ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

26.05.2021 ел

Баулы шәһәре

№87

2021-2025 елларга «Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль
районы яшьләрендә толерантлык
тәрбияләү» муниципаль программасын
раслау турында

Төрле социаль ситуацияләрдә аерым шәхесләрнең дә, яшьләрнең
төркемнәренең дә үз-үзләрен тотышның тотрыклылыгын тәэмин итү
максатында яшьләр арасында шәхесара аралашу практикасын, үз-үзләрен
толерант тоту нормаларын кертү өчен, Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль районы башкарма комитеты

КАРАР ИТТЕ:

1. 2021-2025 елларга «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
яшьләрен толерантлык тәрбияләү» муниципаль программасын расларга.
2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы
башкарма

комитеты

җитәкчесенең

социаль

мәсьәләләр

буенча

урынбасарына йөкләргә.

Җитәкче

И.И. Гозәеров

беренче
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Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 26 маендагы
87 номерлы карары
белән расланган
2021-2025 елларга «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы яшьләрен
толерантлык тәрбияләү»
МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ
I. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программа исеме

2021-2025
елларга
«Татарстан
Республикасы
Баулы
муниципаль районы яшьләрендә толерантлык тәрбияләү»
муниципаль программасы (алга таба - Программа)

Программага заказ
бирүче

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы башкарма
комитеты

Программа
координаторы

«Татарстан Республикасы Баулы
яшьләр эшләре бүлеге» МКУ

муниципаль

районының

Программаны
эшләүче

«Татарстан Республикасы Баулы
яшьләр эшләре бүлеге» МКУ

муниципаль

районының

Программа максаты

Программаның төп максатлары:
төрле социаль ситуацияләрдә аерым шәхесләрнең дә,
яшьләрнең
төркемнәренең
дә
үз-үзләрен
тотышның
тотрыклылыгын тәэмин итү максатында яшьләр арасында
шәхесара аралашу практикасын, үз-үзләрен толерант тоту
нормаларын кертү.
- үз-үзеңне танып белү сәләтен үстерү;
- социаль сизгерлекне (кеше хәленә керә белү сәләтен) үстерү;
- үз гамәлләрен анализлау сәләтен, уңай эчке диалог алып
бару күнекмәләрен үстерү;
- үз халкына уңай мөнәсәбәт формалаштыру;
- милли, этник, дини һәм социаль аерымлыкларга һәм
индивидуаль үзенчәлекләргә карамастан, башка кешеләрне
хөрмәт итү;
- толерантлык, толерант шәхес, толерантлык чикләре турында
теоретик белемнәрне үзләштерүне тәэмин итү
2021-2025 еллар

Программа
бурычлары

Программаны
тормышка ашыру
сроклары һәм
этаплары
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Ел һәм
чыганак

Еллар һәм чыганаклар
буенча бүлгәләп,
программаны
финанслау күләмнәре

Фаразланган акча күләме, мең сум.

2021
2022
2023

Муниципаль район
бюджеты
10 000
10 000
10 000

Бюджеттан тыш
чыганаклар
-

2024

10 000

-

2025

10 000

-

Барлыгы:
50 000
Финанслау күләмнәре – җирле бюджет чыганаклары
Искәрмә: Программаны финанслау күләмнәре фаразлау
характерында һәм тиешле дәрәҗәләрдәге бюджетларны
тиешле елга һәм план чорына формалаштыруны исәпкә алып,
ел саен төзәтмәләр кертергә, шулай ук уртак финанслауга
программа
чараларын
федераль
һәм
республика
бюджетларыннан акча бүлеп бирергә тиеш.
Башка чыганаклар – ата-аналар кертемнәре.
Программаның
максатларын һәм
бурычларын
(нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторларын)
тормышка ашыруның
көтелә торган ахыргы
нәтиҗәләре һәм аның
бюджет нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре

2021-2025

- рухи кыйммәтләрнең әһәмиятен күтәрү өчен уңай шартлар
тудыру;
- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә толерантлык формалаштыруга
ярдәм итә торган белем һәм тәрбия мохите булдыру һәм
үстерү;
- Россия мәдәниятенең милли традицияләрен торгызу;
яшүсмерләрдә
һәм
яшьләрдә
көндәлек
тормышта
толерантлыкның иң мөһим принципларын аңларга һәм
кулланырга сәләтле толерант шәхес сыйфатларын үстерү;
- конфликтларны булдырмый кала белү яисә аларны тиз арада
бетерә белү;
- тәрбияле, социаль актив, толерант коллективның барлыкка
килүе, анда һәркем җәмгыятькә карата толерант мөнәсәбәтле
гармонияле һәм һәрьяклап үсеш алган шәхес булуы.

