Заява
Я, Ліннік Вікторія Вікторівна___________________________________,
(ПІБ керівника організації або уповноваженої особи), керівник (посада уповноваженої особи)

Громадськоїорганізація міська молодіжна громадська організація__________
«Батьківський дім»,
(повна назва організації відповідно до Свідоцтва про державну реєстрації)

подаю для участі у Конкурсі, що проводиться Виконавчим комітетом
Конотопської міської ради відповідно до розпорядження міського голови №37ОД
від
10.03.2021
проект
«Яскраве
літо»_______________
(назва)

До заяви додаються:
(перелік додатків).

Опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план
виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані
результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову
аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи
інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела
фінансування
Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та
організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід
виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел
фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріальнотехнічну базу та кадрове забезпечення.

Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної
пропозиції, містять достовірну інформацію про громадську організацію.
Підтверджую, що громадська організація «Батьківський дім» (назва організації)
готова та здатна виконати проект «Яскраве літо» (назва проекту) у вказаний строк та
в заявленому обсязі.
Цим гарантую, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок
бюджетних коштів для реалізації проекту кошти буде повністю використано
виключно для цілей, визначених проектом «Яскраве літо» (назва проекту) відповідно
до затвердженого кошторису витрат.
Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.
________________________
дата

__________________
підпис

ПІБ

М.П.

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації
Дата реєстрації :
Реєстраційний номер :
Назва проекту
Назва організації, що подає
проектну пропозицію

"Яскраве літо»
Міська молодіжна громадська
організація
«Батьківський дім»
Код ЄДРПОУ організації
36994346
- Формувавння та пропоганда
здорового і безпечного способу
Пріоритетні завдання, на реалізацію
житя-здійснення заходів,
яких спрямовується проект (вказані в спрямованих на популяризацію та
оголошенні)
утвердження здорового і
безпечного способу життя та
культури здоров’я.
Родини, що виховують дитину з
Цільова аудиторія проекту
інвалідністю
Юридична адреса організації
М. Конотоп, Сумської області,
вул Красногірська, буд. 17.
Поштова
/
фактична
адреса 41615 М. Конотоп, Сумської
організації
області, вул Красногірська, буд.
17.
Телефон, факс, електронна пошта
організації, веб-сайт
gor6777@gmail.com
+380961749324
ПІБ керівника організації
Ліннік Вікторія Вікторівна
Тел.:(факс)
Моб. тел.:
+380961749324
E-mail:

gor6777@gmail.com

ПІБ керівника проекту

Барсук Вікторія Вікторівна

Моб. тел.:

0977720618

E-mail:
Загальний бюджет проекту (у 30000 грн
гривнях)
Очікуване фінансування від
22000 грн
виконавчого комітету Конотопської
міської ради (у гривнях)

Залучене фінансування/власний внесок 8000 грн
Термін реалізації проекту
Травень- липень 2022р
Адміністративно-територіальний
рівень реалізації проекту

М Конотоп

1. Анотація проекту
Актуальність проекту
Все, що досить легко здійснити звичайним людям, може стати
непереборною перешкодою для сімей з особливими дітьми, тим більше в
реаліях нашого невеликого міста. Саме тому родини дітей з інвалідністю
потребують допомоги в організації їх дозвілля: розважальних заходів,
екскурсійних та туристичних поїздок, адже самостійно реалізувати це їм часто
не під силу.
Особливої актуальності дана проблема
епідеміологічною ситуацією під час пандемії.

