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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КУ «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради 

за підтримки Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької 

обласної державної адміністрації  проводить конкурс з нагоди святкування 

Міжнародного дня волонтера. 

1.2 Це Положення регламентує статус і порядок проведення конкурсу 

«Zaporizhzhia Volunteers Awards» з нагоди святкування «Міжнародного Дня 

волонтера», спрямованого на популяризацію та підтримку волонтерської 

діяльності у Запорізькій області.  

1.3. Підстава для проведення заходу:  

- постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №148 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2016-2020 роки». 

- п.п 2.5. обласної цільової програми «Молодь Запорізького краю» на 

2017 – 2021 роки (рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 65). 

 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

 

2.1.Захід  проводиться з метою: 

- формування позитивного іміджу «волонтера» у суспільстві; 

- сприяти кращій проінформованості  населення про діяльність 

волонтерів Запорізької області; 

- реалізації проекту «Особова книжка волонтера» у Запорізькій області. 

2.2. Основні завдання заходу: 

- створити  позитивний  імідж «волонтера»  у суспільстві; 

- інформувати  населення  про діяльність волонтерів та їх значимість для 

розвитку Запорізької області; 

-  визначити та відзначити найкращих волонтерів Запорізької області; 

-  реалізувати  проект  «Особова книжка волонтера»; 

-  заохотити  та стимулювати населення до волонтерської  діяльності.  

 

III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАХОДУ 

 

 3.1 Організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу 

«Zaporizhzhia Volunteers Awards» з нагоди святкування «Міжнародного Дня 

волонтера» покладається на Комунальну установу «Запорізький обласний центр 

молоді» Запорізької обласної ради. 

 3.2 До проведення Заходу КУ «Запорізький обласний центр молоді» 

ЗОР може залучати державні структури та недержавні організації. 

 3.3. Організатори Заходу: 

- розробляють план дій щодо підготовки і проведення Заходу та 

забезпечують його виконання; 

- забезпечують поширення інформації через засоби масової 



   

інформації про проведення Заходу, зміст та умови участі у Заході, а також 

оприлюднення результатів Заходу; 

- приймають заявки та створюють комісію, яка визначає 

найкращих волонтерів Запорізької області та кандидатів на отримання подяки 

від Запорізької обласної ради та Запорізької державної адміністрації; 

- визначають порядок проведення Заходу, порядок 

нагородження  учасників, можуть вносити зміни в номінації нагородження 

учасників,  підбивають підсумки Заходу; 

- затверджують список волонтерів на нагородження та 

затверджують спеціальні номінації; 

- організовують церемонію нагородження волонтерів. 

3.4. Захід проводиться на обласному рівні. 

 

IV. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ 

 
4.1. У заході беруть участь молоді люди  віком від 14 до 35 років 

(волонтери старші 35 років також нагороджуються), які займаються 

волонтерською діяльністю. 

4.2. Для отримання подяки за розвиток волонтерської діяльності у 

Запорізькій області учасник заповнює Заяву. (Додаток 1) 

4.3. Для отримання «Особової книжки волонтера», учаснику необхідно 

надати відповідну Заяву (Додаток 1) до КУ «ЗОЦМ» ЗОР, копію документів, 

що посвідчують особу та характеристику – подання (Додаток 2) від організації, 

установи, підприємства, де волонтер реалізовував волонтерську діяльність. 

Кандидат – волонтер повинен мати досвід участі у волонтерських заходах та 

стаж волонтерської діяльності не менше ніж 6 місяців. (Згідно Положення «Про 

волонтерську книжку»). 

4.4. Для участі в конкурсі «Zaporizhzhia Volunteer Awards» необхідно 

подати заявку в електронному вигляді, заповнивши анкету за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-

p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform . 

4.5.Установа, організація чи підприємство заздалегідь подає кандидатуру 

волонтера на отримання почесної подяки  від Запорізької обласної ради та 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

Для цього необхідно надіслати  детальну характеристику волонтера, (Додаток 

3) та ксерокопію його паспорту. 

4.7. Заяви, характеристики-подання на отримання волонтерської книжки 

та Характеристики на отримання подяк від Запорізької обласної ради, 

Запорізької обласної державної адміністрації розглядаються спеціальною 

комісією. 

4.8. Кандидати на отримання особової книжки волонтера оцінюються 

згідно Положення «Про особову книжку волонтера». 

4.9. Кандидати на отримання подяки від  Запорізької обласної ради та 

Запорізької обласної державної адміністрації оцінюються за спеціальним 

оціночним бланком. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform


   

4.10. До складу комісії повинні входити представники різних сфер 

діяльності волонтерів з державних та недержавних структур (Департаменти, 

організації, служби тощо). 

