
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра молоді 

та спорту України  

 

________Марина ПОПАТЕНКО 

_______________ 2021 року 

                                                                              МП    

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнського молодіжного табору "Будуємо Україну Разом" 

 

Розділ I 

1. Назва проекту, заходу: "Всеукраїнський молодіжний табір "Будуємо Україну 

Разом" 

 

2. Рівень проведення: всеукраїнський 

 

3. Зміст проекту, заходу: освітньо-виховний. 

 

4. Підстава для розроблення проекту, заходу: відповідно до підпункту                         

2 пункту 2 Завдань і заходів Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2021-2025 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2021 року № 148, Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики 

з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                      

від 22 березня 2012 р. № 116 (зі змінами), Порядку реалізації програм, проектів 

та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та                                   

сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 р.  № 808, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами), та підпункту 

1.1.3. пункту 1.1 розділу 1 Календарного плану заходів щодо реалізації державної 

політики з питань молоді на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту 

від 30.07.2021 № 2732 (зі змінами). 

 

5. Строк реалізації проекту, проведення заходу: 

початок –  4 листопада 2021 року 

закінчення – 7 листопада 2021 року. 

 

6. Місце реалізації проекту, проведення заходу: Державна організація 

«Резиденція Синьогора», вул. Зарічна 4, с. Стара Гута, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область. 
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7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, проведення 

заходу: 

Метою заходу є залучення молоді до волонтерської діяльності та 

підвищення рівня культури волонтерства серед молоді. 

Актуальність заходу полягає в поширенні ідей волонтерства як важливого 

ресурсу для вирішення соціальних проблем місцевого населення. У ході заходу 

учасники здобудуть знання, уміння і навички, а також інструменти, які необхідні 

їм для волонтерської діяльності. 

Також під час проведення заходу буде налагоджено співпрацю між 

молоддю, місцевими мешканцями, бізнес-сектором та владою заради вирішення 

спільних, суспільно-важливих питань, учасники здобудуть знання й досвід для 

проведення заходів, які сприяють популяризації та поширенню волонтерської 

діяльності в Україні.  

 

8. Основні завдання проекту: 

 акумулювання зусиль зацікавлених сторін задля вироблення потужного 

імпульсу розвиткові волонтерського руху в різних регіонах України; 

залучення молоді та місцевої громади  до волонтерського руху; 

налагодження діалогу між молоддю з різних частин України; 

  створення спільноти активних та соціально відповідальних громадян;  

презентація волонтерських та навчальних можливостей для молоді; 

налагодження ефективної співпраці між молоддю, місцевими мешканцями, 

бізнес сектором та владою заради вирішення спільних питань; 

забезпечення підвищення комунікації та співпраці між молоддю з різних 

регіонів України. 

 

9. Очікуваний результат:  

Проведення  заходу сприятиме залученню молоді до волонтерської 

діяльності, підвищенню рівня культури волонтерства серед молоді, розвитку та 

популяризації волонтерського руху в Україні. 

Соціально-економічними наслідками реалізації проекту буде зближення та 

комунікація між представниками різних регіонів України, залучення молоді до 

волонтерського руху та молодіжних соціальних проектів, набуття інформаційної 

та методичної практики щодо якісної реалізації проектів у своїх регіонах.  

        Ефективність проекту полягатиме у створенні умов для популяризації 

волонтерського руху принаймні у різних регіонах України, вдосконаленні форми 

самоорганізації молоді у створенні власних волонтерських ініціатив на місцях.  
Корисність заходу буде відображатися у збільшенні показників участі 

молоді у волонтерських проектах на всеукраїнському та місцевому рівнях, 

розвитку відповідних волонтерських проектів та додатковому залученню 

ресурсів до їхньої реалізації.   

Довгостроковим наслідком проекту є підвищення рівня культури 

волонтерства та надання молоді стимулу для розвитку волонтерського руху,                    

а також створення мережі молодіжних просторів та заохочення їх до активного 

соціального життя. 
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У наступні роки учасники заходу продовжать розвивати волонтерську 

діяльність, а результати заходу будуть використані для подальшого поширення 

та розвитку волонтерського руху в Україні та планування наступних 

волонтерських заходів. Усі подальші заходи проводитимуться з урахуванням 

підсумків цьогорічного проведення заходу. 

Загальне охоплення заходу становитиме 155 осіб, із них безпосередніх                   

учасників – 80 осіб, у тому числі: 58 жінок, 28 чоловіків. 

Під час проведення заходу враховано принцип гендерної рівності, оскільки 

створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок. Водночас склад 

учасників заходу становитиме: 73% – жінки, 27% – чоловіки,  

Під час проведення заходу буде дотримано встановлених вимог щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме: 

забезпечення учасників проекту та організаторів медичними масками та 

дезінфікуючими засобами, також буде дотримано соціальної дистанції та 

забезпечено встановлені норми площі на 1 особу відповідно до вимог, 

передбачених чинним законодавством України. 
 

Розділ ІІ 

 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу: 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу: 

Кімакович Віктор Євстахійович, директор департаменту, м. Івано-Франківськ, 

вул. Грушевського, 21, тел.:(0342) 55-21-34; 

 

Бєляєва Ірина Іванівна, директор департаменту молодіжної політики 

Мінмолодьспорту, вул. Еспланадна, 42, тел.: (044) 287 24 57. 

 

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту, проведенні 

заходу: 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації, 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; 

Міністерство молоді та спорту України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42,                    

тел.: (044) 287 24 57; 

Благодійна організація «Львівська освітня фундація», 79011, м. Львів,                              

вул. Свєнціцького 17. 