набуває

в

зв’язку

з

Організоване з урахуванням особливих потреб дитини дозвілля,
передбачене проектом,
відкриє для них новий світ, дасть додаткову
можливість спілкування та соціалізації. В ході виконання заходів проекту
сенсорній досвід збагатиться яскравими, емоційно насиченими образами,
набагато більш вражаючими, ніж ті, які можна почерпнути з повсякденних
звичних занять. На основі цього виникають розумові процеси, а це, в свою
чергу, буде сприяти розвитку пізнавального інтересу у дітей. Важливим
аспектом даного проекту стане зміцнення дитячо-батьківських відносин під
керівництвом досвідчених спеціалістів-волонтерів, що надаватимуть
постійний супровід, психологічну та комунікативну підтримку.
Що саме та яким чином передбачається зробити під час реалізації
проекту.
В рамках реалізації проекту планується здійснити ряд заходів по
організації дозвілля родин, що виховують дитину з інвалідністю. Всі види
діяльності будуть враховувати індивідуальні особливості кожної дитини та
проводитися в інклюзивному форматі із залученням звичайних дітей. Цільова
аудиторія - 20 родин, що виховують 35 дітей, серед яких 20 мають
інвалідність.
В період з 01 по 30 червня на території приміщення Конотопського
благодійного фонду «Серця любові» та за його межами, буде проведено:
 Святково-розважальний захід із залученням аніматорів
 Туристичний захід біля місця відпочинку Кандибіно
 Туристично відпочинковий захід біля р. Сейм

 Екскурсійно-пізнавальна подорож до м. Суми – Дінопарк
 Екскурсійно-оздоровча подорож до м. Бровари з відвідуванням
Аквапарку
Під час проведення цих заходів діти познайомляться з географією нашої
країни, розширять світогляд і отримають новий досвід, матимуть можливість
соціальної інтеграції в середовище звичайних однолітків, розвинуть навички
спілкування з різними людьми у нових для них обставинах. Під час
туристичних виїздів діти отримають досвід прямого контакту з природою. Всі
заходи дозволять дітям оздоровитися через позитивні емоції та враження, що
сприятиме фізичному та соціальному розвитку. Спільне дозвілля дасть
можливість родинам зблизитись та зміцнити стосунки, що знизить рівень їх
соціальної ізоляції.
2. Опис проекту (програми, заходу)
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект;
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, що сприяє поліпшенню та
зміцненню фізичного та психологічного стану здоров’я дітей, відновленню
життєвих сил. Діти з інвалідністю безсумнівно повинні мати рівні можливості
на реалізацію цього права. До того ж інклюзивний дитячий відпочинок є
значущою частиною комплексу заходів щодо інтеграції людей з інвалідністю в
суспільство. При цьому значна частина сімей, що виховують дитину з
обмеженими можливостями, сьогодні не в змозі реалізувати це самостійно.
Тому так важливо допомогти родинам з «особливими дітьми» в
організації їх дозвілля, щоб дати можливість відчути себе повноцінними
членами суспільства, змінити повсякденний спосіб життя, подолати
самотність, а дітям мати досвід спілкування з тим, що знаходиться поза
межами звичного для них світу, Така організація дозвілля є своєрідною
реабілітацією, як фізичною, так і психологічною, а можливість спілкування,
оздоровлення, вивчення історії та краєвидів рідного краю сприятиме
відновленню та підвищенню фізичного, соціального, духовного, творчого та
інтелектуального рівня життєдіяльності цієї категорії з урахуванням їх
фізичних та психічних можливостей для сприяння їх інтеграції в суспільство.
Організація дозвілля дітей з інвалідністю разом з родиною - це новий
крок в соціальній адаптації та ресоціалізації цих родин.
2,2. Цільова аудиторія проекту
2,2.1. Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики
- Беніфіціари: діти та молоді люди з фізичними та розумовими вадами.

- Цільові групи: родини людей з інвалідністю; соціальні працівники;
педагоги; волонтери, які хочуть працювати з дітьми даної категорії.
2,2.2. кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено
програмою (проектом, заходом);
- Діти з інвалідністю в кількості 20 дітей; 15- нормотипових дітей
- Батьки дітей з інвалідністю – 20 чоловік
- Волонтери та фахівці, що працюватимуть в рамках даного проекту – 5
чоловік

