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Головам районних рад,
сільським, селищним,
міським головам об’єднаних
територіальних громад

До обласної ради надійшло звернення Всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Серце до серця» щодо організації Міжнародної
культурно-освітньої поїздки «Співпраця у сфері охорони здоров’я, освіти та
культури».
Надсилаємо дане звернення з метою розповсюдження інформації серед
зацікавлених осіб.
Додаток: на 3 аркушах.

Заступник керівника
виконавчого апарату
обласної ради

Лужняк 76-53-33

Т.Зеленко

ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
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«С ЕР Ц Е Д О С Е Р Ц Я»
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»

03062, Україна, м.Київ, вул. Щербаківського, 31/40, оф. 62,
тел.; +38 044-501-01-15, е-таіі; info@sds.in.ua, www.sds.in.ua

Головам обласних, міських,
районних, селищних, сільських рад

від 21 листопада 2018 року № 11/21-05-ОД

Головам обласних, районних,
міських державних адміністрацій
Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Х М ЕЛ Ь Н И ЦЬ КА
ОБЛАСНА РАДА
2 8 ГРУ 2018 /

Департаменти (управління) охорони
здоров’я обласних, Київської міської
державних адміністрацій

вх.* 3399

Керівникам підприємств, установ та
організацій усіх форм власності
Про організацію Міжнародної культурноосвітньої поїздки «Співпраця у сфері
охорони здоров’я, освіти та культури»

Відповідно до Плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2021 роки,
затвердженого 24.03.2016, з метою розвитку волонтерського руху, участі у
міжнародних ознайомчих семінарах, конференціях, обговорення перспективи
реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з
культурною спадщиною європейських країн з 3 по 11 червня 2019 року
заплановано міжнародну культурно-освітню поїздку «Співпраця у сфері охорони
здоров’я, освіти та культури» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії,
Чорногорії, Албанії, Македонії, Сербії й Угорщини.
Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних,
міських, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
головні лікарі, медичні працівники лікувально-профілактичних закладів,
співробітники, учні, студенти навчальних закладів, громадських організацій тощо.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок
учасників поїздки (програма поїздки додається). Учасникам поїздки необхідно
мати біометричний паспорт для виїзду за кордон або оформлену шенгенську візу.
Просимо поінформувати зацікавлені структурні підрозділи, районні
державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, органи місцевого
самоврядування, співробітників лікувальних, медичних, навчальних закладів, ЗМІ,
інших організацій та установ соціального та гуманітарного напрямку діяльності
про зазначену вище поїздку.
Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за
телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98,- (097) 908-52-28, (050) 447-49-68,
(063) 828-05-52, (093) 214-64-17.
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Додаток до листа ВМГО «Серце до серця»
від 21.11. 2018 року № ц/21-05-ОД
Орієнтовний план міжнародної культурно-просвітницької поїздки «Співпраця
у сфері культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини,
Хорватії, Чорногорії, Албанії, Македонії, Сербії й Угорщини,
3-11 червня 2019 року
Дата

Ч ас

03.06.2019
понеділок

07.00
02.30-11.30
11.30-18.00
18.00-19.30
19.30-22.00

;

07.00-08.00
08.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
07.00-08.00
08.00-10.30

10.30-14.00
14.00-17.00

05.06.2019
середа

17.00-21.00

07.00-08.00
08.00-9.30
06.06.2019
четвер

09.30-13.00
13.00-14.00
14.00-18.00
18.00-21.30

-

%

’

■“ :

07.00-08.00
08.00-12.00

07.06.2019
п ’ятниця

Виїзд з м. Ужгорода (від залізничного вокзалу)
Перетин Державного кордону
Переїзд до м. Т іміш оара (Румунія)
Вечеря, поселення у готель
Екскурсія «Тімішоара - «маленький Відень» або культурна столиця
Румунії»;
корот кий екскурс щодо сист еми охорони здоров ’я , освіт и і культури
Р ум унії

--.г

04.06.2019
вівторок

:

Захід

12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.30
17.30-22.00

,й

. ч.',;

....

