
                                                                             ЗВІТ
                   Про діяльність ЛМГО "Центр фізичної культури та оздоровлення"(2011-2015рр.)
  ЛМГО"Центр фізичної культури та оздоровлення" (далі-Організація)-заснована фізкультурно-спортивними 
активістами міста Луцька у 2011 році.
    Основною метою діяльності Організації - є сприяння реалізації Державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту, молодіжного руху Украіни. Надати матеріально-технічну базу та організувати тренерів, майстрів 
спорту для безкоштовних занятть. Пропаганда здорового способу життя. Започаткували програму-"Забрати 
дітей з вулиць".
    З метою виконання поставлених завдань, Організація здійснювала наступну роботу в продовж звітного 
періоду.
  1. Заключила відповідні договори про співпрацю з органами виконавчої влади з питань фізичної культури та 
спорту Волині, ВОВ НОК України, дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними федераціями тощо. В 
Київі співпрацюємо з Федерацією боксу Києва та України, які допомагають в навчально-тренувальному процесі 
тренерами, майстрами спорту, а також спортивним інвентарем. В Верховній Раді Народні депутати зокрема 
Д.Силантьев-чемпіон світу з плавання, замісник голови комітету з питань сім'ї, спорту та молоді; В.Кличко-
чемпіон світу з боксу, мер Києва; В. Сидоренко-чемпіон світу з боксу, генеральний секретар Федераціі боксу 
Києва; В. Золотарьов-Заслужений тренер Украіни, тренер братів Кличків.
   2. Створила та утримувала в м.Луцьк боксерський зал Школа боксу- "Ринг-2012" поки першого і єдиного 
такого типу в Україні спортивного закладу, у якому навчально-тренувальний процес здійснює відділення боксу 
КЗ "ДЮСШ-2 Луцької міської ради". Зазначений боксерський зал відвідують на безоплатній основі 120 юнаків 
міста Луцька та Луцького району з якими працює троє штатних тренерів - викладачів. Організація була 
відзначена нагородами міського голови.
   3. Приймає участь у функціонувані Луцького міського дитячо- юнацького клубу "Золота рукавичка", котрий 
безкоштовно відвідують 100 юнаків з якими працюють двоє штатних тренерів - викладачів.
  4. Започаткувала проведення відкритого обласного турніру з боксу на призи Організації, у якому приймали 
участь спортсмени з різних регіонів України та країн ближнього зарубіжжя. У листопаді 2011року спільно з 
управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації Організація  провела відкритий 
кубок Волині з боксу серед юнаків 1997-1998рр. н. Брали участь в організації та допомагали коштами в 
проведенні всіх турнірів з боксу, які проходили в Луцьку з 2010р.
   5. З 2012 року співпрацює з ЛМГО "Асоціація любителів зимового плавання та фізичної культури", який 
функціонує в м. Луцьк на березі р. Стир в парку культури та відпочинку ім. Л. Українки, його відвідує близько 
двохсот осіб різного віку та соціального статусу. Тут ми з допомогою різних підприємств м. Луцька долучились 
до роботи благоустрою в нашому Парку. Привезли з Карпат та висадили 37ялин, завезли 3 камази піску, 
встановили 2 залізобетонні сходинки в річку Стир.
   6. З 2013 року співпрацюємо з мережею неурядових організацій прикордоння, в рамках програми 
міжнародного транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна". Ця співпраця дає можливість 
приймати участь в розробці грантів, фінансова допомога, яких сприяє розбудові спортивних проектів.
    7. У 2013році отримали перемогу в конкурсі, який проходив в м. Києві на отримання приміщення, яке не 
використовується в оренду де розмістимо спортивний заклад площею 280м2. Що дасть можливість тренуватись 
дітям та юнакам безкоштовно. Це початок створення соціально-спортивної мережі в Україні, яка буде мати 
можливість  не тільки в Україні приймати участь в змаганнях а за її межами закладаючи фундамент вихованню 
суттєво нової, європейської людини з цінностями-культури, історії та спортивних досягнень в пропаганді 
важливості впливу здорового способу життя на людей.
    8. З 2014року приймаємо участь в роботі Польсько-Українській Господарчій Палати в комітеті ПУГП з питань 
Міграції і працевлаштування. Ця співпраця дасть можливість спростити умови перетину кордону для юнаків в 
участі на змаганнях
     9. На початку 2015р.зібрали кошти, купили військову амуніцію, за свої кошти доставляли це все 
військослужбовцям 3 бригади оперативного призначення Національної Гвардії України. Командир 3 бригади 
Проценко Д.В. відзначив нас грамотою.
    На думку засновників Організації описана вище робота сприяла розвитку олімпійського руху, масового спорту, 
пропаганді здорового способу життя.
    Голова Організації, член виконавчого комітету федерацї боксу Волинської області.--Лукашевський О. М.;  
Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, секретар Організації--
Вайнер Г.Я.; Генеральний секретар федерації боксу Волинської області--Боярчук П.В.


