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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Головна мета
Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще !” заснований за ініціативи України
в 2001 році.
Головна мета фестивалю відповідає рішенням 31-ї (2002 р.) та 62-ї (2007 р.) Спеціальних
Сесій Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей.
Головними завданнями фестивалю є сприяння формуванню принципів толерантності, рівності
прав та плюралізму думок у дітей різних національностей та віросповідань через набуття досвіду
життєдіяльності в умовах полі культурного середовища.
Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще !”:
привертає увагу світової спільноти до становища дітей;
надає можливість для розвитку міжнародного дитячого громадського руху;
створює умови для висловлювання дітьми своїх думок стосовно нагальних проблем життя
суспільства, поширення ідеї побудови світу без насильства та ворожнечі, підтримки в
світі миру та стабільності;
сприяє донесенню дитячих ініціатив до керівників держав та міжнародних організацій;
допомагає налагодженню, розвитку та зміцненню дружніх, добросусідських відносин між
країнами, культурного та гуманітарного співробітництва в дитячому середовищі,
міжнародній інтеграції, формує у дітей культуру міжнаціонального спілкування,
стимулює до більш глибокого вивчення національних традицій, звичаїв, культури своїх
країн, сприяє збереженню загальнолюдських цінностей;
сприяє розвитку мислення, особистих інтелектуальних, комунікативних, творчих
здібностей; виявленню спільності інтересів у дітей різних народів;
забезпечує позитивне спілкування між дітьми шляхом участі в диспутах, тренінгах,
форумах, змаганнях, виставках, святах, знайомства з національними традиціями та
звичаями, обміну творчими досягненнями в певних галузях мистецтва тощо;
створює можливості для розкриття талантів дітей планети;
демонструє приклад результативної творчої співпраці дітей різних народів.

Емблема фестивалю – сім долонь кольорів веселки, що розташовані одна до одної колом і
символізують єдність культур народів світу, рівні права кожної людини, прагнення до відкритості,
свободи, розвитку та миротворчої діяльності.

Гімн фестивалю - виконується різними мовами, в його основу покладені такі слова: “Є в
нас планета на всіх одна, хай стане краще для всіх вона. Діти планети – змінимо світ, стане він
світлим, добрим, гомінким !”

Місце проведення фестивалю - Міжнародний дитячий центр “Артек” - найбільший
дитячий оздоровчий заклад України, що має статус “Центр під егідою ЮНЕСКО “, розташований на
узбережжі Чорного моря, в Автономній Республіці Крим, селищі Гурзуф (http//www.artek.org)
МДЦ “Артек” заснований у 1925 році. За час існування в ньому побували більше 1,5 млн.
дітей з 130 країн світу. Сьогодні Центр об’єднує 10 дитячих таборів, в яких одночасно можуть
відпочивати до 4 тисяч дітей
Термін проведення
Фестиваль проводиться у період з 20 липня по 1 серпня 2013 року.
Заїзд учасників до МДЦ «Артек» з 17 липня, роз’їзд - до 4 серпня.
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2. ІСТОРІЯ
Країни-учасники:
1 фестиваль (2001 р.)
Болгарія , Грузія, Росія, Україна
2 фестиваль(2002 р.)
Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Туреччина, Україна.
3 фестиваль (2003 р.)
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Казахстан, Македонія, Марокко,
Молдова, Німеччина, Росія, Румунія, Угорщина, Україна.
4 фестиваль (2004 р.)
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Грузія, Естонія,
Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія,
Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Угорщина, Україна
5 фестиваль (2005 р.)
Білорусь, Болгарія, Вірменія, Великобританія, Грузія, Данія, Казахстан, Канада,
Китай, Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія, Німеччина, Росія,
Сербія та Чорногорія, Україна, Хорватія .
6 фестиваль (2007 р.)
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Ізраїль, Естонія, Казахстан,
Кіпр, Китай, Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія, Німеччина,
Польща, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна, Чехія, Чорногорія, Фінляндія.
7 фестиваль (2008 р.)
Австрія, Австралія, Азербайджан, Алжир, Андорра, Бахрейн, Білорусь, Болгарія,
Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Італія, Йорданія, Казахстан, Канада,
Кіпр, Киргизія, Латвія, Литва, Марокко, Молдова, Монголія, Нігерія, Німеччина,
Об’єднані Арабські Емірати, Парагвай, Польща, Росія, Румунія, Сербія, CША,
Таджикистан, Таїланд, Туніс, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція,
Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія
8 фестиваль (2009 р.).
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Великобританія, В’єтнам,
Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іран, Італія, Йорданія, Казахстан,
Канада, Киргизія, Китай, Кіпр, Куба, Латвія, Литва, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова,
Монголія, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Палестина,
Польща, Росія, Румунія, Сирія, CША, Таїланд, Туніс, Туреччина, Туркменістан,
Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція
9 фестиваль (2010 р.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Великобританія, В’єтнам, Вірменія, Габон,
Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Італія, Йорданія, Казахстан, Канада,
Киргизія, Китай, Кіпр, Куба, Латвія, Литва, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова,
Монголія, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Палестина, Польща, Португалія, Росія,
Румунія, Сербія, CША, Таджикистан, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Україна,
Фінляндія, Чехія, Хорватія, Швейцарія, Швеція, Японія
10 фестиваль (2011 р.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Великобританія, В’єтнам,
Вірменія, Гана, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірак, Йорданія,
Казахстан, Киргизія, Кенія, Китай, Кіпр, Куба, Латвія, Литва, Ліван, Мозамбік,
Молдова, Монголія, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Палестина, ПівденноАфриканська Республіка, Польща, Португалія, Росія, Румунія, CША, Таїланд,
Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.
11 фестиваль (2012 р.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, В’єтнам, Вірменія, Грузія, Данія,
Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірак, Італія, Йорданія, Казахстан, Киргизія, Кенія,
Китай, Куба, Кувейт, Латвія, Ліван, Лівія, Литва, Марокко, Мозамбік, Молдова,
Монголія, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Палестина, Парагвай, Південно-
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Африканська Республіка, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Словенія,
CША, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція,
Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія.