елларга

II. Гомуми нигезләмәләр
«Татарстан Республикасы

Баулы

муниципаль

районы

яшьләрендә толерантлык тәрбияләү» муниципаль программасы (алга таба - Программа)
җәмгыятьтә

аерым

шәхесләрнең

дә,

төрле

социаль

ситуацияләрдә

яшьләрнең

төркемнәренең дә үз-үзләрен тотышын тотрыклыландыруны тәэмин итәргә тиешле
шәхесара аралашуыны, үз-үзләрен толерант тоту нормаларын булдыруга юнәлдерелгән.
Хәзерге җәмгыятьтә, икътисадый, белем һәм рухи аерымлыклар арту сәбәпле,
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кеше һәм аның тормыштагы урыны турында күзаллаулар күптөрле. Төрле партияләр,
оешмалар, дини конфессияләр, милли берләшмәләр еш кына бер-берсенә капма-каршы
булган тәрбия максатларын формалаштыралар. Тәрбия максатлары мәсьәләсе хәзер
аеруча әһәмиятле, чөнки Россия гражданнарының яңа буыны формалашу процессы бара.
Баулы муниципаль районында түбәндәгеләр нигезендә Программаны гамәлгә ашыру
өчен шартлар тудырыла:
-

гомумкешелек

кыйммәтләренә,

гаилә

кыйммәтләренә,

үзенең

этник,

конфессиональ, социаль төркеменә якынайту;
- Россия гражданинын формалаштыру контекстында гомумкешелек кыйммәтләренә
якынайту;
- баланы Ватанга мәхәббәт рухында тәрбияләү һәм үз халкының һәм үз иленең
мәдәни-тарихи мирасына хөрмәт уяту;
- җәмгыятьтә һәм гаиләдә социаль җаваплылык тоюны формалаштыру.
Төрле илләр һәм халыкларның мәдәнияте, дине, сәнгате белән танышу яшьләрнең
дөньяга карашларын киңәйтә, үз-үзләрен аңларга ярдәм итәчәк. Хәзерге Россия катлаулы
социаль-сәяси

шартлары

толерантлык тәрбияләү

проблемасын

актуальләштерде,

практик чишелешне таләп итә.
III. Программаның төп бурычлары һәм максатлары
Программаның төп максатлары булып төрле социаль ситуацияләрдә аерым
шәхесләрнең дә, яшьләрнең төркемнәренең дә үз-үзләрен тотышның тотрыклылыгын
тәэмин итү максатында яшьләр арасында шәхесара аралашу практикасын, үз-үзләрен
толерант тоту нормаларын кертү тора.
Аларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны тормышка ашырырга кирәк:
- рухи кыйммәтләрнең әһәмиятен күтәрү өчен уңай шартлар тудыру;
- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә толерантлык формалаштыруга ярдәм итә торган
белем һәм тәрбия мохите булдыру һәм үстерү;
- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә көндәлек тормышта толерантлыкның иң мөһим
принципларын аңларга һәм кулланырга сәләтле толерант шәхес сыйфатларын үстерү;
- конфликтларны булдырмый кала белү яисә аларны тиз арада бетерә белү;
- тәрбияле, социаль актив, толерант коллективның барлыкка китерү, анда һәркем
җәмгыятькә карата толерант мөнәсәбәтле гармонияле һәм һәрьяклап үсеш алган шәхес
булуы.
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- яшьләрдә тынычлыкка, толерантлыкка, үзара аңлашуга һәм хезмәттәшлеккә
омтылыш, мәдәнияткә, демократиягә, кеше хокукларына һәм ирекләренә хөрмәт рухы
тәрбияләү;
- конфликтларны конструктив хәл итү күнекмәләренә, каршылыкларны җиңәргә һәм
компромисска ирешүгә өйрәтү;
- яшүсмерләр һәм яшьләр арасында толерантлык - җәмгыятьнең иң мөһим
кыйммәте дигән күзаллау формалаштыру;
- Баулы муниципаль районында күпмилләтле Россия җәмгыяте кыйммәтләре,
мәдәни үзаң, кеше хокукларын һәм ирекләрен саклау принциплары нигезендә толерант
мохитне ныгыту;
- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә ирекне бәяләргә, кеше абруен һәм шәхесне, башка
мәдәният вәкилләрен хөрмәт итәргә сәләтле шәхес сыйфатларын үстерү;
- толерантлыкның мөһим принципларын аңлау һәм аларны көндәлек тормышта
куллану сәләтен үстерү;
- конфликтларны булдырмау һәм аларны тыныч юл белән хәл итү сәләтен үстерү.
IV. Программаны тормышка ашыруның төп механизмнары
Программаны

