


