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1. Опис проекту 

Проблема, на вирішення якої 
спрямований проект 

В наш час студенти є рушійною силою для будь-якого 
Університету. Студентський актив Університету «КРОК», має 
власну структуру, яка багато років демонструє гарні показники 
серед інших студентських активів міста Києва. Університет не 
стоїть на місці і намагається з кожним роком ставати ще краще 
та займати лідерські позиції. Нещодавно, кроці відкрилась нова 
сфера, а саме кафедра туризму. Для розвитку саме цього 
напрямку, потрібні нові, свіжі ідеї, а головне з можливістю 
конкурувати з іншими ВУЗами країни. Скаутський рух з кожним 
роком набирає обертів  та приймає до своїх лав все більше 
молодого покоління. Проте не кожен ВУЗ може похвалитись 
наявністю власної організації, яка сприяла б розвитку молоді. 
Університету слід звернути увагу на можливість створення 
власної скаутської організації. Діяльність організації допомогла 
би КРОКу зайняти нові рівні, сформувати позитивний імідж 
Університету, надати розвитку кафедрі туризму та долучити до 
своєї організації школярів з шкіл партнерів, які в подальшому 
стали б потенційними студентами Університету. 

Мета проекту Створення нового структурного підрозділу з метою формування 
позитивного іміджу та розвитку студентства Університету 
«КРОК» за рахунок участі та проведені соціальних акцій, 
походів для молоді та екологічних акціях. 

Ідея проекту Створити організацію, діяльністю якої стане розвиток 
студентської молоді, участь в соціальних, волонтерських, 
екологічних проектах та формування позитивного іміджу 
Університету в цілому 

Цільова аудиторія проекту Школярі 8-11 класів, студенти Коледжу та Університету 1-4 курс 

Показники ефективності проекту, 
очікувані результати 

 Постійна кількість учасників організації до 50 осіб 

 Залучення до організації школярів (до 20 осіб) з шкіл 
партнерів 

 Участь в соціальних та екологічних проектів за рахунок 
волонтерства - до 10 в рік 

 Участь та проведення походів до 3-х в рік 

Період реалізації проекту Не обмежений  

 



2. Попередній план реалізації проекту 

№ Блоки робіт/Завдання Термін виконання 

1. Формування команди організації Червень 2016 

2. Створення документації організації Липень 2016 

3. Реєстрація організації Серпень 2016 

4. Залучення студентів Університету «КРОК» до організації З Вересня 2016 та протягом 
року 

5. Залучення школярів до організації З Жовтень 2016 та 
протягом року 

6. Проведення зустрічей, тренінгів, семінарів Вересень – Травень 2016-
2017 

7. Проведення перших походів Травень-Вересень 2017 

 

3. Бюджет проекту, ресурси  

№ Вид затрат/ресурсів 
Розрахунок 
(кількість, 
вартість) 

Коментарі 

1. Закупівля ресурсів для організації ~35000 грн 1.Інвентар купується один раз 
на довготривале 
користування(до 5 років) 
2.+ деяке обладнання є у 
когось вже, тому не потрібно 
буде купувати зайвого,а 
залучити його. 

 Палатки 20000 грн 

 Туристичні килимки 3000 грн 

 Спальні мішки 10000 грн 

 Туристичне обладнання 2000 грн 

2. Проведення тренінгів для організації ~3000 грн Точну вартість сказати 
складно, адже є можливість 
залучати людей, які будуть 
проводити тренінги на 
безкоштовній основі 

3. Участь у походах ~7000 грн Акредитації за участь у 
походах та літніх таборах, 
студенти оплачують з 
власного гаманця 
 

4. Разом ~45000 грн  

 

4. Додаткова інформація 

 Команда проекту - кількість, ролі  

Команда має складатись з людей обізнаних у цій сфері, до 5 осіб, обов’язково керівних організації, 

помічник керівника,та інструктори які будуть працювати з командою. 

 Інформаційна кампанія, правила комунікації 

Залучення студентів через внутрішні зв’язки, школярів через департамент Довузівської підготовки 

та проект «КЕПІТ експерт». 

 Потенційні партнери проекту 

Випускники Університету «КРОК»,НОСУ(Національна Організація Скаутів України), КМО НОСУ 

(Київський Міський Осередок НОСУ) та інші волонтерські організації 

 

Чи готові Ви особисто долучитися до його 
реалізації? Якщо так – в чому може полягати 
Ваша участь? 

Один із членів проектної команди, готовий взяти 
частину робіт на себе. 

Автор проекту: Савельєв Є.В. 
 