2.3. Мета проекту
Організація дозвілля в інклюзивному середовищі для дітей з інвалідністю та
родин, що виховують дитину з інвалідністю шляхом проведення екскурсійних,
туристичних та розважальних заходів в період з 01 по 30 червня
Завдання проекту:
- Організація цікавого та корисного дозвілля дітей з інвалідністю та їх
сімей шляхом екскурсійних та туристичних поїздок і проведення
святково-розважальних заходів;
- Соціальна інтеграція дітей з інвалідністю в середовище звичайних
однолітків;
- Створення досвіду взаємодії з новими для дітей людьми і новими
обставинами;
- Формування позитивної громадської думки та толерантного відношення
суспільства до дітей з особливостями в розвитку;
- Розширення соціального та культурного досвіду родин, що виховують
дітей з інвалідністю;
- Оздоровлення дітей через позитивні емоції та враження;
- Надати особливим сім’ям можливість спілкуватися одна з одною;
- Надання допомоги в зміцненні дитячо-батьківських відносин,
психологічної та комунікативної підтримки батькам, що виховують
особливих дітей.
2.4. Види діяльності та методи виконання програми (проекту, заходу)
- соціально-психологічна реабілітація;
- спортивно-інтерактивна реабілітація. В рамках проекту з дітьми
працюють фахівці з адаптивної фізкультури, проводяться спортивні

інклюзивні змагання, адаптовані для дітей з будь-яким рівнем фізичних
можливостей;
- пізнавальна діяльність;
- культурна діяльність.
2.5. План виконання проекту
Опис заходів та діяльності

Строк
Результати реалізації
виконан
етапу
ня
Підготовчий етап:
Травень Проведено зібрання
родин даної категорії
1. Провести зібрання родин
з
метою
даної категорії з метою
інформування
про
інформування про перебіг
перебіг проекту
проекту
Складено
графік
2. Скласти
графік
туристичних
і
туристичних і розважальних
розважальних
поїздок та екскурсій та
поїздок
та
списки родин бажаючих їх
екскурсій та списки
відвідати
родин бажаючих їх
відвідати
3. Скласти план святковорозважального заходу
Складений
план
4. Укладення договорів з
перевізниками
5. Замовлення екскурсій на
заплановану дату

святковорозважального
заходу
Укладені договори з
перевізниками
Замовлені екскурсій
на заплановану дату

Відпові
дальна
особа
Барсук
В.В.,
Ющенко
В.О,
Аленіна
А.О.,
Тищенко
В.П,
Пасько
Г.О.

Виконання проекту
Червень
1.Проведення
святковорозважального заходу із
залученням
аніматорів.
Організоване на території
БФ «Серця любові» свято,
приурочене до дня захисту
дітей
з
підготованою
конкурсно-розважальною
програмою та виступами за
участю аніматорів для 35
дітей, серед яких 20 мають
особливості розвитку, 15 –
нормотипові;
2. Проведення туристичноспортивного заходу біля
місця відпочинку Кандибіно.
Організований захід для 20
родин дітей з інвалідністю,
який передбачає проведення
конкурсів,
організацію
активних ігор на свіжому
повітрі(бадмінтон, фрісбі,
різноманітні ігри з м’ячем),
спортивних
інклюзивних
змагань та ігор, адаптованих
для дітей з різним рівнем
фізичних і когнітивних
можливостей;
пікнік на
свіжому повітрі.
3. Проведення туристично
відпочинкового заходу біля
р. Сейм
Здійснений
туристичновідпочинковий захід, що
передбачає виїзд автобусом
в с.Озаричі для 55 осіб
(20дорослих, 20 дітей з
особливостями розвитку та
15 нормотипових дітей) до

Проведено святковорозважальний захід із
залученням
аніматорів,

туристичноспортивний захід
біля місця
відпочинку
Кандибіно,

туристично
відпочинковий захід
біля р. Сейм,

здійснено
екскурсійно-

Барсук
В.В.,
Ющенко
В.О,
Аленіна
А.О.,
Тищенко
В.П,
Пасько
Г.О.

