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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення визначає: порядок організації та умови проведення Конкурсу з 
відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія» (далі – Конкурс), умови участі в 
Конкурсі, порядок подачі матеріалів на Конкурс, і діє до завершення конкурсних 
заходів.  
 
1.2. Ідея проведення Конкурсу: 
Моделювання та створення нової форми організації, що має демократичну структуру 
та застосовує у своїй діяльності відповідні принципи, передбачає співпрацю підлітків 
та дорослих експертів у розробці, організації та реалізації соціально важливих 
проектів, що допоможе молодим активним людям навчитися брати на себе 
відповідальність та отримати унікальний досвід демократичної поведінки, що є 
особливо актуальним та своєчасним у нашій країні в контексті розвитку 
громадянської освіти. Діяльність організації впливатиме на розвиток місцевих громад 
та їх активності, на залучення молоді до вирішення важливих суспільних проблем. 
Програма будується на основі принципів Загальної декларації ООН про права 
людини, її цінностей, на основі яких будуватимуться взаємини між юними та 
дорослими учасниками програми. 
 
1.3. Мета проведення Конкурсу: 
- відбір найбільш активних, мотивованих і ефективних учасників Бюро змін для 

подальшої роботи діяльності в рамках програми «Дитяча Демократія»; 
- створення демократичної організації, що передбачає спільну роботу підлітків та 

дорослих експертів у організації та реалізації соціально важливих проектів; 
- надання молодим учасникам програми досвіду демократичних стосунків; 
- стимулювання у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей: 

патріотизму, моральності, толерантності, дружелюбності, почуття краси і гармонії; 
- підвищення інтересу молодого покоління до сфери науки, інновацій, технологій та 

винахідництва; 
- надання додаткових стимулів для реалізації творчого потенціалу талановитої 

молоді.  
 

1.4. Учасники:   
У Конкурсі можуть брати участь діти та підлітки віком від 12 до 16 років, що 
проживають у місті Житомирі та Житомирській області, які: 
- надіслали заявку та конкурсну роботу електронною поштою, 
- мають можливість брати участь у конкурсі відповідно його умовам. 
Застосування порядку та норм, передбачених цим Положенням, є обов'язковим для 
усіх учасників, які беруть участь у Конкурсі. 
 
1.5. Організатори Конкурсу:   

 Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» 

 Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал» 

 За підтримки Житомирської міської ради та Житомирського міського голови 
С.І.Сухомлина. 



 
 

2. КОНКУРСНА КОМІСІЯ 
 
2.1. Для організації, підготовки та проведення Конкурсу створюється тимчасовий 
орган – Конкурсна комісія, учасниками якої є представники Організаторів та інші 
експерти. Склад Конкурсної комісії визначається Організаторами Конкурсу.  
2.2. Завдання Конкурсної комісії:  
2.2.1. Комісія контролює хід робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Конкурсу, 
затверджує необхідну для Конкурсу документацію.  
2.2.2. Розглядає матеріали, надані Учасниками Конкурсу, проводить їх аналіз. 
2.2.3. Реєструє Учасників Конкурсу, проводить оцінку наданих робіт та приймає 
рішення про визначення переможців Конкурсу, про що повідомляє Учасника 
електронною поштою або за допомогою засобів телефонного зв’язку. 
 

3. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 
 

3.1. З метою участі у Конкурсі необхідно надіслати до Конкурсної комісії: 
-  електронну заявку (Google Forms), яка містить анкетні дані, відповіді на питання 
Конкурсу, та є необхідною для включення претендента до списку Учасників. 
-  конкурсну роботу – відеозапис, у якому учасник представляє себе та своє бачення 
відповідної тематики. 
3.2. Учасником Конкурсу може стати претендент, що має досвід соціально важливої 
діяльності – організаційної роботи або волонтерства у громадському секторі, 
реалізації проектів, творчої, наукової та винахідницької діяльності. 
3.3.  Учасником Конкурсу можуть стати претенденти: 
-віком від 12 до 16 років,  
-що проживають у місті Житомир / Житомирській області, 
-за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, 
вихователя) 
3.4. Учасник має дати точні відповіді на усі питання анкети та надати достовірну 
інформацію про себе. 
3.5.Умови до конкурсної роботи: 
-  відеозапис може бути виконано у будь-якій формі, обраній Учасником,  
-  героєм відеозапису має бути Учасник, а не третя особа, 
-  загальна тривалість відеозапису не має перевищувати трьох хвилин. 
3.6.Конкурсна комісія має право відхилити конкурсні роботи, якщо вони не 
відповідають умовам цього Положення. 
3.7. Участь у Конкурсі є безкоштовною. 
3.8. Учасник дає дозвіл на використання відеоматеріалів та даних анкети. 
 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 
4.1. Оголошення Конкурсу в м. Житомирі відбувається 13 грудня 2018 року. 
4.2. Збір конкурсних робіт відбувається з 13 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року. 
4.3. Оголошення результатів Конкурсу відбувається не пізніше 10 лютого 2019 року. 



 
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

 
5.1. Конкурсна Комісія оцінює конкурсні роботи за 10-бальною шкалою за 
критеріями: 
-   відповідність конкурсної роботи загальній ідеї Конкурсу, 
-   повнота та змістовність відповідей, 
-   потенціал та перспективність Учасника, 
-   уміння презентувати себе та свої ідеї, 
-   креативність та оригінальність,  
-   позитивність та дружелюбність, 
-   якість виконання відеозапису. 
5.2. За результатами оцінювання Конкурсною комісією, визначаються 20 переможців, 
які увійдуть до складу Бюро «Дитяча Демократія». 
5.3. Переможці Конкурсу отримують посвідчення учасника Бюро змін «Дитяча 
Демократія», а по закінченні терміну роботи у Бюро – Сертифікат із зазначенням 
виконаного проекту. 
5.4. Переможці Конкурсу матимуть можливість стати учасниками тренінгової 
програми «Дитяча Демократія». 
5.5. Для переможців Конкурсу протягом дії програми будуть організовані зустрічі та 
заходи за участю провідних фахівців у галузі освіти, управління, соціальних відносин, 
мистецтва тощо. 
5.6. Конкурсна комісія у ході розгляду конкурсних робіт має право визначати 
спеціальні нагороди Учасникам за особливі характеристики робіт.   
5.7. Інформацію про переможців конкурсних робіт публікують на інтернет-ресурсах 
(веб-сайтах, соціальних мережах) Організаторів: Благодійного фонду «Мистецький 
Арсенал», Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал», а також в ЗМІ, які підтримають даний 
Конкурс.  
5.8. Кращі конкурсні роботи буде представлено у програмі Освітнього фестивалю 
«Арсенал Ідей». 
 

6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Конкурсна комісія: 10014, Житомир, вул. Михайлівська, 7 
тел. (063) 267-11-14, (067) 419-67-24 
e-mail: arsenal.idei.zt@gmail.com  
fb: programddemocracy.zt 
 
Офіційні сайти Організаторів:  
www.art-arsenalfund.org  www.artarsenal.in.ua 
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Додаток 
 
 
Дозвіл  

на участь у відборі та діяльності у складі Бюро змін "Дитяча Демократія" 

 

  

Я_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

/ПІБ та номер і серія паспорту одного з батьків або особи, що їх замінює/ 

 

даю згоду на участь у відборі та діяльності у складі Бюро змін "Дитяча Демократія" 

батьків чи осіб, що їх замінюють ______________________________________________ 

                                                                                                                  / ПІБ учасника /
                                                                                          

 

який відбуватиметься з 1 листопада 2018 року до закінчення терміну реалізації 

проекту.   

 

Підписуючи цей документ, затверджую те, що ознайомлений(на) з Положенням про 

умови та порядок проведення конкурсу з відбору учасників Бюро змін "Дитяча 

Демократія", надаю згоду на обробку, збереження та використання власних 

персональних даних та даних Учасника конкурсу, відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», а також несу відповідальність за всі дії Учасника у 

процесі проведення конкурсу та реалізації проекту.  

 

 

 

 

 

«_____»___________ 2018 року                                                                      _______________   

                                                                                                                                                         / підпис / 


