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«Професійна Київська спілка тренерів» на участь в установчих зборах з
формування нового складу Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)
Власенко Вадим Олександрович
Членство в ІГС

член Президії Громадської організації «Професійна Київська
спілка тренерів», з 2018 року

Місце роботи

Державний університет телекомунікацій, навчально-науковий
центр
Громадянин України з 1991 року
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'
місто Дніпродзержинськ
|
Вища, Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
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Дата народження
Місце народження
Освіта
Науковий ступінь,
вчене звання
Нагороди, почесні
звання
Громадська діяльність

Немає
Не має
Активно займаюсь громадською діяльністю в районі та місті.
Член Громадської ради при Солом’янській районній в місті
Києві державній адміністрації, Експерт Громадської ради при
Київській міській державній адміністрації, член Президії|
Громадської організації «Професійна Київська спілка тренерів»

Трудова діяльність
10.2011 р .-12.2012 р.
11.2013 р.-02.2014р.
02.2014 р.-09.2015 р.
09.2015 р.

Додаткова інформація

начальник відділу по роботі з територіальною організацією
Об'єднання м. Києва.
інженер першої категорії відділу практик та
працевлаштування Державного університету
телекомунікацій
методист вищої категорії навчально методичного відділу
Державного університету телекомунікацій
начальник навчально-методичного відділу освітньої діяльності
ННЦ ФТ ННІТІ Державного університету телекомунікацій
Додатково зазначаю що я не є на даний час народним депутатом України,
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої
ради, посадовою особою органів державної влада, органів влади
Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування

Контактна інформація
Адреса: с. Личанка, вул. Козацька, буд. 1;
тел.:
+38 (63)413-10-18,
е-таіі: кіеуо2011@§таі1.сош
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/Власенко В. О./

02152, м. Київ вул. Серафимовича, 9а; тел.+(38) 050-358-55-33, е-таіі: ргоїзріІкаігепегІУкуІУ@ дтаіІ.сот
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства
протягом 2017 - 2019 років

1. Назва інституту громадянського суспільства (далі - ІГС). Громадська організація «Професійна
Київська спілка тренерів»
|
2. Скорочена назва ІГС. ГО «Професійна Київська спілка тренерів»
3. Дані про легалізацію ІГС. Юридична особа
4. Адреса, контакти. 02152, м. Київ вул. Серафимовича, 9а;
5. Мета та напрями діяльності. Забезпечення підвищення професійної майстерності педагогів, суд дів
танцюристів, захист професійних, трудових, соціальних, економічних прав та інтересів членів Спілки,
здійснення відповідно з діючим Законодавством контроля за умовами праці і виховання, професійна
оцінка діяльності педагогів та суддів постійно діючою комісією, залучення широких верств населення
до масового танцювального навчання, популяризація і розвиток танцю та спортивного танцювання як
форми організації вільного часу людей, фізичне, моральне і естетичне виховання людей засобами
танцю, розвиток в Києві і Київській області шкіл масового навчання, дитячих та дорослих ансамблів
танцю та спортивного танцю, гуртків, студій, спортивно-танцювальних клубів і т. п., встановлення і
розвиток творчих ділових контактів з організаціями танцю інших країн, із закордонними
спеціалістами, закордонними танцювальними колективами та клубами.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (відомості прі проведенні заходи,
реалізовані проекти, виконанні програми, друковані видання - назва проекту, мета, партнери,
учасники, кінцевий результат), проведена робота.
-забезпечення підвищення професійної майстерності педагогів, суддів, і танцюристів;
-захист професійних, трудових, соціальних, економічних прав та інтересів членів Спілки;
- здійснення відповідно з діючим Законодавством контроля за умовами праці і виховання;
- професійна оцінка діяльності педагогів та суддів постійно діючою комісією;
- залучення широких верств населення до масового танцювального навчання;
- популяризація і розвиток танцю та спортивного танцювання як форми організації вільного часу
людей;

- фізичне, моральне і естетичне виховання людей засобами танцю;
- розвиток в Києві і Київській області шкіл масового навчання, дитячих та дорослих ансамблів
танцю та спортивного танцю, гуртків,
і
студій, спорт-танц клубів і т. п.;
|
- встановлення і розвиток творчих ділових контактів з організаціями танцю інших країн, із
закордонними спеціалістами, закордонними танцювальними колективами та клубами.
- лекційні виступи про підвищення фізичного та духовного розвитку.
- спортивні, танцювальні конкурси та змагання.
- надання інформації про спортивні майданчики, зали та літературу.
- пропаганда здорового способу життя в соціальних мережах та інших засобах масової інформації.

Президент
ГО «Професійна Київська спілка тренерів»

/Марченко С.О./