річки
Сейм
для
туристичного відпочинку та
прямого
контакту
з
природою дітей в супроводі
фахівців, що полегшать
процес адаптації особливої
дитини до нових для неї
обставин та зможуть надати
психологічну
та
комунікативну підтримку
батькам.
4.Здійснення екскурсійнопізнавальної подорожі до м.
Суми – Дінопарк.
Організована екскурсійнопізнавальна поїздка
автобусом для відвідання
Дінопарку (м. Суми) для 55
осіб, серед яких 15
нормотипових дітей, 20 з
особливостями розвитку та
20 дорослих(батьків та
волонтерів, оскількі діти в
рамках свого діагнозу
потребують постійного
супроводу)
5. Здійснення екскурсійнооздоровчої подорожі до м.
Бровари з відвідуванням
Аквапарку.
Відбулася поїздка
автобусом до Аквапарку в
м.Бровари для 55 осіб, серед
яких 15 нормотипових
дітей, 20 з особливостями
розвитку та 20 дорослих
(батьків та супроводжуючих
фахівців), де особливі діти і
їх родини мали змогу
відпочити та оздоровитись

пізнавальну подорож
до м.Суми –
Дінопарк,

Здійснено
екскурсійнооздоровчу подорожі
до м. Бровари з
відвідуванням
Аквапарку.
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Заключний етап:
Липень
Провести
пресконференцію
по
результатам проекту за
участю родин учасників
проекту з фотовиставкою та
виставкою
дитячих
малюнків.
Провести
аналіз
результатів
проекту
та
запланувати
подальшу
роботу в даному напрямку.

- Проведена пресконференція
по
результатам проекту
за участю родин
учасників проекту та
організована
фотовиставка
та
виставка
дитячих
малюнків.
- Проведено аналіз
результатів проекту
та
запланована
подальша робота в
даному напрямку.

Барсук
В.В.,
Ющенко
В.О,
Аленіна
А.О.,
Тищенко
В.П,
Пасько
Г.О.

.6.
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іку
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виконання проекту:
Очікуваний результат

Результативний показник

1. Організовано дозвілля дітей з
інвалідністю та їх сімей шляхом
екскурсійних та туристичних
поїздок і проведення святковорозважальних заходів

Проведені поїздки, туристичні виїзди
та святково-розважальні заходи , фото
та відео матеріали, квитки з відвіданих
закладів

2. Соціальна інтеграція дітей з
інвалідністю в середовище
звичайних однолітків

Дозвілля,
проведене
спільно
нормотиповими
та
«особливими»
дітьми, дасть можливість останнім
адаптуватись
та
сприятиме
їх
соціалізації; відгуки дітей та їх родин

3. Створення досвіду взаємодії з
новими для дітей людьми і новими
обставинами;

Заходи,
вказані
у
проекті,
передбачають взаємодію з новими
ситуаціями
у
максимально
пристосованих для конкретної дитини
обставинах, підкріплених позитивними
емоціями, що сприяє її адаптації в
певній ситуації і підвищує рівень
адаптивності у майбутньому; відгуки
4. Формування позитивної
Ознайомлення
суспільства з даною
дітей та родин, фотозвіт
громадської думки та толерантного категорією дітей в процесі їх
відношення суспільства до дітей з знаходження в громадських місцях,
особливостями в розвитку
місцях загального відвідування формує
у суспільства розуміння, освіченість та
толерантність суспільства у ставленні
до осіб з інвалідністю; відгуки родин
дітей з інвалідність, коментарі та
5. Розширення соціального та
Проведені
екскурсійні
поїздки,
відгуки, суспільна
думка в соціальних
культурного досвіду родин, що
туристичні
виїзди; фото і відео
мережах.
виховують дітей з інвалідністю
матеріали.
6. Оздоровлення дітей через
позитивні емоції та враження

Відгуки дітей та їх родин

7. Надання особливим сім’ям
Відгуки дітей та їх родин
можливість спілкуватися одна з
одною, надання допомоги в
зміцненні дитячо-батьківських
відносин, психологічної та
комунікативної підтримки
батькам, що виховують особливих
дітей

Шляхи (способи) інформування громадськості про хід
виконання проекту
Розміщення фото та відео публікацій про реалізацію проекту на
ресурсах партнерів проекту, в соціальних мережах.
2.8 перспективи продовження проекту після завершення періоду
фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі
джерела фінансування;
2.7.

