


«Молодіжний соціально-педагогічний загін «ФЕНІКС» 

1. Основні терміни 

1.1. Організація: «Молодіжний соціально-педагогічний загін «ФЕНІКС». 

1.2. Волонтер: особа, чия діяльність спрямована на реалізацію цілей 

Організації і передбачає регулярну безпосередню роботу з людьми, які 

потребують допомоги. 

1.3. Член Організації: особа, яка є членом МСПЗ «ФЕНІКС». 

1.4. Учасник Організації: особа, яка бере участь у реалізації статутної 

діяльності Організації без вступу в члени Організації. 

1.5. Куратор установи: особа, відповідальна за здійснення контактів з 

підопічними установами в рамках діяльності Організації за координацію роботи 

волонтерів, зайнятих в рамках співпраці з цією установою. 

1.6. Координатор проекту: особа, відповідальна за координацію роботи 

волонтерів, зайнятих в межах даного виду діяльності.  

1.7. Офіційна особа Організації: особа, яка є членом Організації та що 

виконує адміністративні функції (куратор, координатор, адміністратор). 

 

2. Загальні положення про молодіжний соціально-педагогічний загін 

«ФЕНІКС» 

2.1. Молодіжний соціально-педагогічний загін «ФЕНІКС» є студентське 

об'єднання кафедри здоров’я людини та фізичного виховання факультету 

фізичного виховання. 

2.2. Молодіжний соціально-педагогічний загін «ФЕНІКС» – це добровільне 

об'єднання молоді Донбаського державного педагогічного університету кафедри 

здоров’я людини та фізичного виховання факультету фізичного виховання. 

2.3. МСПЗ «ФЕНІКС» в своїй діяльності керується Статутом 

волонтерського загону Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет», цим положенням, а також статутом 

Громадської Організації «Молодь Сходу України», далі ГО «МСУ» . 

2.4. МСПЗ «ФЕНІКС» діє на основі добровільності, рівноправності її 

членів, самоврядування, законності та гласності. 

2.5. МСПЗ «ФЕНІКС» здійснює свою діяльність на території м. Слов'янська 

та Донецької області. 

2.6. Скорочене найменування – Молодіжний соціально-педагогічний загін 

«Спеціальна Організація Студентів» – МСПЗ «ФЕНІКС» 

2.7. Волонтер має право подати заяву Правлінню Організації на вступ у 

Члени Організації. 

2.8. Діяльність волонтера здійснюється в рамках законодавства України і 

Статуту Організації.  



2.9. Діяльність волонтера здійснюється в рамках етичних норм, а саме: 

• волонтер не має права вести політичну, релігійну та іншу пропаганду, 

а також рекламну діяльність;  

• волонтер зобов'язаний шанобливо ставитися до інших учасників 

Організації, до працівників і вихованців установ;  

• діяльність волонтера не повинна бути спрямована на дискредитацію 

Організації; 

• діяльність волонтера в рамках заходів Організації в обов'язковому 

порядку передбачає активну участь в процесі, а також приблизно однакову увагу, 

що приділяється волонтером кожному з присутніх на заході осіб, незалежно від 

особистих симпатій волонтера, але виходячи виключно з потреб осіб і цілей 

заходу.  

2.10. Діяльність волонтера, здійснюється в рамках інформаційних норм, а 

саме: 

• волонтер не має права розміщувати інформацію про діяльності 

Організації в ЗМІ без згоди Офіційної особи Організації і партнерів; 

• волонтер не має права розміщувати в будь-яких публічних 

інформаційних ресурсах фотографії і відомості про людей, які потребують 

допомоги, без згоди органів опіки або самих осіб; 

• волонтер не має права розголошувати отриману їм конфіденційну 

інформацію про осіб чи сімей, яким надається допомога, за винятком випадків, 

коли мова йде про безпеку для життя і здоров'я людей, про жорстоке поводження 

з дітьми тощо; 

• волонтер не має права поширювати внутрішню інформацію про 

роботу Організації, про обговореннях в тематичних розділах сайту серед 

співробітників і вихованців установ, а також інших осіб, яким надається 

допомога, без попереднього обговорення і згоди кураторів установ, 

координаторів проектів або Офіційної особи Організації. 

