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Житомирської міської ради 
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Пласт 



Пластовий центр. Петиція 

 

100 % (278) голосів набрано за 4 дні 



 

Відкрите звернення підписали громадські 

організації міста 



Пластовий центр. Що отримує місто? 

 

 

 

  

 

 

Постійна робота у сфері національно-
патріотичного виховання молоді; 

Збільшення волонтерського руху; 

Залучення додаткових коштів у сферу 
молодіжної політики; 

Задіяння молоді до громадського життя міста; 

Проведення таборів, вишколів, тренінгів для 
молоді; 

Залучення молоді до міжнародних проектів, 
програм обміну, навчання; 

Збільшення привабливості міста серед 
пластунів з інших регіонів; 

Реалізація національної політики розвитку 
молоді . 



Пластовий центр. Фінансування 

 

 

 

 

  

 

 

Пластовий центр Пластовий центр 

Житомирська 
міська рада 

Житомирська 
міська рада 

Утримання 
приміщення 
Утримання 
приміщення 

Штат Штат 

Пласт Пласт 

Виховання молоді, 
проведення 

таборів, тренінгів, 
змагань 

Виховання молоді, 
проведення 

таборів, тренінгів, 
змагань 

Залучення 
грантових коштів 

на реалізацію 
проектів 

Залучення 
грантових коштів 

на реалізацію 
проектів 

Методична робота у 
сфері національно-

патріотичного 
виховання 

Методична робота у 
сфері національно-

патріотичного 
виховання 

Залучення та 
навчання 

волонтерів 

Залучення та 
навчання 

волонтерів 

Залучення 
міністерських 

коштів 

Залучення 
міністерських 

коштів 

Залучення 
іноземних та 
українських 
тренерів, 

інструкторів 

Залучення 
іноземних та 
українських 
тренерів, 

інструкторів 



Місто Назва центру 
Коли 

створений Форма створення Кількість членів Міський бюджет  Інші джерела 

Франківськ  
Дитячо-юнацький 
пластовий центр 2002 р. 

міський позашкільний 
заклад  

1043 осіб у 
2017 році 780 тис. 

Тернопіль  
Дитячо-юнацький 
пластовий центр 2003 р. 

міський позашкільний 
заклад  

773 осіб у 2017 
році 966 тис.  127 тис. 

Київ  

Бучанський 
позашкільний 
освітній центр 

“Пластовий 
вишкільний центр” створюється 

позашкільний освітній 
центр 

846 осіб у 2017 
році 2 млн . 

5 млн. 
(обл.держ.адм.

) 

Рівне 
(с.Волошки) оселя "волошки"  2015р. 

комунальний заклад ОТГ 
(переформатовуються в 

комунальне підприємство)  
437 осіб у 2017 

році понад 200 тис.  до 1 млн. 

Ужгород 
Молодіжний центр 
"Пластова домівка" 2017р. Громадський бюджет  

102 осіб у 2017 
році 280 тис. 

Львів 

Львівська міська 
молодіжна 
громадська 
організація  створюється 

Пластовий молодіжний 
центр  

2837 осіб у 
2017році 

2,3 млн.  + близько 5 
млн (на ремонт 

будинку у Винниках)  

Пластовий центр. Досвід інших міст 



Пластові центри 

 Головна мета таких центрів - це розвивати моральні, фізичні, соціальні, 

інтелектуальні та лідерські здібності учнівської  та студентської молоді на 

основі пластової (скаутської) системи навчання. 

 

 

 

 

  

 

 



Пластові центри 

 

 

 

  

 

 



Пластові центри 



Форми роботи 



Пластовий центр. Що це таке? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комунальна установа; 

Штат: 3 осіб; 

Волонтери-пластуни, які займаються з молоддю; 

Платформа для щотижневих занять з молоддю, організацій та 
проведення заходів; 

Рахунок для міністерських, спонсорських та грантових коштів; 

Довгостроковий проект, який генерує активну молодь; 



Пластовий центр. Які цілі? 

2018 р. 

 Сьогодні Пласт в Житомирі налічує 15 навчених волонтерів, які займаються у 

сфері національно-патріотичного виховання молоді за пластовою (скаутською) 

методою; 

 Також активно діє  6 юнацьких гуртків загальною чисельністю близько 50 

дітей; 

 Щорічно організовується близько 10  масштабних заходів з охопленням  у 350 

учасників, не лише з Житомира та області, а й інших областей України. 

 Окрім цього пластуни Житомира,беруть активну участь у всеукраїнських 

спортивних, туристичних та інтелектуальних змаганнях і таборах. 

 

2020 р. 

 

 Збільшення кількості волонтерів  - 50 осіб; 

 Залучення дітей - 250 осіб; 

 Маштабування існуючих заходів, організація нових проектів; 

 

Після створення пластового центру та досягнення  цілей 2020 року, очікуємо на 

приріст чисельності у 10% щорічно та активну роботу над новими проектами.    

 

 

 

 

  



Пластовий центр. Фінансування 



Пластовий центр. Перспективи 

 

 

 

 

  

 

 



Пластовий центр. Перспективи 

Постійна робота у 
сфері національно-

патріотичного 
виховання молоді 

Постійна робота у 
сфері національно-

патріотичного 
виховання молоді 

300 пластунів до 
2020 року та 

щорічне зростання 
чисельності на 10% 

300 пластунів до 
2020 року та 

щорічне зростання 
чисельності на 10% 

Залучення 
щонайменше 100 

тис. грн. грантової, 
міністерської, 
меценатської 

підтримки 

Залучення 
щонайменше 100 

тис. грн. грантової, 
міністерської, 
меценатської 

підтримки 

Проведення 10 
заходів для 

громадськості 

Проведення 10 
заходів для 

громадськості 

20 осіб відвідають 
інші країни за 

програмою обміну 

20 осіб відвідають 
інші країни за 

програмою обміну 

Проведення 20 
заходів міського, 

обласного, 
всеукраїнського 

рівнів 

Проведення 20 
заходів міського, 

обласного, 
всеукраїнського 

рівнів 

500 осіб з інших 
міст відвідає 

Житомир 

500 осіб з інших 
міст відвідає 

Житомир 

Участь принаймні 
100 учасників у 

змаганнях, таборах 
всеукраїнського 

рівня 

Участь принаймні 
100 учасників у 

змаганнях, таборах 
всеукраїнського 

рівня 

Збільшення 
взаємодії з 

органами місцевого 
самоврядування та 

громадськими 
організаціями 

Збільшення 
взаємодії з 

органами місцевого 
самоврядування та 

громадськими 
організаціями 