Залучення коштів місцевих та зарубіжних організацій .
2.9. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту та розподіл
обов’язків між ними.
№п\п Назва організаціїКонтактна особа
Форма участі та
партнера
(ПІБ, посада, тел.) обов’язки у межах
проекту
1
Конотопський
Ющенко О.М,
Аренда приміщення
благодійний фонд
«Серця любові»
2
МБФ «Крила надії»
Рожкован В.
інформаційна
3
ГО Молодіжний
Коломійченко Ігор Інформаційна
актив Конотопщини
4
ГО «Руки підтримки» Сидоркіна М.В.
Консультація родин

Інформація про діяльність організації
1.

Назва організації та організаційно-правова форма.
Міська молодіжна громадська організація «Батьківський дім»

2.

Дата створення організації.
29.01.2009
Досвід діяльності організації з тематики проєкту та результати такої
діяльності (до 3-х абзаців).
Громадська організація
вбачає основною метою своєї діяльності
національно-патріотичне виховання, захист та реалізація законних прав її
членів через громадську діяльність, виховання духовних, моральних та
патріотичних якостей характеру у молоді та підтримка молодіжних
ініціатив.

3.

До основних проектів за останній рік відносяться: У соціальній
мережі «Facebook» відбувся благодійний аукціон по збору коштів на
лікування та реабілітацію Швидкої Анастасії, Зйомки відео виступу
оркестру та кавер гурту «Дагер» 58-мої окремої мотопіхотної бригади
імені гетьмана Івана Виговського, Мовчазний флешмоб вшанування
пам’яті Героїв Небесної Сотні за участі молоді та небайдужих мешканців
міста, Протягом лютого 2021 року відбувалася благодійна акція по збору
іграшок для відділення неврології НДСЛ «Охмадит», Відбувалася

трансляція загальноміського відеоролика «Чому яговорю Українською?»
до Міжнародного дня рідної мови, Конкурс художнього читання та
малюнків «Слався, Тарасе!», Цикл тренінг-семінарів для молоді міста,
Відкритий конкурс-фестиваль патріотичної пісні "Від серця до серця" на
честь перемоги у Конотопській битві 1659 року, «Велодень» та змагання з
вело-туризму, Настільна гра "УПА-відповідь нескореного народу",
Військово-патріотичний вишкіл Формування ініціативної групи для
формування складу молодіжної ради, Закінчення першого пластового
року, Перший у Конотопі марафон з бігу «INTBOARD 1 st City Run»,
Фестиваль «Всі разом за сім’ю», Фотоконкурс «Конотоп – моє улюблене
місто», «Ми разом - туристи» туристичний похід для дітей з особливими
потребами, Мото-пробіг за участі представників мото-клубу
"Агрегат",Щорічний фестиваль електронної музики «SUMMER MUSIC
FESTIVAL», У червні та серпні відбулись туристичні сплави байдарками
для молоді міста по річці Сейм, ФOTOСУШКА, Фестиваль читання прози
«УЗВАР-ФЕСТ», Пластова вело мандрівка, день вуличної музики,
закриття, відкриття мотосезону, мотопроїзди колони містом,
Досвід
виконання програм (реалізації проєктів, заходів)
протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або
інших джерел фінансування:

4.

№

1.

Назва проєкту
(програми,
заходу)
«Молодь у дії»

Сума
фінансової
підтримки,
грн
12033 грн.

Джерела
фінансув
ання

Період
виконанн
я

Короткий опис
(3-4 речення) проєкту

Місцевий
бюджет

Вересень У рамках проєкту збираються
– жовтень бажаючі студенти/учні з ВНЗ,
2021 року ЗФПО та ДПТНЗ у кількості
35 осіб. Шляхом розробки та
розповсюдження
google
анкети. Проводиться 9 денне
таборування поблизу місця
відпочинку
громадян
Кандибине,
м.Конотоп.
Протягом реалізації проєкту з
учасниками
проводяться
тренінги, практичні заняття
спрямовані на підвищення
рівня
інформативності
підростаючого покоління про
їх можливості, створення
умов для інтелектуального
самовдосконалення, творчого
розвитку
особистості,
набуття навичок та інших
компетентностней
поза
системою освіти.