3. УЧАСНИКИ
До участі у фестивалі запрошуються організовані групи дітей - національні делегації.
Запрошення на фестиваль надсилаються через дипломатичні представництва України за
кордоном та оприлюднюються на офіційному сайті Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і
Добра www.hope-good.net та його сторінці в мережі Facebook.
До складу делегації запрошуються діти віком від 12 до 16 років, що пов’язано з програмою
фестивалю та умовами перебування в МДЦ «Артек», яким притаманні гарні комунікативні навички
та відповідальність.
Бажано, щоб діти володіли мовами фестивалю – українською, російською або англійською.
Організатори створюють умови для спільності інтересів дружелюбних, толерантних та
талановитих представників планети, які відгукнулися на запрошення.
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, не можуть входити до складу
іноземних делегацій.
Кількісний склад делегації визначають організатори фестивалю залежно від умов організації
проведення.
Персональний склад делегації формується країною-учасницею відповідно до програми
фестивалю.
Організатори залишають за собою право персонального запрошення учасників відповідно до
програми.
Бути учасником Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще!” за
рахунок організаторів можна тільки один раз! Перебування вдруге можливе тільки за
персональним запрошенням Оргкомітету або за власний рахунок, за умови підтвердження
організаторами наявності вільних місць у фестивальних таборах.
Національну делегацію очолює 1 дорослий керівник, який має:
своєчасно надіслати до Оргкомітету реєстраційну форму та забезпечити прибуття делегації
згідно з встановленими термінами та вимогами;
обов’язково
володіти
однією
з
робочих мов
фестивалю
–
українською/
російською/англійською;
мати практичний досвід роботи з дітьми;
бути обізнаним з програмою фестивалю та вимогами організаторів;
забезпечувати участь дітей у фестивальних заходах;
оформити письмову згоду батьків на використання фото та відеоматеріалів на
загальнодоступних веб-сайтах та в друкованих та відеоматеріалах фестивалю, письмовий дозвіл
купатися в морі та здійснювати туристичні походи в Кримські гори;
сприяти вихованню дітей, створенню в тимчасовому колективі миролюбних, дружніх
відносин, взаємну повагу, незважаючи на національні та релігійні традиції та уподобання;
пропагувати здоровий спосіб життя;
виконувати особисто та вимагати від членів делегації дотримування правил та встановленого
режиму, що спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я учасників.
Збільшення чисельності дорослих керівників обмежено умовами МДЦ «Артек».
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4. УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ
Умови перебування дітей
Для дітей створені умови для змістовного спілкування, особистого розвитку та відпочинку участь у фестивальних заходах та святах, заняття за інтересами, можливість відкрити в собі нові
таланти та здібності, знайти нових друзів, набути додаткові знання у різних галузях культури,
поліпшити стан свого здоров’я.
Діти розміщуються в однокімнатних 8-місних номерах таборів «Янтарний» та «Хрустальний»,
що оснащені кондиціонерами, мають душ та туалет. Збереження речей забезпечується у камері схову,
яку діти можуть відвідувати протягом дня. Гроші, що привозять діти, здаються до каси на
персональні рахунки та видаються за бажанням.
Національні делегації об’єднуються в окремі загони чисельністю до 30 дітей.
Враховуючи побажання дітей-учасників попередніх фестивалів та напрацьований
організаторами багаторічний позитивний досвід, до складу загону входять різномовні
представники континентів, національностей та віросповідань.
З дітьми постійно працює педагогічний колектив МДЦ “Артек”, який:
забезпечує безпеку життя та здоров’я дітей;
допомагає психологічній адаптації в тимчасовому колективі, створенню в групі представників
різних країн позитивного психологічного мікроклімату, атмосфери взаємоповаги та взаєморозуміння,
конструктивного спілкування та спільності інтересів, умови для розвитку особистих та
комунікативних здібностей;
забезпечує дотримання дітьми встановленого режиму та правил внутрішнього розпорядку;
сприяє координації участі дітей у фестивальних заходах.
Учасники фестивалю забезпечуються артеківською формою (сорочки, футболки, шорти,
куртки та брюки, капелюх) за погодними умовами. Форма є обов’язковим елементом при
проведенні всіх масових заходів.
Діти повинні мати не менше 2 пар власного взуття, кімнатні тапочки, спортивне взуття,
купальний та спортивний костюми, зубну пасту, мило, гребінець, шкарпетки. У зв’язку із гірським
рельєфом місцевості, все взуття повинно бути на неслизькій підошві !
.
Діти забезпечуються 5-разовим харчуванням. На території таборів розміщуються крамниці, де
можна придбати мінеральні напої, соки, цукерки, печиво, морозиво, а також сувеніри та засоби
гігієни. У разі необхідності можна скористатися послугами таксофонів та Інтернету.
Безпека території проживання дітей та місць проведення фестивальних заходів
забезпечується спеціалізованою службою охорони.

