Шукаємо партнерів
Організації, що прийматимуть мандрівні
табори європейської молоді навесні
2022 року
1. House of Europe
House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується
Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС*1.
Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті,
медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
Ми пропонуємо більш як 20 програм: поїздки на конференції,
професійні події, стажування і нетворкінг у ЄС*, навчальні подорожі,
резиденції, тренінги та інші можливості. Команда House of Europe
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підтримує творчу співпрацю та копродукцію між організаціями з України
та ЄС*, фінансує розвиток культурної інфраструктури та програм для
молоді. Ми також проводимо молодіжні табори та влаштовуємо обмін
студентами між університетами в межах України.
Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська
Рада, Французький інститут та Чеський центр є консорціум партнерами
проєкту.

2. Кого ми шукаємо?
Шукаємо навчальні заклади у невеликих містах та селах, які прагнуть
прийняти в себе мандрівні табори європейської молоді.
Табори пройдуть під час весняних канікул 2022 року та будуть
присвячені інклюзії та толерантності й екології та сталому розвитку.
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Тут і надалі йдеться про країни ЄС, а також Велику Британію. До країн

ЄС належать Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія,
Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія,
Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща,
Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія , Іспанія, Швеція.

3. Що таке табори європейської молоді?
Табори європейської молоді – це табори, присвячені цінностям,
важливим для європейського та українського суспільств. Цільова
аудиторія – підлітки віком від 11 до 16 років.
Кожну зміну ми обираємо важливу тему та доступно пояснюємо її дітям.
Це можуть бути екологія, толерантність, інклюзивність, демократія,
інновації та здоровий спосіб життя. Діти розширюють кругозір,
знайомляться та грають.
Підлітки також зможуть користуватися додатком з довідками, квестами
та іграми, який ми розробили спеціально для таборів. Застосунок
працює на платформах iOS та Android.
Мандрівні табори проходять на території навчальних закладів з різних
областей України. Протягом п’яти днів діти проводять по шість годин у
таборі. Обід включений, житло не надається.
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4. Що потрібно буде зробити?
▪

Надати приміщення для занять та роботи в групах. У приміщенні
має бути комфортно знаходитися 50 учасникам табору та 7
представникам педагогічного колективу.

▪

Зібрати команду координаторів, охоронців та іншого персоналу.

▪

Відібрати учасників табору. Ми поділимося критеріями відбору, на
які потрібно спиратися.

▪

Подбати про харчування: впевнитися, що в учасників буде обід,
який вони зможуть з’їсти в окремому приміщенні. Ви можете
приготувати їжу у себе в їдальні або замовити кейтеринг.

▪

Подбати про трансфер учасників до табору та додому.

Ви можете передати два останніх завдання підрядникам. Вам потрібно
буде самостійно оплатити їхні послуги, тож не забудьте додати ці статті
до загального бюджету.

5. Що не входить до ваших завдань?
▪

Координація втілення освітньої програми.

▪

Розробка освітньої програми для табору.

▪

Підбір аніматорів.

▪

Організація проїзду, проживання та харчування аніматорів.

6. Коли пройдуть мандрівні табори?
Ми запланували табори на весняні канікули — останній тиждень березня
2022 року.
Ви дізнаєтеся, чи пройшли конкурс, на початку лютого 2022. Щоб
встигнути організувати табори, вам потрібно буде одразу ж взятися до
роботи.

7. Хто може взяти участь у конкурсі?
Заклади освіти та культури:
▪ Державні.
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▪

Приватні.

▪

Недержавні.

Ви можете створити локальний освітній кластер з різних навчальних
закладів з одного району. Тоді одна організація подасть заявку за усіх
учасників кластеру. Щоб визначити ролі та обов’язки кожного партнера,
ми радимо укласти Меморандум.
Культурні та освітні державні департаменти, що представляють місцеві
установи, також можуть подаватися. Якщо це ваш варіант, не забудьте
чітко прописати, яка установа буде проводити табір.

8. Хто не може брати участь у конкурсі?
▪

Політичні партії та пов'язані з ними організації

▪

Релігійні організації

9. Що потрібно для участі в конкурсі?
▪

Мати приміщення для проведення табору.

▪

Мати досвід роботи з молоддю.

▪

Бути офіційно зареєстрованою в Україні організацією.