 

V. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ 
5.1. Волонтерів нагороджують у 6-ти номінаціях: 

- «Робота з молоддю та популяризація здорового способу життя» 

- «Ековолонтерство» 

- «Волонтерство у сфері дозвілля та розвитку дітей» 

- «Волонтерство у роботі з людьми похилого віку та людьми з 

обмеженими можливостями» 

 - «Робота з учасниками АТО та військовослужбовцями» 

 - «Робота у сфері розбудови громадянського суспільства» 

5.2. Номінація, в якій буде нагороджуватись волонтер, повинна 

відповідати сфері його діяльності. Волонтер сам повинен вказати номінацію 

для нагородження під час заповнення Заявки та Характеристики-подання. 

5.3. Якщо сфера діяльності волонтера розгалужена, то він повинен 

визначитись, в якій номінації він хоче бути відзначеним. 

5.4. Під час Заходу на сцену викликається 1 представник від організації та 

отримує нагороди всіх волонтерів організації, які подавали заявки. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ 

 

6.1 Проведення Заходу фінансується з програмних коштів Обласного 

бюджету. 

 

                                          VІI.  Конкурс «Zaporizhzhia Volunteer Awards» 

          7.1. Конкурс «Zaporizhzhia Volunteer Awards» - конкурс на визначення 

кращого волонтера Запорізької області у 2019 році.  

          7.2. Конкурсна комісія складається з всеукраїнських організацій, 

відібраних за профілем діяльності.   

          7.3. Кожен член конкурсної комісії відбирає 10 найкращих волонтерів у 6-

ти номінаціях. 

          7.4. Нагородження відбувається на основі визначення конкурсної комісії 

10 переможців в одній номінації. 

          7.5. Для участі в конкурсі «Zaporizhzhia Volunteer Awards» необхідно 

подати заявку в електронному вигляді, заповнивши анкету за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-

p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform . 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zoG9VAiFNHI-p1EmKFXDINqI1cqQMzOeej_Y_8SczIMZig/viewform


   

Додаток 1 

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПОДЯКИ ТА ОСОБОВОЇ КНИЖКИ ВОЛОНТЕРА 

 

 

 

*Координатор групи – це людина з якою можуть зв’язатися організатори заходу.  

* Напрямки волонтерської діяльності такі:  

1.Ековолонтерство  

2. Волонтерство у сфері дозвілля та розвитку дітей  

3. Робота з учасниками АТО та військовослужбовцями  

4. Робота з людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями  

5. Робота з молоддю та популяризація здорового способу життя 

6. Робота у сфері розбудови громадянського суспільства 

* Обов’язково вказати номера телефонів всіх учасників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ПІП Дата 

народження 

Місце 

роботи/навчання 

Напрямок 

волонтерської 

діяльності 

 

Номер 

телефону  

Необхідність 

отримання 

«Особистої 

книжки 

волонтера» 

1  

 (координатор 

групи) 

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

…  

 

     



   

Додаток 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА–ПОДАННЯ 
на _____________________ 

(П. І. Б. волонтера)  

 

на отримання  

Особової книжки волонтера 
 

1. Загальні відомості про волонтера 

 

1. Дата народження______________________________________________ 

2. Місце проживання_____________________________________________ 

3. Місце роботи/навчання_________________________________________ 

 

2. Характеристика діяльності волонтера (в т.ч. якість виконаних робіт)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Досвід участі у волонтерських заходах  
(зазначте не менше 4 заходів у яких ви брали участь за період не менше 6 місяців)  

 Назва заходу Дата  Контактні дані особи 
((П.І.Б, місце роботи, 

телефон), що може 

підтвердити участь 

    

    

    

    

    

 

3. Дата заповнення______________________________________________ 

 

 

Волонтер                                                                  _________________________ 
(П.І.Б.,  підпис) 

Уповноважена особа                                              _________________________ 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                  _________________________ 
(П.І.Б., підпис, посада) 

 

 

 



   

Додаток 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ПОДАННЯ 

на __________ПІБ______________ 

1.Відомості з біографії кандидатури (рік народження, місце навчання/роботи). 

2. Досвід волонтерської діяльності (заходи в яких приймав/ла участь, вид 

волонтерської діяльності, стаж його/ її волонтерської діяльності, який вклад 

зробив кандидат  у розвиток волонтерського руху в Запорізькій області). 

3. Коротка характеристика особистості волонтера. 

 

 

 

 

Начальник Управління фізичної культури,  

молоді та спорту   ЗОДА                                                                    Н.Ф. Власова 

(* Характеристика подається за підписом Начальника Управління. На підпис 

подає КУ «ЗОЦМ» ЗОР) 

 


