ЮМПЗ 2012
Обіжник для діяспори ч. 4
Шановні друзі та подруги!
Як Вам відомо, у 2012 році нас чекає ювілейна, сота річниця із дня створення Пласту.
Святкування уже розпочалось, тому хочемо запросити Вас із Вашими друзями пластунами,
пластовими гніздами, роями, гуртками, куренями, станицями, округами чи краями взяти
активну участь у проєктах, які відбуваються в рамках святкування.
В рамках святкування 100-ліття Пласту на Україні відбудуться наступні проєкти:
1. Маратон «100 заходів по всій Україні»
Долучитись до цього маратону може кожна округа, станиця, курінь, гурток та навіть
гніздо. Для цього потрібно придумати якийсь захід, чи зголосити вже існуючий, котрий має
бути приурочений 100-літтю Пласту, а також зробити фотографію із числом 100. Усі акції
будуть висвітлені на сторінці 100-ліття Пласту України. Будь в сотні!
Координатор проєкту - Тарас Зень. З усіма запитаннями звертатись за номером телефону
(097) 796 49 79.
2. Соціяльний проєкт «100 добрих справ до 100-ліття»
Цей проєкт має на меті популяризувати Другий Пластовий Обов’язок - Допомагати
іншим, а також дає можливість пластунам принести радість оточуючим. Кожен бажаючий
долучитись до проєкту робить якесь добре діло - самостійно, спільно із гуртком, куренем,
станицею чи роєм. А опісля описує його на спеціяльній сторінці http://100krokiv.info/100dobryh-sprav. Таким чином до ЮМПЗ ми назбираємо цілу низку добрих справ. Інформацію
по проєкту можна також знайти на вищевказаній сторінці.
Із запитаннями звертатись до координатора проєкту - Наталі Масяк (тел. (063) 171 45 32,
е-адреса: masjak.n@gmail.com).
3. Проєкт «„100 кроків історії" - Крок за кроком до сторіччя Пласту»
Цей проєкт спрямований на популяризацію історії Пласту, становлення, розвитку
осередків, пластових відділів – роїв, гуртків, куренів. Наша ціль - маленькими «крокамипублікаціями» розказувати та показувати історію Пласту, пластунів, пластових акцій тощо. Це
мало б стати свого роду доказом того, що історія - наша, пластова - це цікаве, динамічне
явище, яке дуже часто відігравало чи не вирішальну ролю в житті нашої країни та її людей. Ці
«кроки» розраховані, в першу чергу, на студентство, учнів, пересічних користувачів
соціяльних мереж, серед яких можна пропаґувати пластову ідею і в такий нехитрий спосіб.
Тому якщо Ви маєте що розповісти про створення свого куреня, гуртка, акції, табору тощо –
поділіться цим з усіма на сторінці http://100krokiv.info. Також в межах проєкту відбувається
ряд ініціятив. Наприклад, конкурс публікацій «Мій гурток», «Мій курінь», „Мої пластові
відзначки", „Мої пластові трафунки" та багато іншого цікавого і пізнавального!
Координатор проєкту - Андрій Ребрик (тел. (097) 973 37 80, e-адреса: post@100krokiv.info).

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

СТРУКТУРА 100-ЛІТТЯ
Голова організаційного комітету 100-ліття
Заступник голови організаційного комітету 100-ліття (координатор проєктів)
PR менеджер 100-ліття
Фінансист 100-ліття (залучення джерел фінансування)
Керівники проєктів:
Координатор проєкту «Маратон 100 заходів по всій Україні»
Координатор соціяльного проєкту «Сто добрих справ до 100-ліття скавтинґу в Україні»
Координатор проєкту „100 кроків історії" - Крок за кроком до 100-річчя Пласту
Комендант Дня Першої Присяги у Львові
Комендант крайового Свята Весни
Комендант PR акції в Києві
Комендант ЮМПЗ

Керівник:
Наконечний Юрій
Кійковська Оля
Цюра Надія
Пасічник Квітослава
Зень Тарас
Масяк Наталя
Ребрик Андрій
Баліцька Оксана
Оленчин Юля
Пукіш Іван
Рак Богдан

