
УМОВИ 

відкритого конкурсу серед активної  молоді 

 «Супер активіст і супер активістка 2021» 

 

Загальні положення 

Відкритий конкурс серед активної молоді «Супер активіст і супер 

активістка» (далі – Конкурс) проводиться управлінням молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації, ГО «Молодіжний центр 

Кіровоградської області», Центральноукраїнським державним будинком 

художньої та технічної творчості  25 червня 2021 року. 

Конкурс проводиться вперше на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості та гласності. 

Мета Конкурсу 

Метою проведення Конкурсу підтримка молодих активістів 

громадських, волонтерських, молодіжних організацій, сприяння їх 

самореалізації та стимулювання подальшої активної діяльності.  

Завдання Конкурсу 

 Підтримка та допомога розвитку активної молоді; 

 Сприяння участі учнівської та студентської молоді Кіровоградщини у 

громадському житті та молодіжному волонтерстві; 

 Формування у молодих людей активної громадянської позиції; 

 Заохочення учнівської та студентської молоді закладів освіти області 

до участі у роботі молодіжних та громадських організаціях. 

 

Організатори конкурсу 

Загальну організацію та проведення Конкурсу здійснює управління 

молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації, ГО «Молодіжний 

центр Кіровоградської області», Центральноукраїнський державний будинок 

художньої та технічної творчості. 

Учасники Конкурсу 

Учнівська та студентська активна молодь віком 14-35 років, молодіжні 

клуби та об’єднання,  молодіжні центри та молодіжні організації, 

представники закладів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої та  позашкільних закладів освіти, ради молодіжного, 

студентського та учнівського самоврядування, євроклуби. 

 

Порядок проведення 
 

До 24 червня 2021 року приймаються конкурсні анкети та резюме у 

електронному варіанті адресою kirovograd_dbxtt@ukr.net (Додаток 1.1.). 

25 червня 2021 року – проведення Конкурсу та оголошення переможців.  

 

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


Умови Конкурсу 

1. Кожен учасник має підготувати самопрезентацію протягом 30 сек.; 

2. Учасники конкурсу беруть участь у квесті, згідно з жеребкуванню; 

3. Відповідно до отриманої інформації під час конкурсу, учасники 

мають створити ідею проєкту та презентувати її. 

 

Вимоги до учасників 

Учасники Конкурсу мають бути одягнені у зручний одяг (джинси, 

кросівки). 

Визначення та нагородження переможців 

Переможці Конкурсу будуть урочисто нагороджені дипломами 

управління молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації та 

відзнаками «Супер активіст і супер активістка» 25 червня 2021 року.. 

 

 

Координатор:  методист ЦДБХТТ Дар’я Хоменко 0662118252 

 

 

  



Додаток 1.1. 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

відкритого конкурсу активної молоді  

 «Супер активіст і супер активістка 2021» 

1. Персональні дані учасника 

Прізвище та ім’я учасника  

Адреса електронної пошти  

Контактний моб. телефон  

Контактна адреса (вулиця, 

буд, кв., місто/село, індекс) 

 

   активіст  активістка  

2. Навчання/Громадська організація 

Назва навчального 

закладу, молодіжного 

центру, молодіжного 

клубу, громадської 

організації 

 

 

3. Вік учасника /учасників  

 

4. Резюме (важливо: зазначити сфери діяльності, досвід участі у 

громадський, молодіжній, волонтерській діяльності ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


