Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей
м. Вінниця влітку 2012 року
На виконання рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради
від 31.05.2012 р. №1248 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей
м. Вінниця влітку 2012 року» департамент освіти інформує, що влітку 2012
року забезпечено відпочинок та оздоровлення 7639 дітей.
Департаментом освіти міської ради забезпечено організацію літнього
відпочинку та оздоровлення:
 в 26 пришкільних таборах з денним перебуванням дітей 4000 учнів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 210 чол. у ДОЗ «Бригантина» м. Скадовськ Херсонської області;
 40 чол. у ДОЗ «Мрія» Крижопільського району;
 32 чол. у ДОЗ «Веселка» Львівська обл.. Дрогобицький район;
 41 чол. у ДОЗ «Маяк» Тиврівського району;
 17 дітей на базі відпочинку християнського реабілітаційного центру
опіки та піклування «Нове життя» (АР Крим).
Для 36 переможців ІІІ та IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад та
4 педагогів організовано відпочинок та навчання у «Літній школі» на базі
санаторію ім. М.Коцюбинського.
Комітетом по фізичній культурі та спорту забезпечено відпочинок 1078
вихованців спортивних шкіл міста. Департаментом охорони здоров’я
оздоровлено 97 дітей-інвалідів та 431 дитина, що перебуває на диспансерному
обліку. За сприяння органів соціального страхування оздоровлено 1577 дітей
працюючих батьків. Департаментом праці і соціального захисту населення
оздоровлено 80 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У період з 01.06.2012 р. по 31.08.2012 р. усі дошкільні навчальні заклади
переведено на літній режим організації життєдіяльності, оздоровились у них
понад 14000 дітей.
Під час оздоровчої кампанії було посилено державний санітарноепідеміологічний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у
закладах відпочинку дітей.
Міським відділом внутрішніх справ УМВС України у Вінницькій
області забезпечено дотримання належного правопорядку в місцях
організованого відпочинку дітей у м. Вінниця.
У пришкільних таборах з денним перебуванням дітей було сплановано
змістовну виховну роботу, а саме:
 танцювальні майстер-класи від провідних танцювальних студій;
 творчі майстерні керівників гуртків Палацу дітей та юнацтва і
загальноосвітніх навчальних закладів;
 тренінги: «Знайомство із Здоровчиком», «Навички ефективної
взаємодії»;
 ЛФК для дітей з ортопедичною патологією;
 цикл занять «Гімнастика для очей»;











програми Центру підліткових клубів за місцем проживання;
екскурсійні та інформаційно-туристичні програми;
профілактичні заходи із попередження дитячого травматизму;
екскурсії до міських пожежних частин;
презентація видів спорту вихованцями ДЮСШ;
зустрічі з видатними спортсменами;
відвідування аквапарку;
змагання з боулінгу;
різноманітні конкурси, квести, флешмоби, змагання, ігрові програми
тощо.
Традиційно на базі табору «Сонечко» при ЗШ І-ІІІ ступенів №26
відпочивали та навчались за програмою «Медіація однолітків» 30 дітей –
учнів 8 класів із загальноосвітніх навчальних закладів міста. У результаті чого
забезпечується дієве функціонування Шкільних служб розв’язання
конфліктів.
Переможці інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (18 дітей) та
спортивних змагань «Старти надій» (18 чоловік) відвідали Софіївський парк у
м. Умань.
За підсумками літнього відпочинку у пришкільних таборах було
проведено анкетування дітей, у якому взяло участь 3657 чол.
Уточнений план на фінансування видатків з оздоровчої кампанії у 2012
році складає 1342,725 тис. грн. Станом на 18.09.2012 р. профінансовано
видатки у сумі 1250,922 тис. грн.