2

«Зелений яр»

24300 грн.

Місцевий
бюджет

Лютийгрудень

В рамках проекту проведено
10 виїздів до відпочинкової

2021 року

3

«Сила жінки»

Серпеньжовтень
2020 року

4.

Допомога
в
реалізації
фестивалю
відкритих
читань
прози
«Узвар-фест»

Серпень
2021 року

5.

Допомога
в
реалізації
байдаркових
сплавів(для
дітей з родин,
що потрапили до
складних
життєвих
обставин,
та
активної молоді)
Перегляд
патріотичного
фільму «Разом
до перемоги», за
участі
військового
оркестру
58
ОМПБр
ім.
гетьмана
І.Виговського

Червень,
серпень
2021 рік

6.

зони поблизу м. Конотоп
(урочище Яри), в кожному з
виїздів беруть участь по 30
осіб (волонтери, студенти,
велолюбителі).
В
ході
кожного виїзду виконуються
роботи по облаштування
велосипедної
траси,
її
маркування, розробки на ній
природних
та
штучних
перепон. Як результат на
даній трасі буде проведено
змагання з крос-кантрі, вело
туризму. Та буде зроблено
трасу на якій зможуть
займатися
всі
бажаючі
велолюбителі.
В рамках проєкту було
проведено низку
безкоштовних фотосесій для
мам дітей з особливими
потребами.
Концепція
фестивалю
заснована на заохоченні до
читання,
на
зміцненні
традицій читання художньої
літератури,
української
прози, зв’язку літературних і
мистецьких поколінь нашого
краю і передбачає рівноцінне
залучення до участі у
фестивалі
як досвідчених
літераторів-аматорів і читців,
так
і
початківців
без
обмеження віку.
Організація спуску річкою
Сейм
на
байдарці,
розміщення
наметів,
розпалювання
вогнища,
спортивні ігри, навчання
користуванням кариматом та
спальником.

Організаці виховних годин в
Березень
– квітень ВНЗ,ЗФПО,ДПТНЗ міста з
2021 року залученням учасників АТО

7.

8.

Настільна
гра
"УПА-відповідь
нескореного
народу"
Проведення
вишколів
для
молоді міста

Травень
2021 року
Травень –
вересень
2021 року

Більшість щорічних заходів, що організовуються ГО, було відкладено до
поліпшення епідеміологічної ситуації.
5. Матеріально-технічна база.
На час реалізації проектів Міська Молодіжна Громадська Організація
«Батьківський Дім» буде співпрацювати з благодійним фондом «Серця
Любові», та використовуватиме їх приміщення та оргтехніку яка буде
необхідна для реалізації проектів.
6. Кадрове забезпечення.
ПІБ

Кваліфікація

Досвід роботи (3-4
речення)

Координатор
молодіжнопластових
проектів

Виховник рою Вогники,
референт
Уладу
Пластових
Новаків
Станиці Суми, виконує
адміністративну
роботу
станиці.
Пройдені
пластові
вишколи Кваліфікайний
Вишкіл Дійсного Члена,
вишкіл Уладу Пластових
Пташат
"ВВП
ч.10",
вишкіл Уладу Пластових
Новаків
"РОВ"

Тринитко
Василівна

Наталія Координатор
молодіжнопластових
проектів

Тринитко
Наталія
Василівна
Посада:,
Кваліфікація:
закінчила
Український державний
університет залізничного
транспорту
в
2011р.
(магістр),

Шемяков
виховник,

Ігор, Координатор
молодіжно-

Організатор пластових
заходів таких як День
першої
пластової
присяги,
Відкриття
пластового року, змагів
Уладу
Пластових
Новаків з тактичної
медицини,
мандрівництва
та
ведення
домашнього
порядку. Координатор
Станиці Суми акції
Вифлиємський вогонь
миру.
Співорганізатор Табору
"Вільні землі 2020",
виконувала
обов'язки
писара та сестрички
рою.
Виховниця новацького
рою "Фіалки" писар в
пластовому
осередку
конотоп,
8років
педагогічного
стажу
(викладач коледжу), 1
рік
виховницької
роботи в Пласті.
Робота з новаками 3-4
роки, як священик, то