Умови перебування керівників
Дорослі керівники делегацій розміщуються окремо від дітей в готельних комплексах,
що розташовані на території МДЦ «Артек». Проживання в номерах від 2 до 4 осіб.
Для керівників пропонується додаткова програма, що передбачає за бажанням учасників
вечори знайомства, проведення майстер-класів, дискусії, круглі столи, спільні культурні заходи,
обмін досвідом, ознайомлення з організацією роботи МДЦ “Артек” тощо.
Організатори забезпечують керівників 3-разовим харчуванням та транспортним
обслуговуванням за графіком в межах території МДЦ «Артек».
.

Медичні вимоги
1. При прибутті до МДЦ “Артек» керівники делегацій подають до Медичної частини медичні
карти дітей та медичні страхові поліси всіх членів делегації.
Медична карта заповнюється за місцем проживання дитини, із зазначенням комплексної
оцінки стану її здоров’я, епідеміологічного оточення та наявних щеплень (з перекладом
українською, російською або англійською мовами).
Дія Медичного полісу має розповсюджуватися на територію України ! У разі
неможливості виконання цієї умови за місцем проживання або за бажанням учасників,
керівник може оформити такий поліс в МДЦ «Артек» при прибутті.
При заїзді діти проходять медичний огляд спеціалістами Медичної частини.
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З метою дотримання належного санітарно-епідеміологічного режиму у фестивальному
містечку, без медичної карти та страхового полісу діти не допускаються до участі у фестивалі,
ізолюються від інших учасників та повертаються додому за власний рахунок.
Керівники делегацій повинні мати стан здоров’я, що дозволяє їм перебувати в умовах
субтропічного клімату та гірського рельєфу Криму та медичні страхові поліси.
2. Протипоказання для перебування в МДЦ „Артек”:
усі захворювання у період загострення;
усі форми туберкульозу різноманітних органів та систем;
ревматизм в активній та неактивній фазі, до зняття з диспансерного обліку;
гіпертонічна хвороба;
епілепсія, інші судорожні припадки та їх еквіваленти;
гострі психічні захворювання та реактивні стани;
цукровий діабет, тиреотоксикоз;
усі інфекційні захворювання та паразитарні захворювання шкіри.
Не раніше 5 років після стихання гострого процесу:
придбані та уроджені пороки серця та судин, у тому числі оперовані;
захворювання крові та кровотворних органів;
бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма;
виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки;
гострий нефрит, пієлонефрит, хронічний нефрит, нирковокам’яна хвороба, уроджені
аномалії нирок, що супроводжуються порушенням їх функцій.
При перебуванні одужуючих після інфекційних захворювань, керуються періодом
заражуваності інфекційного хворого.
У випадку хвороби МДЦ „Артек” згідно зі страховим полісом забезпечує медичне
обслуговування учасників до закінчення терміну перебування на фестивалі.
Час відправлення дитини додому після одужання погоджується з організаторами
фестивалю, керівником делегації та батьками.

