Шукаємо партнерів для проведення
дитячих таборів House of Europe
на території України (крім Києва та
Київської області)
House of Europe (“Дім Європи”) шукає локальних партнерів для
проведення дитячих таборів у регіонах України для 60 – 100 дітей
віком 11-13 та 14-16 років. Табори буде проведено у 2020, 2021 та
2022 роках. Тривалість кожного табору 2 тижні, перший
планується у липні або серпні 2020 року.

Основні завдання таборів
• покращити інформованість щодо ЄС у підростаючих поколінь,
сприяти розвитку цінностей ЄС через реалізацію проектів
• сприяти вивченню європейських мов
• сприяти усвідомленню цілісності української території серед
молоді
• сприяти взаєморозумінню у мультинаціональній та багатомовній
українській культурі

Про House of Europe
House of Europe — нова програма, що фінансується
Європейським Союзом з метою професійного та творчого обміну
між Україною і ЄС у секторах культури та креативних індустрій,
освіти, охорони здоров’я, медіа, соціального підприємництва та
роботи з молоддю.

Вимоги до проведення таборів
• Розроблення концепції та детальної програми проведення
табору

Хто може подати заявку
• приватні організації
• громадські організації

• ФОПи

Потенційний партнер
• в змозі надати обслуговування згідно з переліком
• базується в Києві або Київській області
• має досвід організації та проведення таборів для дітей та
молоді

Як подати заявку
Заповнити форму заявки онлайн - відповісти на питання анкети
та долучити документи згідно переліку:
• кошторис (файл формату Excel)
• резюме людини, яка буде відповідати за проведення табору
• список персоналу, що буде залучено до проведення табору
• акт прийняття дитячого оздоровчого закладу (дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку) за формою № 318/о, затвердженого
наказом МОЗ України від 11.07.2000 № 160, завіреного печаткою та
підписом
посадової
особи
територіального
органу
Держпродспоживслужби за місцем розташування учасника за
2018 - 2019 рік
• свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку, діюче на момент розкриття
тендерних пропозицій (для учасників - дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку) або копію акредитаційного
сертифікату про присвоєння закладу оздоровлення та
відпочинку певної акредитаційної категорії (для учасників закладів оздоровлення та відпочинку, передбачених ч. 4 ст. 14
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»)
• довідка уповноваженого органу щодо перебування дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку учасника в Державному
реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, крім

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, на які не
розповсюджується дана вимога, за умови надання зазначеними
закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до
державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку
дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей». Оздоровчі та санаторно-курортні заклади
надають копію довідки уповноваженого органу, що підтверджує
обставини за яких вимога щодо внесення до Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відсутня
• чинний сертифікат відповідності, який гарантує послуги
харчування у курортних закладах оздоровчого характеру
• чинний сертифікат відповідності, який гарантує надання послуг
з забезпечення місць короткострокового проживання (послуги
курортних закладів оздоровчого характеру)
• фотоматеріали про заклад оздоровлення та відпочинку
Кінцевий термін подання заявок — 27 грудня 2019 включно.
У разі виникнення запитань, пишіть на адресу
viktoria.dovgan@houseofeurope.org.ua

Критерії відбору
• досвід проведення таборів
• наявність приміщень для проведення подій
• наявність персоналу для проведення таборів