Посада та
основні
обов’язки у
організації

Наталія Стрельченко

пластових
проектів

Левченко
Олегівна

Ольга Координатор
молодіжнопластових
проектів

Боцун Софія
Андріївна

Координатор
молодіжнопластових
проектів

Карабань Денис
Олександрович

Координатор
молодіжнопластових
проектів

Закінчила Сумське вище
училище мистецтв та
культури імені Д. С.
Бортнянського в 2016р.,
Сумський
державний
педагогічний університет
імені А.С. Макаренка в
2021р., 5,5р педагогічного
стажу
Кваліфікація у пласті 2015 році
загальнотаборовий писар,
виховник
2016 році писар,
виховник
2017 році писар, виховник
2018 році писар, виховник
2019 році писар,
виховник
Відбуті вишколи
виховників (які, коли,
де):
РОВ УПН ч. 283 (впор.
219) 10-13 листопада 2016
в м. Києві
РОВ УПН ч. 305 (бул. 22)
9-10 червня 2018 р. в м.
Харків,
КВВ УПЮ ч. 169 2-4
листопада 2018 р. в м.
Харків,
РОВ УПН ч. 314
(гніздових 51) 23-24
березня 2019 у м. Львові,
XXIII РОС (провідників
таборів 11) 7-9 березня
2020 у м. Львові,
КВЗ ч.34 16-18 жовтня
2020 у м. Буча

24 роки спілкування та
допомоги
людям.
Проведени табори, як
інструктор,
виховник
інтенданта.
Виховниця новацького
рою "Лілейки", рік
виховницької роботи в
Пласті.

У пласті з народження
має хист до дітей,
обіймала різноманітні
посади, з усіма
поставленими задачами
справлялась на
відмінно, завжди
знаходиться а активі
будь якого колективу,
креативна та ініціативна
особистість
Відбуті табори (коли,
де, які, ким):
Окружний юнацький
табір «Мамай – 2017»
11-23 липня 2017 року,
Харківська область, бунчужний.
Табір Пташат «Дерево
життя», 2017, 4-10
серпня 2017 року на
пластовій оселі СОКІЛ
– братчик рою.
Крайовий апробаційний
табір «Клич Лицарів 2017» 11-21 серпня 2017
року, Львівська область
- інтендант.
Крайовий морський
табір «Розвідники
Оксамитових Морів
2018», 27 червня – 6
липня 2018 року, м.
Шацьк – бунчужний.

Лещетарський табір
“ФЕСТ-2020” (етап
УСП/УПС), 14-16
лютого 2020 року, с.
Верхній Студений,
Закарпатської області –
учасник.
Станичний
лещетарський табір
«Снігова школа - 2021»
(новацький етап), 28-31
січня 2021 року, с.
Поляна, Закарпатська
область – комендант.
Лещетарський табір
“ФЕСТ-2021” (етап
УПЮ), 18-21 лютого
2021 року, с. Верхній
Студений,
Закарпатської області –
виховник/підінструктор.
Лещетарський табір
“ФЕСТ-2021” (етап
УСП/УПС), 23-25
лютого 2021 року, с.
Верхній Студений,
Закарпатської області –
бунчужний.
Міжокружний
новацький табір «Вільні
землі-2021», 14-21
червня 2021 року, м.
Конотоп, Сумська
область – комендант.
Міжкрайовий
Вишкільний Табір
«Лісова Школа» число
64, 17-30 липня 2021
року, урочище Гнилий
Потік, Славське –
учасник вишколу
булавних.
Окружний виховновишкільний табір УПЮ
2021, 12-21 серпня 2021
року, с. Верхнє
Солотвино,

Ужгородського р-ну,
Закарпатської обл. –
виховник/інструктор

______________________
(Посада керівника організації)

_______________ ________________
Підпис

М.П.
__________________ 2021 р.

Ініціали, прізвище

