Шукаємо партнерів
Табори відпочинку, що приймуть табори
європейської молоді влітку 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
підтримує творчу співпрацю та копродукцію між організаціями з України
та ЄС*, фінансує розвиток культурної інфраструктури та програм для
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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 табори відпочинку та оздоровлення для проведення таборів
європейської молоді влітку 2022 року. Ми оберемо чотири табори з
різних областей України.
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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 відпочинку, присвячені
цінностям, важливим для європейського та українського суспільств.
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 гарно проводять час.
Учасники табору можуть користуватись мобільним застосунком з
інформацією, квестами та іграми, який ми розробили спеціально для
таборів. Застосунок працює на платформах iOS та Android.
Табори проходять офлайн: протягом 14 днів діти будуть жити та
харчуватися у таборі. Цільова аудиторія таборів – підлітки 11-16 років.
У 2022 році теми таборів — «Вчимося жити разом: я і суспільство» та
«Отримувати інформацію та бути поінформованим: свобода слова та
ЗМІ».
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4. Що потрібно буде зробити?
▪

Подбати про розміщення та харчування дітей та аніматорів

—

усього 90 людей.
▪

Надати приміщення та обладнання для навчання та ігор.

▪

Забезпечити табір персоналом, який буде супроводжувати дітей,
координувати спортивні активності, готувати їжу, прибирати,
охороняти територію та дбати про медичні послуги.

▪

Разом з нами спланувати неформальні заходи.

▪

Подбати про трансфер аніматорів та учасників таборів з
найближчої залізничної станції до табору та з табору до
найближчої залізничної станції.

▪

Організувати екскурсії: подбати про супроводжуючий персонал,
транспорт, заходи безпеки, логістику та харчування. Це не
обов'язковий пункт.

▪

Подбати про страхування та безпеку учасників.

▪

Дот р и м у в а т и с я с а н і та р н о го п р ото кол у з п р от и д і ї
розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19.

▪

Подбати про медичну інфраструктуру на випадок, якщо хтось з
дітей захворіє на COVID-19.

5. Що не входить до ваших завдань?
▪

Відбір аніматорів.

▪

Проведення тренінгів для аніматорів.

▪

Розробка освітньої програми.

▪

Координація втілення освітньої програми.

▪

Відбір учасників табору.

▪

Трансфер педагогічного колективу після закінчення табору.

6. Коли пройдуть табори?
Табори пройдуть у червні-серпні 2022 року. Точні дати таборів ми
визначимо разом з вами.

7. Хто може взяти участь у конкурсі?
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▪

Табори відпочинку та оздоровлення

▪

Державні установи

▪

Приватні організації

▪

НУО

8. Хто не може брати участь у конкурсі?
▪

Політичні партії та пов'язані з ними організації

▪

Релігійні організації

▪

ФОПи

9. Що потрібно для участі в конкурсі?
▪

Приміщення для проведення табору.

▪

Досвід роботи з молоддю.

▪

Офіційна реєстрація в Україні.

10. Як подати заявку?
Заповніть форму на онлайн-платформі та долучіть усі необхідні
документи. Для цього зайдіть у розділ «Молодіжні табори» та відкрийте
конкурс «Шукаємо партнерів для проведення таборів європейської
молоді влітку 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 людини, яка буде відповідати за координацію.

▪

Скан-копію статуту.

▪

Скан-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців

▪

Скан-копію сертифікату відповідності на послуги громадського
харчування, виданого державними органами.

▪

С ка н - ко п і я с е р т и ф і ка та в і д п о в і д н о ст і н а п о сл у г и
короткострокового проживання, виданого державними органами.

▪

Якщо є

—

скан-копію акту «Прийняття дитячого оздоровчого

табору», форма № 318/о, затвердженого наказом МОЗ України №
160 від 11.07.2000.
▪
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Якщо є

—

скан-копію акту про державну атестацію дитячого

закладу оздоровлення та відпочинку за формою, затвердженою
наказом Мінсоцполітики України № 609 від 01.10.2012р.

—

▪

Якщо є

▪

Якщо контракт буде укладено не з організацією, яка подає
заявку,

—

рекомендаційні листи.
меморандум про ролі та особливості кожної залученої

організації, заповнений за нашим шаблоном.
▪

Якщо ви подаєте заявку разом з іншими організаціями

—

меморандум про ролі та особливості кожної залученої організації,
заповнений за нашим шаблоном.
▪

Бюджет, складений у нашому шаблоні.

▪

Фотографії території та приміщень.

▪

Загальна карта території (карти Google або інші онлайнінструменти приймаються).

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 відповідає територія та
приміщення організації вимогам
для прийому учасників та
педагогічного колективу табору?

▪

Чи доступні приміщення для
учасників та аніматорів з
інвалідністю?

▪

Чи передбачає територіальне
розташування організації
можливість надання медичних
послуг та забезпечення
медичною інфраструктурою? У
світлі пандемії COVID-19.

2.

Якість заявки

5

▪

Чи надає організація
обґрунтований та реалістичний
опис плану втілення табору?
Включаючи проживання,
розважальні заходи, екскурсії,
транспортні послуги, місцевий
персонал, охорону.

▪

Відповідність цілям та цінностям
House of Europe: чи відповідає
організація цілям, задачам та
цінностям House of Europe?

3.

Досвід

▪

Чи має організація досвід
впровадження освітніх програм?

▪

Чи має залучений персонал
досвід у сфері освіти?

▪

Чи має організація досвід у
проведенні молодіжних таборів?

▪

Чи має організація досвід участі
в міжнародних проектах?

4.

Якість послуг

▪

Чи відповідають послуги, що
надаються організацією,
потребам табору?

▪

Чи передбачає територіальне
розташування організації
можливість надавати послуги з
організації інших видів діяльності
поза межами табору?

5.

Бюджет

▪

Чи заплановані витрати
обґрунтовані, здійсненні та
добре відображають потреби?

Ми можемо навідатися до вас у гості, щоб впевнитися, що ваше
приміщення та команда ідеально підходять.
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13. Коли будуть оголошені результати конкурсу?
Ви дізнаєтеся, чи пройшли конкурс, на початку лютого 2022 року. Ми
негайно розпочнемо роботу над організацією табору.

14. Як ми врегулюємо відносини?
Ми підпишемо угоду про надання послуг.

15. Контакти
Якщо

у

вас

залишилися

viktoria.dovgan@houseofeurope.org.ua.

питання,

пишіть

на