▪

Мати змогу укласти договір про надання послуг.

▪

Працювати у населеному пункті, де проживає менше 300 000
жителів.

▪

Цікавитися темами інклюзії, толерантності, екології та сталого
розвитку.

10. Як подати заявку?
Заповніть форму на онлайн-платформі. Для цього зайдіть у розділ
«Табори Європейської Молоді» та оберіть конкурс «Організації, що
прийматимуть мандрівні табори європейської молоді під час весняних
канікул 2022 року».
Кінцевий термін — понеділок, 31 січня 2022 року, 15:00 за київським
часом. Щоб подати заявку, натисніть кнопку «Submit entry/Подати
заявку».

11. Які документи потрібно долучити до заявки?
▪

Резюме людей, відповідальних за проведення таборів.

▪

Скан-копію витягу з Єдиного державного реєстру або документів
про статус організації.
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▪

Документи, що обгрунтовують спроможність приймати чи
організовувати заходи із залученням неповнолітніх учасників.

▪

Бюджет, складений за нашим шаблоном.

▪

Рекомендаційні листи (за наявності).

▪

Якщо угода укладатиметься не з вашою установою, підписаний
Меморандум з описом ролей та особливостей кожного
залученого закладу, заповнений у нашому шаблоні.

▪

Якщо заявку подає департамент культури або освіти, підписаний
Меморандум з описом ролей та особливостей кожного
залученого закладу, заповнений у нашому шаблоні.

▪

Якщо заявку подає об’єднання культурних чи освітніх установ,
підписаний Меморандум з описом ролей та особливостей
кожного залученого закладу, заповнений у нашому шаблоні.

▪

Якщо заявку подає культурний або освітній державний заклад
або об’єднання установ, письмовий дозвіл на організацію
мандрівних таборів від культурного чи освітнього відділу, до якого
вони належать.

▪

Фотографії та загальну карту приміщення.

▪

Список готелів, де можуть зупинитися аніматори.

 


12. Як ви оберете переможця конкурсу?

Спочатку технічний відбір. Ми перевіримо, чи відповіли ви на всі
запитання та чи долучили усі необхідні документи. Якщо ваша заявка
пройде цей відбір, наші експерти оцінять її за такими критеріями:

Критерії відбору
1.

Логістика та
інфраструктур
а

▪

Чи приміщення організації
задовольняють вимоги
забезпечення прийому учасників
та колективу аніматорів?

▪

Чи достатньо є окремих
приміщень для якісної організації
освітньої діяльності?

▪

Чи є приміщення доступними для
учасників та аніматорів з
особливими потребами?
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2.

Якість заявки

▪

Чи надала організація
обґрунтований та реальний опис
впровадження мандрівних
таборів у обраних приміщеннях?

▪

Чи цінності організації
відповідають цілям та цінностям
«Дому Європи»?

▪

Чи пропонує організація
розумний, здійсненний та
педагогічно відповідний план
співпраці з партнерськими
структурами?

3.

Процедура
відбору
учасників

▪

Чи пропонує організація
обґрунтований, здійсненний та
педагогічно відповідний опис
критеріїв та плану відбору
учасників?

▪

Чи забезпечує план відбору,
запропонований заявником,
рівність шансів для всіх
потенційних учасників з
обраного району?

4.

Якість
пропозиції
освітньої
програми

▪

Чи має організація відповідний
досвід впровадження освітніх
програм?

▪

Чи має організація досвід
реалізації подібних заходів та
освітніх програм?
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▪

Чи має організація досвіду участі
в міжнародних проєктах?

▪

Чи всі партнерські структури
мають досвід участі у подібних
заходах?

5.

Якість послуг

▪

Чи всі перелічені послуги можуть
бути надані організацією чи
партнерськими організаціями?
Якщо ні, то чи було надано
список потенційних структур у
своєму оточенні, що можуть
відповідати цим критеріям?

▪

Чи є можливість розміщення
педагогічного колективу в
обраному районі?

▪

Чи є заплановані витрати
розумними, здійсненними та чи
добре вони відображають
потреби?
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13. Як ми врегулюємо відносини?
Ми підпишемо угоду про надання послуг.

14. Контакти
Якщо

у

вас

залишилися

viktoria.dovgan@houseofeurope.org.ua.

питання,

пишіть

на