НОВИНИ
ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖКРАЙОВОЇ ПЛАСТОВОЇ ЗУСТРІЧІ
1. На 100% сформовано оргкомітет із підготовки ЮМПЗ
Як повідомив комендант Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі гпс. Богдан Рак,
завершилося формування організаційного комітету, який займеться підготовкою
наймасштабнішого проєкту в рамках святкування 100-річчя Пласту.
Ділянки з підготовки заходу очолили фахівці, добровольці (волонтери), які мають добрий
досвід у підготовці та втіленні різноманітних проєктів, таборів, вишколів як на локальному,
так і на національному рівнях.
Також було прийнято рішення про створення служби Головного бунчужного. Завданням цієї
служби буде координація дій виховників та «відстоювання» інтересів учасників в отриманні
ними послуг від інших служб.
За словами коменданта ЮМПЗ: « Із керівниками всіх служб проведено індивідуальні
зустрічі, обговорено моменти праці. На даному етапі кожна із служб, має завдання:
формує команду, бюджет, розробляє план діяльності».
Дирекція святкування 100-річчя Пласту в Україні та Булава ЮМПЗ запрошує всіх бажаючих
долучитися до співпраці, адже організація такого потужного проєкту як ЮМПЗ – це хороший
досвід у проведені масштабних заходів, це праця у колі професіоналів, це твій внесок у
історію, у 100-річчя Пласту. Долучайтеся цілими куренями, долучайтеся одноосібно, ваша
допомога потрібна!

2. Оголошено конкурс на відзначку ЮМПЗ в Україні
(Інформації подані окремо)

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

3.ЮМПЗ – що зроблено на даний час
1. Завершено формування команди – всього 15 служб
2. Розпочато роботу у кожній із служб – здійснюється плянування діяльности,
перші кроки по реалізації поставлених цілей
3. Перші інформації про переваги участі – на Інтернеті вже незабаром
4. Електронна форма зголошення
4. Як ти можеш долучитися до організації святкування 100-ліття Пласту в Україні


Зорганізуй своє юнацтво відвідати ЮМПЗ!



Фінансова допомога для забезпечення харчування учасників, транспортування,
виготовлення пам'ятних футболок, значків, друкованої продукції та ін.



Безкоштовне
Святкування



Твої професійні знання, вміння є потрібні - долучайся до команди добровольців
(волонтерів)!

надання

продукції

чи

послуг

для

забезпечення

проведення

Нагадаємо, що ЮМПЗ - основний етап святкувань 100-річчя Пласту в Україні, який
відбудеться з 10 до 24 серпня 2012 року.
Під час цього етапу пластуни проведуть спочатку 10-денні табори у різних регіонах України.
Після таборування, з 18 до 24 серпня, у Львові буде відбуватись заключний етап святкування,
який полягатиме у проведенні Зустрічі всіх пластунів у таборових умовах. Відбудеться ця
зустріч на території духовної семінарії Української Греко-Католицької Церкви і має на меті
поєднати відзначення важливої події в історії Пласту з насиченою пізнавальною та виховною
програмою.
Участь у святкуванні візьмуть приблизно 2500 осіб. Захід відвідають пластуни з ЗСА, Канади,
Німеччини та Естонії, інших країн, а також скавти з України, Польщі, Росії, Молдови тощо.
Комендант- Богдан Рак (тел. (050) 370 40 42, е-адреса: bohdan.rak@plast.org.ua)

З повагою, дирекція святкування 100-ліття Пласту - скавтинґу в Україні.

