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Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарының,  алар 

карамагындагы муниципаль 

учреждениеләрнең  иреклелек 

(волонтерлык)  эшчәнлеген 

оештыручылар,  иреклеләр 

(волонтерлар) оешмалары белән  

хезмәттәшлек  Тәртибен раслау 

турында 

 

1995 елның 11 августындагы  “Хәйрия эшчәнлеге һәм  иреклелек 

(волонтерлык) турында” 135-ФЗ номерлы Федераль закон, 2018 елның 5 

февралендәге  “Россия Федерациясенең  иреклелек (волонтерлык) мәсьәләләре 

буенча  аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 15-ФЗ  номерлы 

федераль закон, РФ Хөкүмәтенең  2018 елның 28 ноябрендәге “Башкарма 

хакимиятнең федераль органнарының, Россия Федерациясе субъектларының 

башкарма хакимият органнарының, җирле үзидарә органнары,  алар 

карамагындагы  дәүләти һәм муниципаль учреждениеләрнең, башка 

оешмаларның  иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген  оештыручылар һәм  

иреклеләр (волонтерлар) оешмалары  белән хезмәттәшлек  тәртибенә гомуми 

таләпләрне һәм  башкарма хакимиятнең федераль органнары, Россия 

Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә 

органнары тарафыннан дәүләти һәм муниципаль учреждениеләрнең иреклелек 

(волонтерлык) эшчәнлеген  оештыручылар һәм  иреклеләр (волонтерлар) 

оешмалары  белән  хезмәттәшлек тәртибе  раслана торган эшчәнлек төрләре 

исемлеген раслау турында” 1425 номерлы  Карары һәм Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  Уставы  нигезендә КАРАР 

БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарының,  алар карамагындагы муниципаль учреждениеләрнең  

иреклелек (волонтерлык)  эшчәнлеген оештыручылар,  иреклеләр (волонтерлар) 

оешмалары белән  хезмәттәшлек  Тәртибен расларга (теркәлә). 

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары тарафыннан муниципаль  учреждениеләрнең иреклелек 



(волонтерлык)  эшчәнлеген оештыручылар,  иреклеләр (волонтерлар) 

оешмалары белән  хезмәттәшлек  тәртибе раслана торган  эшчәнлек төрләренең 

исемлеген  расларга. 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2018 елның 19 июнендәге “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә органнарының,  алар 

карамагындагы муниципаль учреждениеләрнең  иреклелек (волонтерлык)  

эшчәнлеген оештыручылар,  иреклеләр (волонтерлар) оешмалары белән 

хезмәттәшлек  Тәртибен раслау турында “130пи номерлы  карарын үз көчен 

югалткан дип танырга. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. 

5.  Карарның үтәлешенә контрольлек  итүнеТатарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең  

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  А.К.Вафинага  йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                                   Р.Л. Исланов 
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Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  11 мартындагы  

99пи   номерлы карары белән 

расланды  

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

җирле үзидарә органнарының,  алар карамагындагы муниципаль 

учреждениеләрнең  иреклелек (волонтерлык)  эшчәнлеген оештыручылар,  

 иреклеләр (волонтерлар) оешмалары белән  хезмәттәшлек  

 Тәртибе 

 

1. Әлеге Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

җирле үзидарә органнарының,  алар карамагындагы муниципаль 

учреждениеләрнең (алга таба – учреждениеләр)  иреклелек (волонтерлык)  

эшчәнлеген оештыручылар,   иреклеләр (волонтерлар) оешмалары белән 

хезмәттәшлек  Тәртибе 1995 елның 11 августындагы  “Хәйрия эшчәнлеге һәм  

иреклелек (волонтерлык) турында” 135-ФЗ номерлы Федераль законның 17.3 

маддәсенең 4 пункты 2 пунктчасына, РФ Хөкүмәтенең  2018 елның 28 

ноябрендәге “Башкарма хакимиятнең федераль органнарының, Россия 

Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнарының, җирле 

үзидарә органнары,  алар карамагындагы  дәүләти һәм муниципаль 

учреждениеләрнең, башка оешмаларның  иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген  

оештыручылар һәм  иреклеләр (волонтерлар) оешмалары  белән хезмәттәшлек  

тәртибенә гомуми таләпләрне һәм  башкарма хакимиятнең федераль органнары, 

Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары, җирле 

үзидарә органнары тарафыннан дәүләти һәм муниципаль учреждениеләрнең 

иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген  оештыручылар һәм  иреклеләр 

(волонтерлар) оешмалары  белән хезмәттәшлек тәртибе  раслана торган 

эшчәнлек төрләре исемлеген раслау турында” 1425 номерлы  Карарына туры 

китереп эшләнде.  

2. Иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеге дигәннән  1995 елның 11 

августындагы  “Хәйрия эшчәнлеге һәм  иреклелек (волонтерлык) турында” 135-

ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 1 пунктында  күрсәтелгән  

максатларда эшләрне һәм (яки) хезмәт күрсәтүләрне  түләүсез рәвештә бушка  

башкарыла торган ихтыярый эшчәнлек аңлашыла. 

3. Үзара бәйләнеш, элемтә, ярдәм итешүне тәэмин итү  максаты белән 

ихтыярый эшчәнлекне оештыручылар, иреклеләр оешмасы Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле үзидарә органнарына, 

учреждениеләргә һәм (яки) оешмаларга  хезмәттәшлек булдыруны гамәлгә 

ашыру максатларында тулы исемлекне салып почта аркылы  яисә “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша электрон документ рәвешендә 

ихтыярый эшчәнлек оештыру  өлешендә үзара багланышлар булдыру нияте 



турында  түбәндәге мәгълүматны  үз эченә алган тәкъдимне (алга таба – 

тәкъдим) җибәрәләр: 

а)ихтыярый эшчәнлекне  оештыручы булып физик зат торса, аның 

фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда); 

б) ихтыярый эшчәнлекне  оештыручы булып  юридик зат торса, оешма 

җитәкчесенең  яки аның вәкиленең    фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булганда) һәм  контактлары  (телефон, электрон почта, адрес); 

в) юридик затларның Бердәм дәүләт реестрындагы  дәүләт теркәү 

номеры; 

г) рәсми  сайты яки  “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге  рәсми битенең  адресы турында мәгълүматлар (булганда);  

 д)иреклелекне (волонтерлыкны) үстерү өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасындагы таныклау номеры (булганда); 

е) “Хәйрия эшчәнлеге һәм  иреклелек (волонтерлык) турында” Федераль 

законның  (алга таба –Федераль закон) 2 маддәсенең 1 пунктында  күздә 

тотылган  максатларда иреклелеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

эшләрнең (хезмәт күрсәтүләрнең)  гамәлгә ашырырга тәкъдим ителүче 

төрләренең аларны эшләүнең  шартлары җентекләп язылган исемлеге, шул 

исәптән эшләрне (хезмәт күрсәтүләрне) башкаруның ихтимал срокларын һәм  

күләмнәрен, иреклеләрнең (волонтерларның)  әзерлек дәрәҗәсен, 

компетентлыгын, һөнәри күнекмәләрен,  иреклелек  эшчәнлеген 

оештыручының,  иреклеләр оешмасының  тиешле эшчәнлектә тәҗрибәсе булу-

булмауны  һәм  Россия Федерациясе законнарында  билгеләнгән башка  

таләпләрне күрсәтеп. 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле 

үзидарә органнары, учреждениеләр һәм (яки)  оешмалар  тәкъдим кергән 

көннән 10  эш көненнән артмаган срокта  аны карау нәтиҗәләре буенча  

түбәндәге карарларнын кайсы да булса берсен кабул итәләр: 

тәкъдимне кабул итү турында; 

 андый карарны кабул итүгә җирлек булып торган  сәбәпләрне күрсәтеп, 

тәкъдимне  кабул итүне кире кагу турында. 

Иреклелек  эшчәнлеген оештыручының,  иреклеләр оешмасының өстәмә 

мәгълүматын соратып алдыру  зарурлыгы туган очракта  тәкъдимне карау 

срогы 10 эш көненә озайтылырга мөмкин.  

5. Учреждение тарафыннан иреклелек  эшчәнлеген оештыручының  

тәкъдимнәрен  карау нәтиҗәләрен рәсмиләштерү хуплау турында карар чыгару 

рәвешендә  гамәлгә ашырыла, аңа бергәләп эшләү турында килешү яисә 

тәкъдимнән  дәлилле баш тарту проекты теркәлергә тиеш, алар учреждениенең 

электрон почта буенча  бер эш көне эчендә  иреклелек (волонтерлык) 

эшчәнлеген оештыручы  адресына  җибәрелә торган хаты  белән 

рәсмиләштерелә. 

6. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле 

үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмалары ихтыярый 

эшчәнлекне оештыручыга, иреклеләр оешмасына   кабул ителгән карар хакында  

тулы исемлекне салып почта аркылы җибәреп яисә “Интернет” мәгълүмат-



телекоммуникация челтәре аша электрон документ рәвешендә, тәкъдимне  

җибәрү ысулына туры китереп, тәкъдимне карау срогы чыккан көннән 7 эш 

көненнән артмаган срокта хәбәр итәләр. 

7. Тәкъдимне кабул иткән очракта  Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы  җирле үзидарә органнары, учреждениеләре һәм 

(яки) оешмалары ихтыярый эшчәнлекне оештыручыга, иреклеләр оешмасына   

ихтыярый эшчәнлекне гамәлгә ашыру шартлары турында  хәбәр итәләр: 

а)чикләүләр һәм хәвеф-хәтәрләр турында, шул исәптән  иреклелек 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру белән бәйле  зарарлы яисә куркыныч производство  

шартлары турында да; 

б) җирле үзидарә органының, учреждениенең һәм (яки) оешманың эшен 

тәртипкә салучы хокукый нормалар турында; 

в) иреклелек эшчәнлеген гамәлгә ашырганда үтәү таләп ителә торган  

тиешле режим таләпләре,  техника куркынычсызлыгы  кагыйдәләре һәм  башка 

кагыйдәләр турында; 

г) якларның үзара хезмәттәшлеге  барышында  килеп чыга торган  фикер 

башкалыкларын (каршылыкларны)  карау (көйләү) тәртибе һәм сроклары 

турында; 

д) иреклелек эшчәнлеген  гамәлгә ашыру сроклары һәм  аларны гамәлгә 

ашыруны вакытыннан алда туктату өчен  җирлекләр (сәбәп, нигез) турында; 

е) иреклелек эшчәнлеген  гамәлгә ашыруның бүтән шартлары турында. 

8.Иреклелек эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр оешмасы  

учреждениенең һәм (яки)  оешманың  тәкъдимне  кабул итүне кире каккан 

очракта  учреждениенең һәм (яки)  оешманың  оештыручысы  (учредителе) 

булып торган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

җирле үзидарә органына  әлеге тәртипләр белән билгеләнгән тәртиптә 

каралачак охшаш тәкъдимне җибәрергә хокуклы. 

 9.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле 

үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмаларының иреклелек 

эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр оешмасы  белән үзара хезмәттәшлеге  

хезмәттәшлек турындагы, яклар тарафыннан тәгаенләнгән  очраклардан гайре,  

килешү  (алга таба – килешү) нигезендә гамәлгә ашырыла. 

       . 10. Килешү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

җирле үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмалары тарафыннан  

тәкъдимне  хуплау турында карары  кабул ителгән очракта иреклелек 

эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр оешмасы  белән төзелә һәм түбәндәгеләрне  

күздә  тота: 

а) иреклелек эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр оешмасы тарафыннан 

федераль законның 2 маддәсенең 1 пунктында күрсәтелгән  максатларда  

гамәлгә ашырылучы эш (хезмәт күрсәтү) төрләренең исемлеген; 

б) иреклелек эшчәнлеген гамәлгә ашыру шартларын; 

в) үзара хезмәттәшлек барышында барлыкка килгән  сорауларны 

оператив рәвештә хәл итү өчен иреклелек эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр 

оешмасы ягыннан һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы  җирле үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмалары 



ягыннан  үзара хезмәттәшлек өчен  җаваплы кешеләр, вәкаләтле вәкилләр 

турында мәгълүматларны; 

г) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле 

үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмаларының иреклеләрне 

җәлеп итүдәге ихтыяҗ  турында иреклелек эшчәнлеген оештыручыга, 

иреклеләр оешмасына  хәбәр итү тәртибен; 

д) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  җирле 

үзидарә органнары, учреждениеләре һәм (яки) оешмалар тарафыннан Федераль 

законда  каралган булышлык  итү чараларын, биналарны һәм кирәкле 

җиһазларны бирү мөмкинлеген; 

е) бердәм мәгълүмат  системасында  иреклелекне (волонтерлыкны) үстерү 

өлкәсендә иреклеләр эшчәнлеген  исәпкә алу мөмкинлеген; 

