Біографічна довідка кандидатки.
Слободенюк Ольги Володимирівни,
голови громадської організації
«За майбутнє дітей України»,

Слободенюк Ольга Володимирівна, 1975 року народження, громадянка
України, місто народження м. Луганськ. У 1993 році отримала середню спеціальну
освіту у Луганському профтехучилищі N47. З 1999 року по даний час проживає у
селі Курортному , Білгород-Дністровського району.
Заміжня. Чоловік Слободенюк С.М. , ФОП. Народився і жив у с. Курортне. У сім'ї
виховуються четверо дітей.
Завдяки активній громадській позиції і бажанню допомагати сім'ям з дітьми,
неодноразово була обрана до батьківського комітету садочка та школи.
З
2017 року є співзасновницею
майбутнє дітей України».

та головою громадської організації

«За

Активна слухачка політичних та соціально-спрямованих курсів. Вивчає
можливості громадських організацій, пов’язаних з діяльністю, спрямованою на
покращення рівня життя дітей та сімей з дітьми.
Цікавиться процесами реформотворення в Україні, їх впровадженням у
життя. Приймає активну участь у житті громади, розташованої на території
Приморської сільради Білгород-Дністровського району.
Постійно займається самоосвітою, вільно володіє українською та
російською мовами. У 2018 році закінчила курс Місцевої школи самоврядування,
який проходив у м. Білгород-Дністровському; у тому ж році пройшла навчання в
програмі інкубації громадських, міських проектів в рамках проекту «Київський
діалог», за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, та отримала
сертифікат про його проходження. У 2019 році отримала сертифікат учасниці
Місцевої антикорупційної школи «Боротьба з корупцією та впровадження реформ
на регіональному рівні».
Наразі у 2019 році зарахована на навчання до Ізмаільського державного
педагогічного університету, планує отримати вищу освіту за спеціальністю
"Дошкільна освіта".

Завдяки активній громадській позиції керівника організації - Ольги
Слободенюк, у 2018 році у Приморській школі було оформлено інклюзивний клас,
який наразі обладнаний усім необхідним.
Головою громадської організації «За майбутнє дітей України» постійно
вивчаються потреби та захищаються інтереси сімей на території функціонування
громадської організації. Так, у 2018 році до Приморської сільської ради направлено
звернення про облаштування дитячого та спортивного майданчика та обладнання
парку відпочинку; розробляється план з ревіталізації бібліотеки в с.Курортне
Білгород-Дністровського району. Як громадська діячка, представляє інтереси
сімей з дітьми, допомагає відстоювати їх інтереси у різних установах. .
У грудні 2018 році ГО «За майбутнє дітей України» виступила ініціатором та
розробником Стратегії розвитку Приморської сільської ради, яка увійшла до
Основного плану розвитку Білгород-Дністровського району.
У 2018-2019 роках за ініціативи громадської організації ,та за підтримки
Австрійської агенції розвитку та ПРООН в Україні ,на території Приморської
сільради впроваджено спільний проект «Поточний ремонт ДНЗ «Росинка» (заміна
вікон та дверей)» на суму понад 260 тисяч гривень.
Серед своїх пріоритетів на майбутнє Ольга Володимирівна відзначає
прагнення до навчання та спілкування з людьми, подальший розвиток громадської
організації та розширення громадської діяльності, спрямованої на покращення
рівня життя співвітчизників; цікавиться впровадженням реформ в Україні на
регіональному рівні; бере активну участь у житті села Курортне, та громади
Приморської сільської ради.
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Я, Слободенюк Ольга Володимирівна, мешканка Білгород-Дністровського району. Проживаю у
селі Курортне з 1999 року. Власне,моє життя -це моя сім'я ,мої діти.
Життя у сільській місцевості має свої переваги,але й свої недоліки. Моя сім'я ,як і багато сімей з
дітьми, котрі проживають у селах нашої області, неодноразово стикалася з проблемами та
незручностями.
Завжди маючи активну громадську позицію, я не могла лишатися осторонь проблем місця,у
якому живу разом з родиною. Недостатність медичного обслуговування, недостатність освітніх
послуг для дітей , неефективна робота органів місцевого самоврядування - далеко не повний
список проблем нашого існування вдалині від цивілізації міста.Тому було прийняте рішення про
створення організації,як ефективного інструменту впливу на ситуацію.
Маю на меті займатися розвитком сіл Приморської сільської ради, бо вбачаю у ціймісцевості
великий потенціал. Хочу,щоб діти зростали у зручній, дружній до них атмосфері. Щоб молодь
після навчання не відїжджала,а лишалася на місцях,бо є велика потреба у спеціалістах. Хочу
бачити розвиток інфраструктури та збільшення робочих місць у наших селах. Саме це було
представлено нашою організацією у Стратегії розвитку Приморської сільської ради,яку було
надано представникам Білгород-Дністровської РДА на форумі розвитку.