2.11. Діяльність волонтера є добровільною і безоплатною. 

2.12. Місце знаходження загону МСПЗ «ФЕНІКС»: Донецька обл., м. 

Слов’янськ, вул. Вчительська 47, індекс – 84122. 

 

3. Якості волонтера та принципи волонтерської діяльності 

Якості волонтерів: співчуття людям; здоровий глузд: поступливість, 

практична кмітливість, уміння працювати в команді; послідовність; надійність. 

Принципи волонтерської діяльності: 

1. Добровільність – ніхто не може бути примушений до зайняття 

волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність здійснюється за власною 

ініціативою. 



2. Безоплатність – волонтерська діяльність не оплачується і не є 

альтернативою оплачуваній роботі. 

3. Повага – волонтер поважає гідність, особистісні та культурні особливості 

всіх людей. 

4. Відповідальність – волонтер несе відповідальність за свою роботу, її 

якість і дотримання встановлених термінів. 

5. Самовдосконалення – волонтер завжди відкритий для придбання нових 

знань і навичок.  

6. Здоровий спосіб життя – волонтер не курить, не вживає алкогольні напої 

та наркотичні речовини під час проведення заходу, в якому він бере участь в 

якості волонтера. У повсякденному житті він також намагається дотримуватися 

даний принцип. 

7. Моральність – волонтер дотримується морально-етичні принципи. 

8. Рівність – волонтер визнає рівні можливості участі кожного у 

волонтерській діяльності. 

 

4. Правила отримання статусу Волонтер. 

Особа, яка неодноразово приймала участь у реалізації статутної діяльності 

Організації без вступу в члени Організації, має  якості волонтерів, може отримати 

статус Волонтера, відповідно приймаючи всі права та обов'язки цієї групи 

учасників, якщо він здійснює роботу в обраному напрямку діяльності Організації 

регулярно, активно, згідно з Статутом Організації та іншими нормативними 

документами Організації в якості помічника волонтера, куратора закладу або 

координатора проекту. 

 

5. Умови позбавлення статусу Волонтер. 

Волонтер позбавляється статусу в наступних випадках:  

1. Кількаразове (два і більше) порушення Статуту Організації, Правил 

волонтера та інших нормативних документів Організації. Після першого 

порушення Волонтер отримує офіційне попередження від командира загону, 

куратора закладу, координатора проекту або іншої Офіційної особи Організації.  

2. Відмова від роботи в обраному напрямку, тривала (2 місяці і більше) 

відсутність на заходах Організації без попереднього повідомлення про це 

куратора установи, координатора проекту або іншої Офіційної особи Організації. 

 

6. Цілі і завдання МСПЗ «ФЕНІКС» 

6.1 Цілі МСПЗ «ФЕНІКС»: формування умов, підготовка і організація 

соціально - значимої діяльності. Сприяння становленню прояви активної 

соціальної позиції студентської молоді, студентів; 



6.2 Завдання МСПЗ «ФЕНІКС»: 

• формування умов для реалізації добровільної діяльності, різної 

спрямованості: оздоровчої, спортивної, соціальної, екологічної, педагогічної, 

волонтерської; 

• підготовка регіональних, українських, міжнародних програм і 

проектів, семінарів, круглих столів, акцій, флеш-мобів, тренінгів тощо, а також 

участь у них; 

• формування умов для розвитку ініціативи і самостійності, а також 

реалізації творчого потенціалу студентів; 

• формування ціннісного ставлення до свого здоров'я та здоров'я 

оточуючих за допомогою профілактичних заходів; 

• організація та участь в різних зборах, зльотах, семінарах, тренінгах, 

акціях, флеш-мобах і тощо; 

• залучення студентів до громадського життя вишу, міста і області; 

• створення умов для розвитку ініціативи і самостійності, а також 

реалізації творчого потенціалу студентів; 

• проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості студентів і 

їх вимогливості до рівня своїх знань; 

• розвиток студентської науково-дослідної роботи в університеті. 