ж) иреклелек эшчәнлеген оештыручының, иреклеләр оешмасының,  

башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль  органы тарафыннан  билгеләнгән 

таләпләрне исәпкә алып, иреклеләргә   иреклелек эшчәнлеген гамәлгә ашыру  

белән бәйле хәвеф-хәтәрләр турында  хәбәр итү бурычын; 

з) иреклелек эшчәнлеген оештыручының, иреклеләр оешмасының  

иреклеләрнең  волонтерлык  эшчәнлеген гамәлгә ашырырга комачаулаучы 

кичергән һәм  ачыкланган йогышлы авырулары турында  белдереп 

куюларының  зарурлыгы  хакында  иреклеләргә хәбәр итү, шулай ук  

күрсәтелгән мәгълүматны  эштә исәпкә алу бурычын; 

 и) Россия Федерациясе законнарына каршы килмәүче  бүтән 

нигезләмәләрне. 

11.Учреждение, оешма һәм иреклеләр (волонтерлар) оешмасы арасында  

уртак эшчәнлек  турында килешүне  яраштыру процессында  каршылыклар 

барлыкка килгән очракта  иреклеләр (волонтерлар) оешмасын  оештыручы яисә 

учреждение  учреждениене гамәлгә куючы (учредителе) булып торган җирле 

үзидарә органына  мөрәҗәгать итәргә хаклы;   

12. Уртак эшчәнлек хакында учреждение һәм  иреклеләр (волонтерлар)  

оешмасы арасында  килешү төзегәндә  учреждение  иреклеләр (волонтерлар)  

белән иреклелек эшчәнлеген оештыручының  вәкилләре арасында  үзара 

хезмәттәшлек өчен җаваплы хезмәткәрне билгеләргә  бурычлы. 

 13.Учреждение, оешма һәм иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген  

оештыручының уртак эшчәнлеге хакындагы килешүләр,   иреклелек 

эшчәнлеген  гамәлгә ашыруның  үзенчәлекләрен исәпкә алып,  уртак эшчәнлек 

предметын һәм максатларын,  якларның  хокук һәм бурычларын,  йомгаклау 

нигезләмәләрен билгеләүне , шул исәптән  түбәндәге нигезләмәләрне дә  

кертеп,  күз уңында тотарга тиеш: 

13.1) иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының хокукларын, 

шул исәптән түбәндәгеләрне дә кертеп: 

- учреждение белән яраштырылган эшчәнлек формаларында 

территориядә һәм учреждение бүлмәләрендә   иреклелек эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга; 

-учреждениенең  территориясе торышын  яхшырту һәм төзекләндерү 

буенча  эш алып баруга; 



 13.2) иреклелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының бурычларын,  

шул исәптән түбәндәгеләрне дә кертеп: 

-учреждениегә фамилияләрен, исемнәрен,  аталарының исемнәрен 

(булса), зарури булганда –  башка мәгълүматларны да ( якларның килешүе 

буенча яисә методик рекомендацияләрдә билгеләнгән тәртиптә), шул исәптән  

аерым һөнәри күнекмәләренең  булу-булмавын  да  күрсәтеп,  җәлеп ителгән 

белгечләрнең, хезмәткәрләрнең  һәм /яки иреклеләрнең  исемлеген  

тапшырырга; 

- вәкаләтле вәкил билгеләргә һәм  ул турыда  язмача мөрәҗәгатьтә 

учреждениегә хәбәр итәргә; 

- Россия Федерациясе законнары нигезендә  килешүне  үтәү нәтиҗәсендә  

билгеле булган  яшертен һәм  шәхси мәгълүматларга карата  таләпләрне үтәүне 

тәэмин итәргә; 

-учреждениенең эшен тәртипкә салучы хокукый нормаларны, шул 

исәптән  учреждениенең  эчке тәртип кагыйдәләрен  үтәүне  тәэмин итәргә; 

-учреждение тапшырып торган  бүлмәләрне, саклау урыннарын,  техник 

чараларны, җиһазларны  тиешле санитар-гигиеник һәм техник хәләттә тотарга; 

-учреждение белән аның территориясендә һәм  аның клиентлары 

катнашында  тормышка ашырырга планлаштырылган  чараларны, 

планлаштырылган чараларны үткәрү планын яраштырырга; 

-учреждениегә башкарылган эшләр һәм чараларны үткәрү йомгаклары  

турында хисап бирергә; 

-психологик ярдәм күрсәтүне,  психологик реабилитацияне тәэмин 

итәргә; 

