СОЦІАЛЬНА РОБОТА МОЛОДІ
В час політичних перетворень, соціально-економічних змін, які
відбуваються в нашій країні, на перше місце стає проблема пов’язана з
духовним життям суспільства: дефіцит милосердя та взаєморозуміння,
відчуження людей одне від одного, прояви байдужості, жорстокості. Джерела
виникнення цих явищ слід шукати в прорахунках формування духовної
культури молоді. Від студентської особистості, її духовності значною мірою
залежить майбутнє нації. Закономірно, що формувати духовну культуру
молоді слід у стінах навчального закладу. “Учительська професія – це
людинознавство, постійне проникнення в духовний світ людини, яке ніколи
не припиняється”. Кожен в нашому суспільстві зустрічається з великою
кількістю проблем, і ці проблеми є типовими для всіх членів суспільства.
Саме важкі умови існування призводять людину до звички виявляти своє
невдоволення, жалітися на несправедливість, з якою вони щоденно
стикаються.
Звертаючи увагу на соціальні проблеми міста, в навчальному закладі
організовано і змістовно діє волонтерський загін „Добротворець“, який
очолює студентка 21 групи спеціальності „Соціальна педагогіка” Зарубій
Тетяна. Загін надає допомогу дітям шкіл-інтернатів: збирають одяг,
проводять різноманітні свята, концерти, ігри, походи, спортивні змагання.
Також беруть участь в акціях допомоги людям похилого віку, особам з
обмеженою працездатністю. З профілактичної роботи за рік проводяться
масові акції із залученням учнів 10 шкіл міста та інших навчальних закладів:
„Профілактика з викорінювання шкідливих звичок”, „Наркотикам – НІ!”,
„Життя без наркотиків”, „Вибери безпечне життя”.
Загін “Добротворець“ взяв участь у фестивалі волонтерів міста, участь
у виставці „валентинок” до дня Святого Валентина, організували і провели
урок дозвілля в д/с „Дзвіночок”, новорічні свята в школах-інтернатах №№ 1,
2, 3, організували і провели святкову програму для дітей-інвалідів. Робота
волонтерів Стахановського педагогічного коледжу підвищує роль молоді в
житті міста, регіону.

Студенти-волонтери (керівник практики Шумакова О.С.) – учасники
соціального проекту “Удосконалення системи соціальної роботи з
підлітками і молоддю в Донецькій і Луганській областях”, активні члени,

створеного в рамках проекту, клубу “Райдуга”. В рамках цього проекту був
створений профінансований Європейською комісією пілотний проект
“Школа побутової самопідготовки”. Студенти-волонтери Стахановського
педагогічного коледжу брали активну участь в презентації цього пілотного
проекту.

На базі Стахановського педагогічного коледжу діє клуб “Добротворець“.
На заняттях клубу студенти засвоюють методику волонтерської роботи в
школах-інтернатах, багатодітних сім'ях тощо. Так, студенти усіх
спеціальностей під час проходження педагогічних практик беруть
добровільну участь у благодійних акціях “Пасхальне диво” (збирання коштів
для дітей спеціалізованої школи-інтернату, для дітей-сиріт дитячої лікарні,
психоневрологічного санаторію), профілактичній акції “Наркотикам-Ні!”,
міській весняній акції “Благоустрій України”, “Пам'ятаймо минуле заради
майбутнього”, в організації вуличної ігротеки до Дня захисту дітей (керівники
практики: Андрєєва О.М., Видріна Л.А.).
Студенти спеціальності “Соціальна педагогіка” під час проходження
благодійницької практики організовують і проводять заходи, присвячені святу
Пасхи, новорічним святам для дітей-інвалідів, для дітей-сиріт, для дітей з
девіантної поведінкою притулку для неповнолітніх м.Лисичанська.