Пропаганда і популяризація наукової та громадської діяльності в середовищі 

студентів; сприяння в публікації та впровадження в практику результатів 

наукових робіт молодих вчених. 

 

7. Організаційна будова МСПЗ «ФЕНІКС» 

7.1. В склад МСПЗ «ФЕНІКС» входять студенти, які бажають взяти участь в 

діяльності загону. 

7.2. МСПЗ «ФЕНІКС» очолює командир, обраний голосуванням. 

7.3. Командир МСПЗ «ФЕНІКС» за погодженням з членами загону 

призначає заступника; може висувати кандидатури на інші посади. 

7.4. Робоча структура МСПЗ «ФЕНІКС»: 

• командир МСПЗ «ФЕНІКС» 

• заступник командира МСПЗ «ФЕНІКС»  

• керівник наукового напрямку МСПЗ «ФЕНІКС» 

• керівник спортивно-культурного спрямування МСПЗ «ФЕНІКС» 

• керівник соціального спрямування МСПЗ «ФЕНІКС» 

• керівник інклюзивного волонтерства МСПЗ «ФЕНІКС» 

• фотограф МСПЗ «ФЕНІКС» 

7.5. Перелік обов'язків діяльності МСПЗ див. додаток №1. 

7.6. Структура МСПЗ «ФЕНІКС» може бути уточнена і розширена в період 



роботи. 

 

8. Права та обов'язки МСПЗ «ФЕНІКС» 

8.1 МСПЗ «ФЕНІКС» в межах своїх повноважень має право: 

• вносити на обговорення студентської ради ДВНЗ «ДДПУ» та 

засідання ГО «МСУ» будь-які питання, пов'язані з реалізацією їх інтересів; 

• співпрацювати і взаємодіяти з іншими студентськими і не 

студентськими організаціями, творчими та спортивними колективами 

факультету, ВПЗ, міста та області; 

• використовувати за погодженням з адміністрацією кафедри здоров'я 

людини і фізичного виховання та факультету фізичного виховання інформаційні 

можливості і матеріально-технічну базу кафедри ФТФВіБ і факультету для 

досягнення цілей і ефективної діяльності загону; вносити в справжнє положення 

зміни і доповнення. 

8.2 МСПЗ «ФЕНІКС» зобов'язаний: 

• здійснювати свою діяльність за напрямками відповідно до цього 

становищем; 

• здійснювати свою діяльність під керівництвом координатора проекту, 

завідувача кафедри ФТФВіБ доктора біологічних наук, професора Дичка В.В. та 

керівника проекту, куратора ІІІ курсу групи «А» к. біол. наук, доцента Клименко 

Ю.С. 

• взаємодіяти з адміністрацією і студентською радою ДВНЗ «ДДПУ», з 

питань, що стосуються суспільного життя факультету; 

• інформувати адміністрацію і надавати звіти про виконану роботу. 

9. Права та обов'язки Волонтера. 

9.1. Права Волонтера 

9.1.1. Волонтер має право самостійно вибирати напрямок роботи в рамках 

діяльності Організації, керуючись у цьому своїми особистими, професійними, 

територіальними та іншими уподобаннями. Однак вибір волонтера не повинен 

суперечити цілям Організації, а також повинен в обов'язковому порядку 

узгоджуватися з куратором обраного установи або координатором обраного 

проекту. 

9.1.2. Волонтер має право на своєчасне отримання вичерпної інформації 

про проведення заходів та напрямки роботи Організації. 

