
Інформаційне оголошення про конкурси програми
«Діти Створюють Країну»

Громадська  організація  «Українські  Креативні  Реформатори»  запрошує  взяти
участь в ЗО конкурсах міжнародної програми «Діти Створюють Країну».

Метою  програми є  виявлення,  об'єднання,  навчання  та  підтримка  активних
дітей.

Ключове завдання програми - трансформувати свідомість дітей, від мислення
"споживачів"  до  моделі  "творців",  які  беруть  відповідальність  за  своє  майбутнє  і
майбутнє своєї країни.

До програми вже долучилося 450 дітей з 23 областей України, юних українців з
Йорданії та Німеччини.

Участь  в  програмі -  чудова  нагода  знайти  нових  друзів  в  різних  куточках
України та  світу  товаришувати з  однодумцями,  брати  участь  в  заходах,  навчаннях
програми, дізнатися як організувати власну соціальну ініціативу, зберегти Планету та
реалізувати свою місію на Землі.

Вік учасників: до 18 років.
Прийом заявок та робіт: до 1 липня 2018 року.
Анкета  учасника  програми:goo  .  gl  /  CAghaK (єдина  анкета  для  участі  в

конкурсах, тренінгах).
Автори  найоригінальніших  витворів  отримають  подарунки  в  кожному  з

конкурсів.
Ми віримо,  що кожен з  нас  може долучитися  до  створення  нової  позитивної

картини реальності в Україні!

Що потрібно?
1. Обрати конкурс (або декілька - один учасник може брати участь в кожному з

конкурсів)
2. Заповнити анкету учасника програми за посиланням: goo  .  gl  /  CAghaK (якщо

ви розумієте, що анкета завелика, часу мало, відкладіть написання. Зробіть це тоді,
коли буде час без поспіху, спокійно в гармонії з собою написати нам)

3. З позитивом творити і надсилати нам (адреса поштова/електронна нижче)

Основні критерії вибору переможців:

(враховуючи інформацію в анкетах та працях дітей)

1.Креативність, надзвичайність

2. Щирість

3. Оригінальність, унікальність



РЕКОМЕНДАЦІЇ:
* АНКЕТУ ЗАПОВНЮЄ УЧАСНИК (без участі, батьків, вчителів, знайомих)

Пише про свої  думки,  мрії,  єдине питання,  в  якому може знадобитись допомога -
проблеми міста/села, громади

**ІІІановні,  дорослі!  Дякуємо  за  поширення  інформації!  Ми  цінуємо  Вашу
працю і турботу про дітей! Будемо вдячні якщо у виконанні завдань - конкурсів діти
зможуть проявити СВОЄ бачення, СВОЮ творчість.

***  Командна  робота. Надсилаючи  роботу  ви  вказуєте  ПІБ  і  контактну
інформацію куратора,  місто,  область  і  список  ПІБ учасників  команди.  Обов'язкова
умова - кожен учасник команди має заповнити електронну заявку учасника програми.


