
 
 

Положення  
про конкурс на кращого волонтера  в рамках програми Київської обласної 

оргнанізації Товариства Червоного Хреста України “ Регіональні ініціативи 
з охорони здоров’я” 

 
І. Загальні засади  

1. Регіональний конкурс проводиться Київською обласною оргнанізацією 
Товариства Червоного Хреста України  

2. Мета Конкурсу - популяризація кращих прикладів застосування інноваційних 
технологій та методів роботи з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій в профілакциці ВІЛ-інфекції у молодіжному середовищі та навчання 
навичкам надання першої допомоги. 

3. Завдання Конкурсу: 

- поширення передового  досвіду тренерів/інструкторів з пропаганди здорового 
способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції за принципом “рівний-рівному”з 
використання інтерактивних методів; 

- поширення передового  досвіду інструкторів з першої допомоги; 

- підвищення якості і необхідного стандарту підготовки рівних інструкторів і 
тренерів у рамках програми "В майбутнє без ВІЛ”; 
- виявити найбільш здібних молодих людей, оцінити їх роботу, розвинути і на 
практиці зміцнити тренерські  навички, а також  посилити їх психологічну 
готовність і підтримати інтерес до тренерської роботи;  
-популяризація та пропаганда здорового способу життя; 
-стимулювання творчої, пізнавальної активності  молоді; 
-збільшити суспільне інформування направлене на запобігання негативним 
вчинкам відносно здорового способу життя. 

 
УМОВИ КОНКУРСУ: 
До участі у конкурсі запрошуються особи, що приймали участь в заходах з 
профілактики ВІЛ –інфекції за методом «рівний – рівному» в рамках програми 
Товариства Червоного Хреста «Регіональні ініціативи з охорони здоров’я»  та 
інструктори з першої допомоги за наявності відповідного сертифікату. 
На конкурс в паперовому  вигляді подаються : 
1.Заявка на участь в конкурсі, яка включає: 
- прізвище ім’я по-батькові, вік, місце навчання/роботи,   контактний телефон 
та електронну адреса.   
- Звіти про проведені інформаційні сесії, тренінги та заходи. 
- Опис іншої волонтерської роботи в Червоному Хресті. 
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2.Фото, статті в пресі, відгуки педагогів навчальних закладів, де проводились 
інфосесфї (за наявності). 

 
Відповідні матеріали розглядаються судейською комісією в перший день 
Форуму мододіжних лідерів Київщини, що відбудеться 20-22 травня 2016 року 
в м.Біла Церква. Матеріали здати Білоцерківському міськрайонному 
координатору Кожедуб Г.І. при прибутті на Форум. 
 
 
Склад судійської комісії: 
 
1. Гуленко О.М. голова КООТЧХУ 
 
2. Москалюк В.І. заступник голови КООТЧХУ 
 
3. Кожедуб Г.І. голова БЦМОТЧХУ 
 
4. Степура І.С. заступник голови обласного молодіжного клубу Червоного 
Хреста. 