9.1.3. Волонтер має право на внесення пропозицій щодо роботи Організації 

на офіційному сайті Організації, а також на шанобливе ставлення до цих прохань 

з боку куратора установи, координатора проекту або інших Офіційних осіб 

Організації, їх розгляд і обговорення.  

9.1.4. Волонтер має право на поважне ставлення до себе інших учасників 



Організації, на визнання і справедливу оцінку його праці. 

9.1.5. Волонтер має право відмовитися від участі в обраному напрямку 

діяльності Організації, в обов'язковому порядку попередньо поставивши до 

відома про це керівника установи, координатора проекту або командира. 

Вітається регулярне участь у заходах. 

9.1.6. Волонтер має право припинити свою діяльність в рамках проекту або 

призупинити її (із зазначенням приблизного терміну перерви) за власним 

бажанням, в обов'язковому порядку поставивши до відома про своє рішення 

куратора установи, координатора проекту або Офіційна особа Організації. 

9.1.7. Волонтер має право на своєчасне отримання інформації про 

проведення і організацію майбутніх заходів. 

9.1.8. Волонтер має право на визнання і справедливу оцінку його вкладу, а 

також на облік часу, протягом якого він займався волонтерською діяльністю. 

9.1.9. Волонтер має право на ознайомлення з критеріями відбору для того чи 

іншого заходу. 

9.1.10. Волонтер має право на попереднє навчання, якщо це необхідно для 

проведення заходу. 

9.2. Обов'язки Волонтера. 

9.2.1. Волонтер не має права самостійно здійснювати будь-які фінансові 

операції від імені Організації. Всі питання, пов'язані з залученням або розподілом 

благодійних грошових і майнових засобів, волонтер зобов'язаний передати у 

відання куратора установи, координатора проекту або інша Офіційна особа 

Організації. 

9.2.2. Діяльність волонтера здійснюється в рамках внутрішнього 

розпорядку установи. Дії волонтера не повинні суперечити принципам роботи 

адміністрації та співробітників установи, а саме: 

• волонтер не має права забирати дітей з установи додому або 

запрошувати їх на які-небудь заходи за межами установи без дозволу органів 

опіки, дирекції закладу, вихователів та куратора установи. 

• волонтер не має права приводити до установи сторонніх людей без 

погодження з куратором установи. 

• волонтер не має права давати особам, що потребують допомоги, гроші 

в будь-якій кількості і під будь-якими приводами. У разі якщо волонтер вважає, 

що людина в даний момент дійсно гостро потребує грошей, він зобов'язаний 

повідомити про це куратору установи та/або співробітнику установи. 

• у разі якщо волонтер дає вихованцю закладу цінні речі або приносить 

їх з собою на захід, куратор установи, координатор проекту, а також адміністрація 

і працівники закладу не несуть відповідальності за збереження майна. 

• Волонтер зобов'язаний шанобливо ставитися до інших учасників 



заходу, в тому числі до персоналу установ (організацій), з якими ведеться 

співпраця, а також до інших волонтерів. 

• Волонтер не має права перешкоджати підготовці і проведенню заходу. 

• Волонтер зобов'язаний дотримуватися форму одягу, встановлену на 

заході. 

• Волонтер зобов'язаний узгоджувати всі свої дії в рамках реалізації 

заходу з командиром або координатором, керівником проекту, відповідальним за 

цей захід. 

• Волонтер не має права публічно обговорювати і засуджувати 

діяльність командира і/або організаторів заходу. Всі виникаючі питання 

обговорюються наодинці з командиром і/або організаторами заходу. 

• Волонтер не має права поширювати конфіденційну інформацію, що 

стала йому відомою в ході підготовки і проведення заходу. 

• Волонтер зобов'язаний надавати звіт про свою діяльність командиру 

і/або координатору, керівнику проекту. 

• Волонтер зобов'язаний підкорятися вказівкам командиру і/або 

координатору, керівнику проекту. 

