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С Т А Т У Т 

Волонтерського загону «Турбота» 

  

1.     Загальні положення 

1.1. Загін волонтерів «Турбота» є дитячою організацією, створеною згідно 

з законом України «Про об’єднання громадян», декларації  «Про 

соціальне становлення та розвиток молоді в Україні», наказів та 

нормативно-правових документів українського центру соціальних служб 

для молоді. 

1.2. Головна мета волонтерського загону «Турбота» - виявлення лідерів 

серед учнівської молоді, об’єднання та координація дій у справі розвитку 

волонтерського руху, як організації молодих людей, що бажають 

займатися соціальною роботою з різними категоріями населення. 

  

1.3. Завдання: 

- створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян України; 

-виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних 

здібностей молоді, здатності до взаємодопомоги та милосердя; 

- організація шефства над молодшими школярами; 

- соціальна допомога одиноким людям похилого віку, дітям та молоді 

соціально-пільгової категорії. 

- організація  змістовного дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя 

  

2. Напрямки діяльності загону волонтерів «Турбота» 

2.1.Волонтерський загін «Турбота» бере шефство над дитиною – сиротою 

Недялковим Дмитром, який перебуває в соціально-реабілітаційному 

центрі «Теплий Дім» 

2.2. Організовує допомогу одиноким людям та ветеранам Великої 

Вітчизняної війни, що проживають у мікрорайоні Митниця та потребують 

допомоги. 

2.3.Відвідує дітей-інвалідів, що навчаються і не навчаються у школі. 

2.4. Пропагує здоровий спосіб життя серед учнів і батьків. 

2.5. Бере участь у впорядкуванні території школи. 

  

3.Права та обов’язки волонтерів 

3.1. Членами волонтерського загону можуть бути учні школи 6 – 10 

класів, які визнають мету, завдання та напрямки діяльності загону. 

      3.2.Члени волонтерського загону мають право: 

      - обирати та бути обраними головою загону; 

      - брати участь у роботі загону; 

      - виступати у ЗМІ, висвітлювати діяльність волонтерського загону. 

3.3. Члени волонтерського загону зобов’язані: 



- виконувати закони загону; 

- старанно виконувати свої доручення та обов’язки; 

- постійно брати активну участь у роботі загону; 

- вести пропаганду здорового способу життя. 

  

4. Структура волонтерського загону 

  

Координатор загону: Бойко Олена Миколаївна 

Командир загону: Пахолко Аліна 

4.1. Вищим органом загону є збір волонтерського загону, що проводиться 

один раз на тиждень ( кожної середи). Збір вважається дійсним коли присутні 

2/3 членів загону. 

4.2. Збір загону має право: 

- обирати командира  загону; 

- приймати та виключати з членів загону; 

- обговорювати та затверджувати план роботи загону. 

4.3. Повноваження голови загону: 

- контроль за діяльністю загону; 

- організаційні питання по реалізації програми діяльності загону; 

- звітність перед членами загону про роботу волонтерського загону. 

  

5. Контроль та звітність 

  

Контролює роботу волонтерського загону соціальний педагог. 

Результати роботи заслуховуються на зборі загону в кінці навчального року. 

З першого червня по перше вересня загін іде на канікули і збирається лише у 

разі необхідності. 
 


