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Положення про  

конкурс на тематику найкраща волонтерська ініціатива.  

 

ГО “Інститут фінансів та права” в рамках проекту “Школа волонтера”, що 

співфінансується Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Полтавської ОДА, проводить конкурс на кращу волонтерську ініціативу.   

 

I. Загальні положення.  

1.1.  Це положення визначає порядок проведення конкурсу на кращу волонтерську 

ініціативу (надалі – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводиться в рамках проекту “Школа волонтера” з метою формування 

позитивного ставлення до волонтерського руху та популяризації волонтерської 

діяльності у різних напрямах.  

 

ІІ.  Мета конкурсу. 

2.1.  Мета: конкурс сприятиме розвитку волонтерського руху на Полтавщині, поширенню 

інформації про волонтерство та волонтерську культуру, популяризації волонтерських 

цінностей серед суспільства.   

2.2.  Проблематика: на сьогоднішній день на Полтавщині поняття волонтерство набуло 

неймовірної популярності, але на жаль не всі розуміють його зміст.  Це сприяє неякісному 

наданню волонтерських послуг та поширенню стереотипних понять з цього приводу.  За 

допомогою різних форм популяризації волонтерської діяльності потрібно покращити 

ставлення громад до цього напрямку.   

 

ІІІ.  Організатор конкурсу.  

3.1.  ГО “Інститут фінансів та права”  

 

IV.  Умови участі в конкурсі.  

4.1.  До участі в конкурсі подаються ініціативи з волонтерства, заповнені за формою.   

4.2.  Соціальна ініціатива може мати таку форму проведення:  

 - флеш-моб,  

 - соціальна реклама,  

 - фото-виставка,  

 - майстер-клас,  

 - масовий захід.   

4.3.  Учасниками конкурсу може стати волонтер, який має приналежність до громадської 

організації, благодійного фонду чи іншого суб’єкта.  
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4.4.  Немає мінімальної кількості учасників волонтерської ініціативи.  

4.5.  Один учасник може представити лише одну волонтерську ініціативу.  

4.6.  Критерії оцінки:  

 - актуальність теми,  

 - відповідність до цього Положення.  

 

V.  Умови проведення конкурсу.  

5.1.  Конкурс триває до 25 грудня 2016 року.   

5.2.  Волонтерські ініціативи необхідно надіслати на електронну адресу: 

institute_fl@institutefl.org, або phrazom@gmail.com, не пізніше 25 грудня 2016 року з 

позначкою у темі листа “волонтерська ініціатива”. 

5.3.  Пропозиції, які надійшли пізніше 25 грудня 2016 року, до участі у конкурсі не 

допускаються.   

 

VІ.  Організаційний комітет конкурсу.  

6.1. Переможців Конкурсу буде оголошено на сайті www.institutefl.org та у Facebook, 

відповідно до критеріїв оцінювання.   

6.2. Підсумки конкурсу будуть оголошені на підставі рішення журі та будуть оформлені 

відповідним протоколом.   

 

VІI. Журі конкурсу.  

7.1.  Склад журі:  

Любич Андрій Васильович, голова ГО “Інститут фінансів та права”,  

Откидач Ольга Андріївна, голова ПМЕГО “Мама-86-Полтава” (за згодою), 

Василенко Олександр Миколайович (за згодою). 

 

Голосування відбувається закрите, результати переможців оголошуються на сайті 

www.institutefl.org.  

 

VІII.  Визначення та нагородження переможців конкурсу волонтерських ініціатив. 

8.1.  Визначення переможців конкурсу волонтерських ініціатив відбувається голосуванням 

членів журі.   

8.2.  Переможці конкурсу волонтерських ініціатив отримують:  

1) Крісло офісне DIPLOMAT,  

2) SIM-карта "Київстар" та 6 карток передоплаченого зв'язку номіналом 100 гривень,  

3) SIM-карта від "Київстар" та 5 карток передоплаченого зв'язку номіналом 100 гривень 

кожна, 

4) SIM-карта від "Київстар" та 4 картки передоплаченого зв'язку номіналом 100 гривень 

кожна. 
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Звертайтесь за додатковою інформацією.  

   

Любич Андрій Васильович,  

 

голова ГО “Інститут фінансів та права”  

institute_fl@institutefl.org.  

 

 

 
 