Фінансові умови
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, перевезення їх у межах
території МДЦ «Артек», зустріч делегацій в аеропорту або на залізничному вокзалі Сімферополя та
перевезення їх до/з МДЦ “Артек” та у зворотному напрямку.
Транспортні витрати до/з Сімферополя - за рахунок учасників.
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5. ПРОГРАМА
Програма фестивалю здійснюється за такими напрямками:
Громадська діяльність в рамках Міжнародної громадської організації «Всесвітня Дитяча Ліга
Націй» та Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ
Творча діяльність за програмою «Планета талантів»

Основні фестивальні заходи:
Відкриття та закриття фестивалю
Проведення 4-ї сесії Генасамблеї МГО «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» та Дитячо-молодіжного
саміту ОБСЄ.
Дні країн
Конкурс талантів
День миру

МГО «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» та Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ
До участі в роботі запрошуються лідери громадських організації, представники дитячих
парламентів, шкільного самоврядування, юні журналісти, учасники волонтерського руху.

«Планета талантів»
До участі в програмі запрошуються юні таланти у пісенному, хореографічному, музичному,
цирковому або оригінальному жанрах, які мають досвід участі та досягнення у національних та
міжнародних мистецьких заходах.
Особливості виступів юних талантів заздалегідь узгоджуються з Оргкомітетом.
Учасники забезпечують усе необхідне для відтворення своїх виступів (фонограми, музичні
інструменти, реквізит, спеціальні прилади тощо).
У рамках програми передбачаються концертні виступи, конкурси, свята, майстер-класи та
творчі майстерні. Юні таланти беруть участь у постановці спільного концертного шоу до Дня миру.

Дні країн
Проводяться одночасно декількома національними делегаціями.
Основні складові заходу:
Церемонія підняття національних прапорів з коротким привітаннями делегацій;
Випуск спільних стінних газет;
Паркове свято з елементами інтерактивних виставок, фотоматеріалами, друкованою
продукцією, національними сувенірами, національними іграми та конкурсами;
Вечірня розважальна програма.

День миру
День миру є масштабним святом усіх учасників Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо
світ на краще!», головними заходами якого є:
Спільна виставка робіт учасників (фото, образотворче та прикладне мистецтво, газети тощо);
Зустрічі з почесними гостями;
Прес-конференція;
Підсумкове засідання Генеральної асамблеї Міжнародної громадської організації «Всесвітня
Дитяча Ліга Націй», Засідання Дитячо-молодіжної Ради міністрів ОБСЄ, церемонія закриття
Саміту.
Концертно-розважальне шоу

Відкриття та закриття фестивалю
У церемонії беруть участь всі учасники фестивалю. Церемонія включає парад делегацій в
національних костюмах, підняття прапору фестивалю та національних прапорів країн-учасників;
виконання гімну фестивалю, привітання організаторів.
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Для участі у фестивальних заходах делегація подає до Оргкомітету :
2 великих національних прапори (для кріплення на древко та підняття на щоглі)
розміром
1.5х 1.0 м;
маленькі національні прапорці;
гімн країни, записаний у форматі CDR або МР3;
відеофільм про країну тривалістю до 5 хвилин;
атрибутику з національною символікою – головні убори, національні костюми тощо;
матеріали для оформлення виставки до Дня країни;
музичні твори національною мовою у форматі CDR або МРЗ для використання на
дискотеках.