 

 Розділ ІІІ 

 

1. Кількість учасників проекту, заходу: загальна кількість учасників – 155 осіб, 

з них безпосередніх учасників – 80 осіб, у тому числі: 58 жінок, 28 чоловіків. 
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2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, проведення 

заходу, із зазначенням фаху: 6 осіб, у  тому числі: 

координатор табору – 1 особа; координатор освітніх активностей табору –                              

2 особи; асистенти координатора – 3 особи. 

 

2. Сценарний план реалізації проекту,  проведення заходу:  

Час Назва заходу 

04.11.2021  

до 16:00  Прибуття учасників до м. Івано-Франківськ 

16:00-17:30 Переїзд до пансіонату (Івано-Франківськ – с. Стара Гута) 

17:30-19:00 Поселення учасників 

19:00-20:00 Вечеря 

20:00-22:00 Знайомство 

05.11.2021 

09:00-10:00 Сніданок 

10:00-13:00 Навчання з проектного менеджменту. Написання проектів з 

волонтерської діяльності (1 частина) 

13:00-14:00 Обід 

14:00-18:00 Навчання з проектного менеджменту. Написання проектів з 

волонтерської діяльності (2 частина) 

18:00-19:00 Вечеря 

19:00-22:00 Гра «Життя, як проект» 

06.11.2021 

09:00-10:00 Сніданок 

10:00-13:00 Навчання з пітчингу волонтерських проектів (1 частина) 

13:00-14:00 Обід 

14:00-18:00 Навчання з пітчингу волонтерських проектів (2 частина) 

18:00-19:00 Вечеря 

19:00-22:00 Підготовка до пітчингу проектів 

07.11.2021  

09:00-10:00 Сніданок 

10:00-13:00 Пітчинг проектів 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00  Нетворкінг учасників 

17:00-18:00 Рефлексія, підведення підсумків заходу  

18:00-19:00 Вечеря 

18:30-19:30 Переїзд учасників в Івано-Франківськ (с. Стара Гута –                         

м. Івано-Франківськ) 

19:30 Від'їзд учасників з Івано-Франківська 
 

3. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу: 

№ 

з/п 
Назва Кількість Призначення 

1. Проїзд учасників 80 осіб x  Компенсація витрат на проїзд 
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2 рази учасникам заходу. 

Оскільки учасниками заходу є 

молодь з різних куточків України, 

їм необхідно відшкодувати витрати 

на проїзд від місця проживання до 

міста Івано-Франківська, звідки 

буде організовано транспортування 

учасників до  с. Стара Гута, та у 

зворотному напрямку з м. Івано-

Франківська до місця проживання. 

2. Харчування учасників 80 осіб x  

3 дні 

(сніданок, 

обід, 

вечеря); 

80 осіб x  

1 раз 

(вечеря) 

 

Забезпечення 3-х разового 

харчування учасників заходу 

протягом усього часу проведення 

заходу відповідно до норм 

харчування. У день приїзду 

учасники забезпечуються вечерею. 

3. Проживання учасників 80 осіб x  

3 доби 

З метою забезпечення комфортних 

умов під час проведення заходу 40 

учасників забезпечуються 

проживанням впродовж 3 діб 

проведення заходу  у с. Стара Гута 

4. Транспортні послуги:  

автобус Neoplan N 116,  

42 місця (або аналог) 

2 З метою перевезення учасників 

заходу до місця проведення заходу, 

необхідно орендувати автобус, який 

здійснюватиме перевезення 

учасників за маршрутом: 

м. Івано-Франківськ – с. Стара Гута 

– м. Івано-Франківськ, та по                       

м. Івано-Франківську у день приїзду 

та день від’їзду учасників заходу. 

5. Поліграфічні послуги: 

 Наліпки 105x148,5 з 

тематикою  заходу 

"Всеукраїнський 

молодіжний табір 

"Будуємо Україну 

Разом" 

155 шт. З метою  популяризації заходу буде 

розроблено наліпки, які будуть 

роздані учасникам заходу для 

використання і поширення, а також 

блокноти з логотипами заходу та 

організаторів.  
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 Блокнот формату А5, 

50 арк. з логотипами 

заходу та організаторів 

82 шт. Також для  популяризації заходу та 

створення тематичної фотозони, 

буде розроблено             ролл-ап банер 

із логотипами заходу та 

організаторів.   Ролл-ап стенд (із 

банером литим, розмір 

80*200 см, друк 4+0, 

брендований з 

логотипом заходу та 

організаторів, металева 

конструкція,  матеріал 

– алюміній) 

1 шт. 

 Сертифікати про участь 

у заході, папір 

крейдовий: 350 гр/м²,  

кольорність: 4+0,  

297x210 мм 

82 З метою підтвердження участі у 

заході учасники заходу отримають 

сертифікати (2 шт. буде додано до 

звітності). 

6. Інформаційні послуги: 

 Мотиваційний 

відеоролик про 

"Всеукраїнський 

молодіжний табір 

"Будуємо Україну 

Разом" (відеозйомка, 

відеомонтаж, 

озвучення, розробка 

сценарію, роздільна 

здатність 1280 х 720, 

тривалість - 5 хв.) 

1 шт. З метою популяризації заходу та 

залучення молоді до волонтерської 

діяльності буде створено 

мотиваційний  відеоролик про  

"Всеукраїнський молодіжний табір 

"Будуємо Україну Разом" 

7. Інші витрати:   

 екоторби з логотипами  82 шт. З метою популяризації заходу та 

збереження інформаційних 

матеріалів учасників буде 

забезпечено екоторбами з 

логотипами заходу та організаторів 

 

Розділ IV 

1. Загальний обсяг витрат 156350,00  грн, 
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