Сніданок, звільнення готелю
Переїзд у м. М остар (Боснія і Герцеговина)
Вечеря, поселення у готель
Екскурсія «М ультикультурне і колорит не м іст о Б оснії і Герцеговини»

Сніданок, звільнення готелю
Екскурсія «Водоспади К равіце на р іч ц і Требіж ат - перлина Б оснії і
Герцеговини»;
корот кий екскурс щодо сист еми охорони зд о р о в ’я, освіти і культури
Б о сн ії і Герцеговини
Переїзд в м. Дубровнік (Хорватія)
Екскурсія «Дубровнік - аут ент ичне м іст о П івденної Д алм ації на
березі Адріат ичного моря»;
корот кий екскурс щодо сист еми охорони зд о р о в’я, освіти і культури
Х о р ва т ії
Переїзд у район м. У льцинь - курорт узбережжя Адріатичного моря
(Чорногорія), поселення у готель
■
';

Сніданок, звільнення готелю
Семінар-презентація «Сучасний ст ан гум аніт арної сфери Чорногорії:
розвит ок охорони здоров ’я , освіт и т а культури»
Екскурсія «Скадарське озеро - найбільш е Балканського півострова Н аціональний парк Чорногорії»
О бід
Переїзд до району м. Д уррес - курорт узбережжя Адріатичного моря
(Албанія)
Вечеря, вільний час
'

.
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Сніданок, звільнення готелю
Екскурсія «Берат - м іст о т исячі вікон на півдні Албанії, історична
спадщ ина Ю НЕСКО»;
корот кий екскурс щодо сист еми охорони здоров ’я , освіти і культури
А лб а нії ,
Переїзд до м. Вльора (А лбанія)
Обід
Екскурсія «Вльора - м іст о курорт албанської Р и в ’єри на м еж і
Адріат ичного і Іонічного м орів»
Переїзд в м. Охрід (М акедонія), поселення у готель

П родовж ення додатку

07.00-08.00
08.00-09.30
09.00-13.00

08.06.2019
субота

13.00-14.00
Ш 0 - 17.00
17.00-21.00
21.00-22.00
■. .

09.06.2019
неділя

Сніданок, звільнення готелю
Семінар-презентація «Сучасний стан гум аніт арної сфери Македонії:
розвит ок системи охорони здоров 'я, освіт и та культури»
Екскурсія «Охрід - м іст о археологічних й архіт ект урних нам 'яток
або «Єрусалим на Балканах»;
екскурсія «Охрідське озеро - найглибш е (288 мет рів) та найдревніш е
озеро (біля 5 мли років) на Балканах»
Обід
Переїзд у м. С коп’є (М акедонія)
Екскурсія «Скоп ’є - ст о ли щ М акедонії - міст о семи воріт на березі
річки Вардар», вільний час

Поселення у готель

.

■

07.00-08.00
08.00-17.00
17.00-18.30
18.30-22.00

Сніданок, звільнення готелю
Переїзд у м. Белград (Сербія)
В ечеря, поселення у готель

07.00-08.00
08.00-15.00
15.00-19.00

Сніданок, звільнення готелю
Переїзд у м, Будапеш т (Угорщ ина)

'

Екскурсія «Столиця С ербії - найст аріш е м іст о Європи»;
корот кий екскурс щ одо сист еми охорони здоров ’я , освіти і культури
Сербії; вільний час

.

10.06.2019
понеділок

19.00-20.00
20.00-22.00
07.00-08.00
08.00-09.00
11.06.2019
вівт орок

09.00-18.00

Екскурсія «Будапешт - перлина Д унаю »;
корот кий екскурс щодо сист еми охорони зд о р о в’я , освіти і культури
Угорщини; вільний час
В ечеря

Поселення у готель, вільний час
Сніданок, звільнення готелю
Спільна зустріч, підбиття підсумків поїздки, вручення свідоцтв
учасникам за підсумками міжнародної культурно-просвітницької
поїздки «Співпраця у сфері культури, охорони здоров’я й освіти»
Переїзд до м. Уж город, проходження державного кордону, прибуття
на залізничний вокзал Ужгорода

Увага! Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься
за телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68;
(063) 828-05-52, (093) 214-64-17.

