ПРОГРАМА
Круглого столу «ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ТВОРЧОСТІ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ»
21 квітня 2016 року, 09.00 - 15.30 год, Академія праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, Велика Окружна дорога, 3.
Організатор - благодійна організація «Благодійний фонд «Допоможи дітям України

Прикінцева мета заходу – зміцнення творчого потенціалу молоді з обмеженими фізичними та
інтелектуальними можливостями, вивчення досвіду надання соціальних послуг державними та
громадськими установами та організаціями, популяризації здорового способу життя серед дітей
різних вікових категорій, обмін передовим сучасним досвідом фахівців та науковців, що
працюють у сфері соціального захисту та забезпечення нужденних верств населення, молоді,
жителів місцевої громади.
Теми до обговорення:
Причини виникнення психічних розладів, ДЦП, синдрому Дауна;
Реабілітація людей з особливостями від народження до офіційного працевлаштування;
Інтернатні заклади освіти та комфортне перебування дітей, перспективи реформування
зазначених закладів ;
Перспективи розвитку соціальної роботи та становлення соціальних працівників, як
повноцінного висококваліфікованого спеціаліста;
Введення посади соціального працівника у дошкільних закладах освіти, школах, інститутах,
підприємствах та установах;
Люди, що живуть з особливим статусом;
Перспективи розвитку соціального руху, щодо впровадження державної соціальної
програми забезпечення громадськими організаціями творчих заходів у спеціалізованих
установах;
Профілактика стресу та вигорання на робочих місцях у рамках Дня охорони праці;
Професійні захворювання та їх профілактика;
Спеціалізовані організації, що здійснюють, надають соціальні безкоштовні послуги;
Спорт та здоровий спосіб життя у закритих установах;
Культура статевого життя, профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом,
ВІЛ/СНІД, сексуальна активність у інтернат них закладах.
09:00 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 09:55
09:55 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30

Реєстрація учасників Круглого столу.
Привітання. Вступне слово організаторів.
Кравчук Ніна Михайлівна, голова благодійної організації «Благодійний фонд
«Допоможи дітям України»
Кулеба Микола Миколайович, Уповноважений Президента України з прав дитини
Адміністрації Президента України
Буяшенко Вікторія Василівна, ректор Академії праці, соціальних відносин та
туризму Федерації профспілок України
Полторак Галина Миколаївна, начальник управління освіти Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
Катеринчук Микола Дмитрович, голова Європейської партії України

10:30 – 10:40
10.40 – 10.50
10:50 – 11.00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20– 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00

Вовк Володимир Семенович, заступник директора департаменту захисту прав
дітей та усиновлення – начальник відділу Міністерства соціальної політики України
Гордеєва Ірина Анатоліївна, заступник начальника управління профілактики
соціального сирітства – начальник відділу Міністерства соціальної політики України
Кравченко Раїса Іванівна, виконавчий директор Всеукраїнської громадської
організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною
недостатністю»
Сліпачук Олена Петрівна, директор центру у справах сім’ї та жінок «Родинний
дім»
Маруда Ольга Григорівна, заступник голови правління Благодійного товариства
допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю «Джерела»
Задорожняк Наталія Миколаївна, головний спеціаліст підтримки молодіжних та
дитячих громадських та дитячих громадських об’єднань департаменту молодіжної
політики Міністерства молоді та спорту України
Костюк Віктор, Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут
реабілітації та соціальних технологій»
Белецька Ірина Володимирівна, керівник психолого-медико-педагогічної
консультації управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Остапенко Лариса Іванівна, директор спеціалізованої загальноосвітньої школиінтернату № 17 м. Києва
Покляцький Олег Володимирович, Академія культурної спадщини українського
козацтва
Легков Віталій Анатолійович, головний спеціаліст - довірений лікар Федерації
профспілок України
Макаренко Роман Олексійович, Громадська організація «Український дім»

13:30 – 13:40

Горюн Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст-технічний інспектор праці
Правової та технічної інспекції праці Федерації профспілок України
Кондратюк Надія Любомирівна, регіональний менеджер проекту наставництва
для дітей сиріт «ОДНА НАДІЯ»
Мирошниченко Вадим, педагог, режисер, ігромайстер, методист дитячого
санаторного закладу оздоровчого типу «Чайка»
Мієдінова Наталія, педагог, режисер, керівник програми Наметового табору для
дітей та підлітків FORESTCLAB, скаут мастер
Москаленко Олександр, громадська організація «Асоціація вожатих України»

13:40 – 14:10

ОБІД

14:00 – 14:30

Дискусія, розгляд проекту резолюції Круглого столу

14:30 – 15:00

Підсумкові виступи, закриття роботи Круглого столу

13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