• Волонтер зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки. 

• Якщо Волонтер не може здійснити заплановану роботу, він 

зобов'язаний завчасно (як можна раніше!) попередити про це командира і/або 

координатора, керівника проекту. 

 

10. Висновок положення 

10.1. Це положення вступає в силу після його обговорення і прийняття на 

зборах ССГІЗ «ФЕНІКС» та затвердження студентською радою ДВНЗ «ДДПУ», 

адміністрацією кафедри ФТФВіБ і факультету фізичного виховання ДВНЗ 

«ДДПУ». 

10.2. Результати діяльності МСПЗ «ФЕНІКС» періодично аналізуються на 

засіданнях студентської ради ДВНЗ «ДДПУ» і засіданнях кафедри ФТФВіБ та 

факультету фізичного виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

Керівництво МСПЗ «ФЕНІКС» 

Діяльність здійснюється під керівництвом завідувача кафедри ФТФВіБ доктора 

біологічних наук, професора Дичка В. В. та куратора ІІІ курсу групи «А» к. біол. 

наук, доцента Клименко Ю. С. 

Перелік обов'язків членів МСПЗ «ФЕНІКС» 

1. Командир МСПЗ «ФЕНІКС» 

• керівництво діяльністю загону; 

• оформлення портфоліо загону; 

• проведення зборів загону; 

• здійснення планово-звітної діяльності; 

• здійснення контролю за роботою керівників напрямків діяльності загону; 

• регулярне відвідування засідань СФ. 

2. Заступник командира МСПЗ «ФЕНІКС» 

• здійснення функціональних обов'язків командира в період його 

відсутності; 

• здійснення документально-технічної діяльності загону; 

• інформування членів загону про планові збори МСПЗ «ФЕНІКС»; 

• допомога командиру в здійсненні керівництва і контролю за роботою 

керівників напрямків діяльності загону. 

3. Керівник наукового напрямку МСПЗ «ФЕНІКС» 

• здійснення контролю за роботою наукового напрямку; 

• надання своєчасної інформації про роботу напряму; 

• надання своєчасної інформації про роботу загону в ЗМІ. 

4. Керівник спортивно-культурного спрямування МСПЗ «ФЕНІКС» 

• здійснення контролю за роботою спортивно-культурного спрямування; 

• надання своєчасної інформації про роботу напряму; 

• організація та проведення спортивно-культурних заходів. 

5. Керівник соціального спрямування МСПЗ «ФЕНІКС» 

• здійснення контролю за роботою соціального спрямування; 

• надання своєчасної інформації про роботу напряму; 

• організація та проведення соціальних заходів, опитувань тощо. 

6. Керівник інклюзивного волонтерства МСПЗ «ФЕНІКС» 

• здійснення контролю за роботою інклюзивного напрямку; 

• надання своєчасної інформації про роботу напряму. 

7. Фотограф МСПЗ «ФЕНІКС» 

• Присутність на всіх заходах МСПЗ «ФЕНІКС». 

• Надання фото і відео звіту діяльності МСПЗ «ФЕНІКС». 

 



Додаток №2 

Загальні положення проекту  

Волонтерського соціально-екологічний загону «ФЕНІКС» 

Актуальність проблеми. Міжнародний рух волонтерів з'явився в Європі у 

1920-х роках з ініціативи молодих людей, повних енергії і бажання допомогти у 

відновленні зруйнованого першою світовою війною світу. Ідеї солідарності, 

безоплатність, рівність і відмова від насильства, пропаговані добровольцями, 

дуже швидко стали популярними як серед молоді, так і людей самого різного віку. 

Пізніше, в 60-х роках виникають десятки волонтерських програм з миротворчою 

метою – подружити Східну і Західну Європи. З 80-х років одержали широке 

поширення екологічні проекти. В даний час в 90 країнах світу щорічно проходить 

понад 2500 волонтерських таборів, в яких беруть участь тисячі добровольців. 