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

Назва ділянки
Координатор ЮМПЗ

Роля
керівник

Координатор
Рак Богдан

Е-адреса
bohdan.rak@plast.org.ua

Волонтерські служби на
ЮМПЗ:

керівник

Бобко Мар'яна
Шипівдич
Володимир

bmw030679@gmail.com
shelestvol@yahoo.com ,
shelestvol@gmail.com

Митник Надія
Оля Герус
Холод Христина
Пасічник Марта
Назар Сивуляк,
Ярослав Кардаш
Юрко Гвоздович

nadijka888@gmail.com

Кучкуда Роман
Ігор Бущак
Оля Герус
Ярослав Кардаш

romko43@gmail.com

заступник
Програма - 1 етап ЮМПЗ
(таборовий етап):

керівник
керівник таборів УПН
керівник таборів УПЮ
керівник таборів УСП
керівник мандрівок УПС
керівник КРС

Програма - 2 етап ЮМПЗ
(загальнотаборова зустріч):

PR-служба:

керівник
керівник таборів Пташат
керівник таборів УПН
керівниктаборів УПС
керівник програми в
шевченківському гаю
(мистецькі актевітети)
керівник програми в
парку "Погулянка"
(активів і активітетів)
керівник програми
замками Львівщинами
(середньовічні
актевітети)
керівник програми на
території ЮМПЗ
керівник вечірньої
програма (концерти,
ватри, святкові відкриття
та закриття)
керівник конференції
23.08
керівник екскурсії
тереном ЮМПЗ
керівник ярмарки на
День незалежности
керівник квесту Львовом
керівник Релігійного
компоненту
керівник
заступник
керівник промоції
керівник видавництва

marta.pasichnyk@gmail.com
nazar.syvulyak@gmail.com

ia.kardash@gmail.com

Багнюк Зореслава

Романів Марко

Задорожній Роман
Ярина Вдовичин

jaryna.vd@gmail.com,
vdovychyn.jaryna@plast.org.ua

Хмарук Юля

yultzia@gmail.com

Роман Гриців , ЗСА

kongress@plastscouting.org

Володимир Мисак

о. Димид Михайло
Надія Цюра
Цимбровська Христя
Христина Тузяк
Сергій Юзик

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

nadia.tsyura@gmail.com
hrystynka14@gmail.com
hrystyna.tuziak@gmail.com

Фінансова служба:

керівник роботи із ЗМІ
(акредитація, супровід і
т.д.)
керівник радіо
керівник Інтернету
керівник газети
керівник інформації на
території
керівник
?

Ксанія Мединська
Ростик Пужаковський

ksenya.m@plast.org.ua
slavtso@gmail.com

Боднарук Оленка

maliovanka@gmail.com

Побурко Олекса
Миськів Іра

opoburko@gmail.com

Логістична служба:
Міжнародна служба:

керівник
керівник
заступник

Вишньовська Христя
Петришин Дзвінка
Баліцька Оксана

vyshnyax@gmail.com
dzvana2@gmail.com
sjanja8@gmail.com

Господарська служба:

керівник

Полішко Оля

olenka.polishko@gmail.com

Технічна служба:
Реєстраційна служба:

керівник
керівник
керівник роботи до та
підчас ЮМПЗ
керівник роботи з VIPперсонами
керівник страхування
керівник інфо-довідки
керівник служби
загублених речей
керівник реєстрації
через Інтернет
керівник
заступник

Віталік Литвин
Федьків Марта

ivitaliylytvyn@gmail.com
marta.fedkiv@gmail.com

Марія Козак

mariyakozak26@gmail.com

Ніна Карасевич
Наталя Піпа
Марина Коробова

ninusjaka@gmail.com
natapipa@gmail.com
nice.marynka@gmail.com

Наталя Козачок

n.chocolate26@gmail.com
katrysja14@gmail.com
ablinovskyy@gmail.com
oksana.magnolia@gmail.com

керівник
керівник
керівник

Катруся Казмірчук
Бліновський Андрій
Манік Оксана
Бургонський
Владислав
Швець Нестор
Луців Святослав

керівник

Музала Микола

ibubochka@ukr.net
nestor.finarfin@gmail.com
slavko.luciw@gmail.com
mykolalviv@gmail.com,
mykola.muzala@plast.org.ua

керівник
керівник

Стебницький
В'ячеслав
Кійковська Оля

vmsteb@gmail.com
olja.kiykovska@gmail.com

Служба харчування:

Медична служба:
Правова служба
Служба охорони:
Служба головного
бунчужного

Магазин
Канцелярія

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