- иреклелек эшчәнлеген гамәлгә ашырганда ирекленең тормышына  һәм 

сәламәтлегенә килгән зыянны каплауны тәэмин итәргә; 

13.3) учреждениенең хокуклары,  шул исәптән  түбәндәгеләрге дә кертеп: 

-иреклелек эшчәнлеген  оештыручыга  иреклеләрне җәлеп итү ихтыяҗы 

турында хәбәр итәргә; 

- иреклелек эшчәнлеген  оештыручыга, иреклеләргә булышлык итүне 

тәэмин итәргә, шул исәптән   туклану, форма һәм махсус кием, җиһазлар, 

индивидуаль саклану чаралары, вакытлыча файдалануга бүлмә, билгеләнеш 

урынына бару һәм кире кайтуны түләү, ирекле медицина иминиятләвенә  яисә  

ирекленең  тормышын һәм сәламәтлеген иминиятләүгә иминият взносларын  

түләү яки иреклелек эшчәнлеген оештыручыга яисә иреклегә   күрсәтелгән 

товарларны  яисә хезмәт күрсәтүләрне  алудан килгән чыгымнарны  каплау 

рәвешендә түләүне тәэмин итәргә; 

13.4) ) учреждениенең  бурычлары,  шул исәптән  түбәндәгеләрге дә 

кертеп: 

- биналар, шул исәптән иреклеләрнең  эшчәнлеген тәэмин итү өчен  

техник чаралар һәм  җиһазлар  бирүне тәэмин итәргә; 

-иреклелек эшчәнлеген тәүлек буена яки  билгеләнгән вакыт чорында  

гамәлгә ашыру өчен  мөмкинлекләр һәм шартлар булдыруны тәэмин итәргә; 

-хезмәттәшлек турында килешүне  төзегәнгә кадәр  язмача  рәвештә  

иреклелек эшчәнлеген оештыручыга    иреклелек эшчәнлеген гамәлгә ашыру 



белән бәйле чикләүләр һәм хәвеф-хәтәрләр, иреклелек эшчәнлеген 

оештыручыдан үтәү  таләп ителгән учреждение эшен  тәртипкә салучы  

хокукый нормалар,  зарури режим таләпләре һәм башка кагыйдәләр турында 

хәбәр итәргә,  шулай ук  бу норма һәм кагыйдәләрнең  үзгәрешләре турында  

аңа үзвакытында белдерергә; 

-уртак эш вакытында барлыкка килгән  сорауларны оператив рәвештә хәл 

итү өчен  иреклелек эшчәнлеген оештыручының  вәкилләре белән эшләү буенча  

вәкаләтле хезмәткәрне билгеләргә; 

13.5) йомгак (ахыргы) нигезләмәләр, шул исәптән түбәндәгеләрне кертеп: 

- иреклелек эшчәнлеген оештыручының   һәм  учреждениенең  килешүне 

үтәгәндә  барлыкка килгән  проблемалар һәм кыенлыклар турында  бер-беренә 

үзвакытында  хәбәр итү, шулай ук иреклелек эшчәнлеген оештыручының   

эшчәнлек нәтиҗәләрен  бергәләп тикшерү һәм бәяләү бурычлары; 

- килешүнең үз көченә керү, аны озайту һәм  туктату шартлары,  шул 

исәптән  зарур булганда  учреждениенең оештыручы-гамәлгә куючысы 

(учредителе)  булып торган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы  җирле үзидарә органын җәлеп итеп. 

         14.Учреждение һәм  (яки)  оешма белән  килешүне төзү срогы иреклелек 

эшчәнлеген оештыручы, иреклеләр оешмасы  тарафыннан  тәкъдимне хуплау 

турындагы  карар  алынган көннән  башлап 14 эш көненнән дә артык була 

алмый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  11 мартындагы  

99пи   номерлы карары белән 

расланды  

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль  учреждениеләрнең иреклелек 

(волонтерлык)  эшчәнлеген оештыручылар,  иреклеләр (волонтерлар) 

оешмалары белән үзара хезмәттәшлек  тәртибе раслана торган  эшчәнлек 

төрләренең исемлеге 

 

1.Медицина  ярдәме  күрсәтүче оешмаларда   медицина  ярдәме  күрсәтүдә 

булышлык итү. 

2. Социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр 

күрсәтүдә   булышлык итү. 

 

 

 