Молоді люди, абсолютно безкорисливо, не шукаючи власної вигоди, намагаються 

зробити світ трішки краще. 

Приємно усвідомлювати, що кількість діючих зараз в Україні благодійних 

організацій і добровольчих ініціативних груп постійно зростає. Ті, хто з різних 

причин опинився у складній життєвій ситуації, можуть бути впевнені – у нашій 

країні напевно знайдуться співгромадяни, які допоможуть. Адже волонтерство – 

дивовижний рух, який допомагає людині піднятися над власними проблемами і 

побачити біди і турботи інших людей, а головне, щедро дарувати оточуючим 

радість, надію і душевне тепло. У наш важкий час особливо страждають літні, 

хворі люди, інваліди, діти - сироти. Щоб допомагати їм, не обов'язково ставати на 

облік в спеціальну організацію, в нашому Вузі одним з напрямків студентського 

самоврядування є волонтерський рух, де кожен може дізнатися, де найбільше 

чекають його допомоги, де участь і підтримка діють краще ніж найсильніші ліки.  

Якості волонтерів:  

• Співчуття людям;  

• Здоровий глузд: поступливість, практична кмітливість, уміння працювати 

в команді;  

• Послідовність;  

• Надійність.  

Мета проекту: розвиток форм роботи з людьми з особливими потребами, 

які передбачають забезпечення доступності занять ігровими видами спорту, 

реабілітаційною фізкультурою, участі в локальних спортивних та ігрових заходах 

спільно зі студентами та школярами, формування і сприяння активному способу 

життя інвалідів.  

Завдання проекту:  



1. Впровадження в практику проведення інклюзивних спортивних та 

ігрових заходів для людей з особливими потребами та практично здорових людей 

з метою інтеграції і соціалізації жителів м. Слов'янська Донецької області.  

2. Розвиток різних форм проведення спортивних та ігрових заходів, які 

передбачають участь членів сімей інвалідів.  

3. Розвиток системи волонтерської роботи з підростаючим поколінням, 

підлітками, які опинилися у важкій життєвій ситуації, слабо захищеними 

громадянами та особами з обмеженими можливостями здоров'я.  

4. Організація та проведення із залученням великої кількості учасників 

круглих столів, майстер-класів, флеш-мобів, бесід, фотовиставок і т. д. з метою 

оптимізації та вдосконалення навичок здорового способу життя різними формами 

і методами.  

Механізми реалізації проекту.  

1. Формування плану проведення заходів, вибір форми та місця проведення 

заходу.  

2. Запрошення учасників заходів.  

3. Залучення волонтерів соціально-екологічного загону «Добрі серця».  

4. Придбання витратних матеріалів, призів.  

5. Здійснення роботи зі ЗМІ.  

6. Проведення виїзних заходів.  

7. Підготовка звітності та аналітичних матеріалів.  

8. Планування майбутнього періоду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 

Календарний план заходів  

волонтерського соціально-екологічного загіну «ФЕНІКС» 

Всі заходи проводяться щорічно. 

Заходи проекту Терміни виконання Учасники 

Підготовка та проведення 

заходів, присвячених 

святкуванню Дня 

фізичної культури і 

спорту, Міжнародного 

дня студентського спорту 

Вересень 2019р. 
Студенти, викладачі 

ДДПУ 

Проведення 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів для збереження 

здоров’я, загартування та 

профілактики 

захворювань. 

