Звітувало Семенівське відділення
14 листопада у Міжнародному виставковому центрі зібрались земляки-семенівці,
щоб підвести підсумки роботи за 2019 рік та обговорити плани на майбутнє.
Збори розпочались прийомом до складу відділення уродженки міста Семенівки
Наталії Степанівни Самійленко, яку тепло привітали присутні.
Потім з доповіддю виступив голова відділення Євген Клименко, який детально
розповів про роботу за звітний період. А зроблено було немало:
- у грудні 2018 року за кураторством Сергія Максименка був успішно реалізований
спільній проект командування Сухопутних військ ЗС України, громадської
організації «Молодіжний центр Атлантичної ради України» та Семенівського
відділення земляцтва.
В рамках цього проекту була розроблена програма «Розвиток молодих лідерів» для
старшокласників, і щасливими її учасниками стали 60 учнів 7-11 класів гімназії
№2 та шкіл №1 і 3 міста Семенівки, про що з подробицями повідомлялось у газеті «
Отчий поріг» за лютий місяць;
- під час роботи над зазначеним проектом народилась ініціатива цівільновійськового співробітництва Командування Сухопутних військ ЗСУ, голови
Семенівської районної ради та Семенівського відділення земляцтва щодо
організації поїздки відомого кобзаря-лірника, народного артиста України, лауреата
Державної премії України імені Тараса Шевченка, активіста Носівського
відділення нашого Товариства Василя Нечепи з благочинними концертами на
Луганщину.
З 30 січня до 3 лютого з великим успіхом цю ініціативу вдалося реалізувати.
Одинадцять концертів у школах, госпіталі, штабі ОТУ «Північ», у холодному
клубі села Кримське, яке оточено з трьох боків ворожими позиціями. Але
незважаючи на січневий холод, треба було бачити світлі обличчя місцевих
мешканців і бійців, коли лунала прадавня українська пісня.
Дванадцятий виступ Василя Нечепи відбувся безпосередньо в окопах у касках та
бронежилетах.
Під час зустрічей і концертів школам та військовим передано подарунки та
гуманітарну допомогу;
- завдячуючи партнерським відносинам з керівництвом фонду ДЦП Хелп нам
вдалося швидко вирішити питання забезпечення сім’ї з двома дітьми, хворими на
ДЦП, таким необхідним для їх подальшого розвитку вертікалізатором;
- протягом року було продовжено
роботу щодо організації
проведення
обстеження та діагностики дітей Семенівського району у Національному
науковому центрі радіоактивної медицини, обстежено 47 дітей;
- проведено V турнір з настільного тенісу на призи голови відділення;
- четвертий рік відділення надає допомогу в організації та
проведенні
Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах «Поліський
вернісаж», засновано Гран-прі, який було вручено переможцю VIII конкурсу;
- надали гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім’ям Семенівщини;
- взяли участь в організації відвідин дітьми з Луганської області міста Києва та
Чернігівщини;
По завершенню обговорення доповіді голови відділення, всі присутні взяли участь
у розгляді та затвердили план роботи відділення на 2020 рік, внесли пропозиції до
Меморандуму про співпрацю ГО «Чернігівське земляцтво» з обласною владою,

обрали делегатів на щорічну земляцьку конференцію і обговорили підготовку до
загальних зборів. Запланували створити сторінку відділення у мережі Facebook,
оформили передплату часопису «Отчий поріг».
Подякувавши Євгену Клименку за плідну роботу на протязі багатьох років на
посаді голови відділення, семенівці обрали головою відділення перспективного та
креативного Сергія Марущенка, заступником став Євген Клименко.
Земляки відділення висловили велику вдячність представниці виконавчої дирекції
земляцтва Ганні Олексіївні Скрипці за участь у роботі зборів та за цікаві виступи з
питань, що розглядались.
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