тормышка

ашыру

өчен

«Татарстан

Республикасы

Баулы

муниципаль районының яшьләр эшләре буенча бүлеге» МКУ (алга таба - Яшьләр
эшләре буенча бүлек) җаваплы, ул максатчан индикаторларны мониторинглауны
тормышка ашыра. Программаны гамәлгә ашыруда Яшьләр эшләре бүлегенең барлык
структуралары, Яшьләр эшләре бүлегенә буйсынучы оешмалар һәм эшчәнлекнең
беркетелгән юнәлешләре буенча иҗтимагый яшьләр оешмалары катнаша. Программа
чараларын гамәлгә ашыру барышында муниципаль заказчы төп башкаручыларның
үзара хезмәттәшлеген тәэмин итә, чараларны гамәлгә ашыруның барышын һәм
акчаларны турыдан-туры башкаручыларның нәтиҗәле файдалануын тикшереп тора.

V. Программаны тормышка ашырудан көтелгән нәтиҗәләр
Программаны тормышка ашыру 2025 елга түбәндәге күрсәткечләрне арттырырга
мөмкинлек бирәчәк:
- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә толерантлык формалаштыруга ярдәм итә торган
белем һәм тәрбия мохите булдыру һәм үстерү;
- Россия мәдәниятенең милли традицияләрен торгызу;
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- яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә көндәлек тормышта толерантлыкның иң мөһим
принципларын аңларга һәм кулланырга сәләтле толерант шәхес сыйфатларын үстерү;
- конфликтларны булдырмый кала белү яисә аларны тиз арада бетерә белү;
- тәрбияле, социаль актив, толерант коллективның барлыкка килүе, анда һәркем
җәмгыятькә карата толерант мөнәсәбәтле гармонияле һәм һәрьяклап үсеш алган шәхес
булуы;
- рухи кыйммәтләрнең әһәмиятен күтәрү өчен уңай шартлар тудыру;
VI. Программаны тормышка ашыру буенча чаралар
№
Чара атамасы
п/
п
1. «Доброта спасет мир!»
фотосурәтләр бәйгесе

Тормышка
Чыгым суммасы, мең сум
ашыру
2021 2022 2023 2024 2025 Всего:
сроклары
2021-2025 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
еллар

2. «Милләтчелек, расизм,
фашизм - хәзерге заман
куркынычы» түгәрәк өстәле

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

3. Профилактик әңгәмә: «Үзүзеңне толерант тоту
нормасы»

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

4. “Экстремизмның төрле
төрләрен профилактикалау”
акциясе

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

5. «Минем толерант дөньям»
рәсем конкурсы

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

6. «Иң яхшы толерант тәртип
белгече» профилактик уены

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

7. Социаль челтәрләрдә
яшьләрне толерант
тәрбияләү мәсьәләләрен
системалы яктырту

2021-2025
еллар

-

-

-

-

-

-

Барлыгы:

2021-2025
еллар

10,0

50,0

10,0 10,0

_________________

10,0 10,0