Протягом року 

Студенти, школярі 

загальноосвітніх шкіл та 

шкіл-інтернатів 

Допомога в підготовці і 

проведенні спортивних 

змагань, які проводяться 

на кафедрі ФТФВіБ 

Протягом року 

Студенти, школярі 

загальноосвітніх шкіл та 

шкіл-інтернатів 

Змагання «Веселі старти» 

між студентами ДДПУ 
Вересень 2019 р. Студенти ДДПУ 

Заходи, приурочені до 

свят: День захисника 

вітчизни, Halloween 

Жовтень 2019 р. 
Студенти і 

співробітники ДДПУ 

Міжнародна онлайн-  

конференція, присвячена 

всесвітньому дню 

боротьби  

зі СНІДом 

Листопад 2019 р. 
Студенти і викладачі 

ДДПУ м. Слов'янськ; 

Щорічна акція  

«Міняємо сигаретку на  

цукерку» 

Листопад 2019 р. 
Студенти та 

співробітники ДДПУ 

Проведення фестивалю 

«Разом ми можемо 

більше» 

Листопад 2019 р. 

Студенти, викладачі 

ДДПУ, школа - інтернат 

№23, центри соціальної 

роботи з 

неповносправними 

особами 

Заходи, приурочені до 

свят: День Св. Миколая, 

Новий рік 

Грудень 2019 р. 

Студенти ДДПУ, школа 

- інтернат №23, 

реабілітаційні центри 



Акція «За здоровий 

спосіб життя» у школах 

м. Слов'янськ 

 

Лютий-Березень2020 р. 

Школи міста; школа - 

інтернат №23; ДДПУ  

Міжнародний круглий  

стіл «Здорова молодь  

майбутнє нації»(?) 

Березень 2020 р. 

Студенти та 

співробітники ДДПУ; 

запрошені іноземні 

гості(?) 

Тематичні майстер-класи 

в реабілітаційних 

центрах та 

школах-інтернатах 

м.Слов'янськ 

Протягом року 

Студенти і викладачі 

ДДПУ, реабілітаційні 

центри та 

школи-інтернати м. 

Слов'янськ 

Заходи, приурочені до 

свят: 8 березня, Дня 

Матері 

Березень-Травень 

2020 р. 

Студенти і 

співробітники ДДПУ 

Спортивне свято на 

«День здоров'я» 
Квітень 2020 р. 

Студенти і викладачі 

ДДПУ, школи 

м.Слов'янськ 

«Екологічна допомога» 

м. Слов'янськ 

(суботники, прибирання 

в парку міста, на 

Славкурорті) 

Травень 2020 р. Студенти ДДПУ 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Екологія. 

Здоров'я. Спорт»(?) 

Травень 2020 р. 
Студенти і 

співробітники ДДПУ 

Свято до Всесвітнього 

Дня захисту дітей 
Червень 2020 р. 

Студенти і 

співробітники ДДПУ 

Спортивне свято для 

сімей, які мають дітей з 

обмеженими 

можливостями 

«Экодром» 

Липень 2020 р. 

Студенти ДДПУ, 

Медико-реабілітаційний 

центр; 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МСПЗ «ФЕНІКС» 

1. Соціальний напрямок: 

• соціальний патронаж дитячих будинків; 

• соціальне патронирование літніх людей; 

• медична допомога (служби допомоги в лікарнях); 

• соціальне патронирование інвалідів 

• інтелектуальний розвиток (організація та проведення інтелектуальних 

конкурсів, заходів); 

• дозвіллєва діяльність (організація вільного часу дітей, підлітків та 

молоді); 

• творчий розвиток (організація мистецьких заходів, конкурсів, свят); 

• соціально-психологічна та юридична підтримка (молодіжні 

психологічні та юридичні служби). 

2. Екологічний напрям: 

• озеленення 

• допомога тваринам 

• сезонна прибирання 

• екологічний захист 

3. Стихійне напрям: проведення університетських, регіональних і 

міжнародних заходів. 

4. Донорство: організація та проведення акцій по здачі крові 

5. Патріотичне спрямування: 

• екскурсійна діяльність; 

• соціальне краєзнавство; 

• допомога в реставраційних роботах; 

• трудова допомога (трудові табори і бригади); 

• відновлення та догляд за військовими похованнями; 

• спортивна, туристична і військова підготовка. 
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