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ПРОГРАМА
  фінансової   підтримки установ,  громадських  організацій

інвалідів та ветеранів Воскресенської   селищної  ради   на  період
 до 2020р.

                                       1.   Загальні   положення.
Турбота   про людей  похилого  віку  та  осіб  з  обмеженими  фізичними

можливостями  -  один   з   основних   напрямків     соціальної   політики
держави. В сучасних  економічних  умовах  вона  набуває  особливої  ваги.
Головна  направленість   соціальної  політики,  це  створення  комплексу
правових   ,   економічних,   психологічних,   освітніх,   медичних,
реабілітаційних  та  інших  заходів ,  з  метою  поліпшення  або  відтворення
життєдіяльності,   соціальної  адаптації   та  повернення  до  повноцінного
життя  людей  похилого  віку  та  осіб,  що  потребують  соціальної  допомоги
та  послуг.

2. Мета  та  завдання  Програми
  Метою  програми  є  вирішення  невідкладних  питань  організаційного,

матеріально   технічного,    медичного   та   соціально  –  побутового
обслуговування   громадян   похилого   віку   та   осіб   з    обмеженими
фізичними  можливостями,  координації   дій  органів  виконавчої  влади,
громадських   організацій,   благодійних   фондів,   діяльність   яких   має
соціальну  направленість  з   метою  удосконалення  соціального  захисту
населення  Воскресенської  селищної  ради.

Пріоритетні  напрямки:
- надання  соціальної  допомоги  інвалідам  і  ветеранам  з  метою  їх

підтримки  і  профілактики  можливої  асоціальної  поведінки;
- забезпечення   соціальної   і   матеріальної   допомоги   інвалідам,

ветеранам ,  які  опинились  в  екстремальній  ситуації  в  зв’язку  з  важкою
хворобою, пожежею;

- розвиток   волонтерського   громадського   руху   з   метою  надання
соціальної  допомоги  інвалідам,  ветеранам,  які  перебувають  в  складних
життєвих  обставинах;

-  проведення  профілактичних  заходів;
- підтримка  статутної  діяльності  громадських  організацій,  діяльність

яких  має  соціальне  спрямування;
- активна  участь  ветеранської   організації   у  героїко-патріотичному

вихованні  молоді  на  кращих  традиціях  старших  поколінь,  культурного  і
духовного   надбання,   поваги   до   батьків,    збереження   спадкоємності
поколінь;



- увічнення  перемоги  у Великій  Вітчизняній  війні  1941 -1945  років,
піклування   про   належне   утримання   місць   поховання   захисників
Вітчизни,  пам’ятників,  стендів,  що   увінчують  ратні  і  трудові  подвиги
інвалідів  та  ветеранів;

- залучення   членів   ветеранської   організації   до   громадської
діяльності,   створення   клубів   ветеранів,   колективів   ветеранської
самодіяльності;

-  надання  організаційної,  матеріальної  допомоги  членам  ветеранської
організації,  надання  допомоги  впорядкуванні  могил  одиноких  ветеранів,
придбання  вінків   для  поховання;

- поздоровлення  членів  ветеранських  організацій   з  днем  народження
та  державними  святами;

- виготовлення  стендів, оформлення  стендів,  листівок,  поздоровлень
членів  ветеранської  організації.

- надання винагород у вигляді групових екскурсій по Україні, турів, що
пов’язані  з  відзначенням  державних,  професійних  свят,  пам’ятних  дат,
ювілеїв установ, організацій.

3. Очікуваний  результат
Виконання  заходів  програми  дасть  змогу   підвищити  рівень  участі

інвалідів,   ветеранів   у  розвитку   суспільного   життя,   забезпечить
повноцінну   діяльність   ветеранської   організації,  створить   умови   для
безперешкодного  доступу  інвалідів,   ветеранів  до  активної  діяльності
громадського  руху   на  території  селищної  ради.

4. Фінансування
Фінансування   заходів,   передбачених   Програмою  здійснюється   за

рахунок   коштів   селищного   бюджету,   спонсорської   та   благодійної
допомоги  та  інших  джерел  не  заборонених  чинним  законодавством.

5. Контроль за виконанням Програми
Контроль  за  виконанням  Програми  здійснює  Воскресенська  селищна

рада.
Щороку на пленарному засідання селищної ради заслуховувати звіт про

хід виконання Програми.

Секретар селищної ради                           Т. Білозор