Шукаю можливості впровадити проект зі збереження Будакського лиману, його екосистеми.
Також мрію вирішити проблему з сміттям та стічними водами у с. Курортне, бо це стратегічне
питання для мешканців села і всієї Приморської сільради.
Хочу увійти до команди Громадської ради Білгород-Дністровської РДА для того , щоб впливати на
процеси змін у нашому районі та просувати ідеї і завдання організації ,якою я головую. Маю
надію,що можу стати більш ефективною у політиці, якщо працюватиму у команді з такими ж
,небайдужими до нашого краю, людьми. Адже разом завжди можна зробити більше.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Громадська організація "За майбутнє дітей України" була створена на території Приморської
сільської ради 16 листопада 2017 року. Зареєстрована 06 грудня 2017 року,має статус
неприбуткової.
Сторінка у фейсбуці: https://m.facebook.com/zamaibutneditei/?ref=bookmarks
Передумовою створення організації була громадська діяльність майбутньої голови організації
, Слободенюк Ольги Володимирівни . Відсутність поінформованості сімей з дітьми у селах, щодо їх
прав та можливостей , відсутність елементарних умов для зростання , розвитку та навчання дітей у
сільській місцевості стала основним поштовхом до створення організації.
За час існування організації , до неї звернулося багато сімей. Голова організації представляла
інтереси багатодітних родин у вирішенні питань з оформлення льгот та виплат у БілгородДністровській районній державній адміністрації. Також було піднято і вирішено питання з
отриманням льгот на оплату багатодітними родинами за водопостачання ,у Приморській сільській
раді.
У 2018-2019 навчальному році було проведено перевірку оснащення Приморської ЗОШ,
фінансування її переобладнання. Для цього було надано запит до Білгород-Дністровської РДА.
Діючи в інтересах дітей та сімей з дітьми, було проведено круглий стіл за участі представників
Приморської ЗОШ, батьківського комітету та представників РДА, з метою запобігання корупції у
Приморській школі ,та незаконних дій щодо багатодітної родини.
Також у тому ж навчальному році головою організації,Слободенюк О.В., було підняте питання
потреби у створенні інклюзивного класу у Приморській сільській школі. Інклюзивний клас наразі
створено, тим самим усунено порушення прав малолітньої дитини з особими освітніми
потребами.
У грудні 2018 року членами організації було створено та оприлюднено на зборах громади
Стратегію розвитку Приморської сільської ради,яку було включено комісією з регіонального
розвитку при Б-Дністровській РДА до Основного плану соціально-економічного розвитку БілгородДністровського району.
У 2018-2019 році організацією "За майбутнє дітей України" було впроваджено проект "Поточний
ремонт ДНЗ "Росинка" (заміна вікон та дверей)" у с. Приморське. Проект було проведено з
залученням співфінансування з Приморською сільською радою та ПРООН і Австрійською агенцією
розвитку. Сума фінансування проекту становила близько 270 тис.грн .Тепер маємо надію,що

садочок стане теплішим і затишнішим для діток ,і ми зможемо добитися відкриття третьої вікової
групи для малят,бо зараз діти різного віку вимушені знаходитися у двух групах.А це не зручно і
заважає сім'ям з дітьми і самім дітям отримувати якісні послуги від ДНЗ "Росинка".
Також у 2019-2020 році планується створення комісії з метою перевірки якості харчування дітей у
садочку с. Поиморське та у Приморській ЗОШ для попередження шкоди здоров'ю дітей.
Організація має на меті покращити якість життя дітей і сімей з дітьми, розробляється план з
ревіталізації сільської бібліотеки у с. Курортне. У Приморську сільську раду було направлено
звернення з проханням встановити дітячи та спортивні майданчики у селах для того, щоб діти
розвивалися та спілкувалися. Члени організації мають на меті створити для дітей усі належні умови
для розвитку.
Приорітетом роботи організації є контроль за виконанням Конвенціі з прав дитини ,Прав
людини, Законодавства України та її Конституції стосовно дітей та сімей з дітьми. Недопущення
дискримінації сільських дітей та їх сімей.Боротьба з насиллям у сім'ях. Розвиток підростаючого
покоління у здоровому , дружньому до дітей суспільстві.

