«Поспішайте творити добро»

Понеділок, 19 вересня 2011, 12:59

(Профспілкові організації освітян приймають участь в заходах до Міжнародного Дня
громадян похилого віку)

Обкомом профспілки працівників освіти і науки, районними, міськими, первинними
організаціями профспілки спільно з відповідними органами освіти з приводу відзначення
1-го жовтня п. р. Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана розроблено
заходи, оновлено уточнені дані про осіб, які відносяться до зазначеної категорії людей,
що потребують особливої уваги.

За інформацією районних, міських організацій профспілки значна частина людей
похилого віку, бувших працівників освіти, які проживають в області, переважно в
сільській місцевості, постійно, протягом усього року, отримують необхідну допомогу з
боку профспілкових організацій, шкільних комітетів. Не працюючих пенсіонерів
відвідують вчителі і учні вдома, надають допомогу по домашньому господарству,
пропонують різні благодійні послуги.
Безпосередньо до Міжнародного Дня та Дня
ветерана у кожному районі, місті області розпочато проведення ряду різноманітних
заходів.

Так, в Арбузинському районі учні та вчителі шкіл надали соціально-побутову допомогу
96 людям похилого віку. Районна організація профспілки спільно з районною
організацією ветеранів та районною радою здійснили об’їзд 37 ветеранів та людей
похилого віку в смт. Арбузинка, вручили подарунки (районна організація профспілки
виділила 1000 грн.).

В шкільних бібліотеках організовано виставки «Поспішайте творити добро», «І осінь
приходить до всіх…».

У Веселинівському районі у закладах освіти за участю профспілкових організацій із
числа вчителів та учнів створено волонтерські загони.
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У Новобузькому районі організовано відвідування більше 150 пенсіонерів. які
працювали в закладах освіти . Їм надається допомога по облаштуванню подвір’я,
збиранню врожаю, підготовці городів до осінньо – зимового періоду.

У Первомайському районі з нагоди Дня людей похилого віку, пройдуть святкові
заходи під час яких ветеранів війни та праці пригощатимуть солодощами та фруктами ,
а також буде надана одноразова грошова допомога в розмірі 300 грн. кожному.

У м. Вознесенську у кожному навчальному закладі до Дня людини похилого віку
педагогічними колективами будуть організовуватися святкові вогники, на які
запрошуються ветерани педагогічної праці для привітань та нагородження квітами і
подарунками. Рада профспілки спільно з управлінням освіти організовують 29 вересня
святковий концерт та запрошують ветеранів педагогічної праці в міський Будинок
Культури.

В закладах освіти області в ряді районів профспілкові комітети спільно з керівництвом
пропонують провести заходи для дітей, такі, як наприклад:

- бесіди: «Людина з планети Старість», «Шануємо та поважаємо», «Живе одинока
людина…» (для 1-4 класів);

- диспути «Милосердя – повинність чи стан душі» (для учнів 9-11 класів);

- інформаційні хвилинки «Повага до старших» (для учнів 8-9 класів);

- години спілкування «Що я розумію під словом «милосердя»?» (для учнів 5-9 класів);

-конкурс на кращий літературний твір «Любов до ближнього – джерело величі людини»
(для учнів 9-11 класів).
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Ветерани праці будуть запрошені на святкові заходи до Дня працівників освіти, де
отримають квіти, подарунки, матеріальну допомогу, тощо.

Відповідна робота спланована і проводиться в усіх населених пунктах області.
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