Протягом фестивалю на учасників чекають:
Міжнародний дитячий прес-центр (участь у прес-конференціях, зустрічах,
висвітлення фестивальних подій в мережі Інтернет, створення фото - та
відеоматеріалів, випуск телевізійних щоденників та радіопередач, друкованих видань,
газет, буклетів тощо).
вечірні розважальні програми;
спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу, орієнтування на місцевості та
настільних ігор тощо;
хобі-клуби з фітодизайну, роботи з природними та пластичними матеріалами,
виготовлення м’яких іграшок, розпису на тканині, малювання, живопису;
морські купання та морські прогулянки;
туристичні походи;
екскурсійна програма
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6. Діяльність Міжнародної громадської організації
«Всесвітня Дитяча Ліга Націй»
Міжнародна громадська організація «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» заснована
представниками 50 країн світу 31 липня 2009 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” під час
проведення 8-го Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!».
На фестивалі було проведено установчі збори та затверджено статут Всесвітньої Дитячої
Ліги Націй, обрано керівні органи, почесних членів, генерального директора, Міжнародний дитячий
центр “Артек” визначено її штаб-квартирою. Юні представники країн-учасниць фестивалю підписали
спільне звернення до Генеральної асамблеї ООН з проханням підтримати їх міжнародну ініціативу в
інтересах дітей.
6 жовтня 2009 р. Міністерство юстиції України зареєструвало Міжнародну громадську
організацію «Всесвітня Дитяча Ліга Націй».
8-9 жовтня 2009 р. проведена презентація МГО “Всесвітня Дитяча Ліга Націй” у рамках
Всесвітньої ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю прийняття Конвенції ООН з прав дитини
(Женева, Швейцарія), під час обговорення питання про більш активне залучення дітей до громадської
діяльності. У конференції брали участь 700 делегатів з 100 країн. Представники багатьох країн
висловили зацікавленість до новоствореної організації та бажання приєднатися до її діяльності. Це
свідчить про те, що Ліга реально має своє майбутнє, може сприяти подальшому розвитку
міжнародного дитячого руху.
9 грудня 2009 р. у Києві Ліга презентована дипломатичному корпусу, акредитованому в
Україні.
31 липня 2010 р. у рамках 9-го Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще !»
відбулося перше засідання Генеральної асамблеї Ліги на якому делегати з 51 країн світу прийняли
наступну спільну Резолюцію до Генеральної Асамблеї ООН та керівників урядів.
30 липня 2011 р. під час 10-го ювілейного фестивалю проведено другу сесію Генеральної
асамблеї за участю представників 48 країн.
Основні питання для обговорення на секціях:
- Хто Я ? Ідентичність у глобальному світі.
- Як жити дітям в інформаційному просторі ? ЗМІ та їх роль у захисті прав дітей.
- Азбука на випадок попадання в складні життєві умови.
Результатом роботи засідань стало формування 10 добрих справ, що діти разом з дорослими
планують реалізувати в міжсесійний період, обрано склад координаційної ради та головного
координатора (Тауте Реган, ПАР), підписано спільне Звернення делегатів до Генасамблеї ООН та
керівників країн, яке вручено заступнику керівника Комітету ООН з прав дитини П.Гурану та має
бути передано далі за призначенням.
20-31 липня 2012 р.
Під час проведення 11 Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще !»
відбулося засідання 3 сесії Генеральної асамблеї Міжнародної громадської організації «Всесвітня
Дитяча Ліга Націй».
У засіданні взяли участь представники 54 країн-учасниць фестивалю.
На порядок денний було внесено такі питання:
1. Дитина в інформаційному просторі
2. Моральні цінності чи матеріальні – що оберуть діти
3. Війна краде дитинство.
4. Підсумки роботи у міжсесійний період
Засідання проходили у формі дискусій, ділових ігор, опитування, тренінгів, «оn-line» конференції
Результати роботи:
- формування 10 Добрих справ, які повинні реалізувати учасники у міжсесійний період разом з
дорослими;
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обговорення з міжнародними експертами та волонтерами ООН можливостей залучення
молоді до розробки та реалізації міні-проектів;
- обрання нового складу координаційної ради;
- підготовка спільного підсумкового документу у вигляді звернення до міжнародних організацій
та керівників країн-учасниць.
-

Головні підсумки:
1. Просвітницька робота з формування дружніх відносин між дітьми різних народів, принципів
толерантності в багатонаціональному середовищі, попередження расової та етнічної
дискримінації.
2. Встановлення та розвиток двосторонніх та багатосторонніх культурних відносин між
країнами, неурядовими організаціями, дитячими навчальними, виховними закладами, творчими
колективами.
3. Поширення в дитячому середовищі знань про країни -учасниці.
4. Широке інформування міжнародної громадськості про роботу МГО «Всесвітня Дитяча Ліга
Націй» через мережу «Інтернет», ЗМІ, друковану продукцію, телевізійні трансляції.
5. Прийняття Звернення делегатів 3-ї сесії Генасамблеї МГО «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» до
голів держав, керівників міжнародних організацій та дорослих усіх країн.
6. Обрання Джафарова Салеха, Азербайджан, головним координатором МГО «Всесвітня Дитяча
Ліга Націй» на 2012-2013 роки
7. Обрання координаторів 10 Добрих справ, що будуть реалізовуватися в міжсесійний період
(www.hope-good.org).
8. Створення Дитячої Інтернет-мережі «НАШ ДІМ», що надає дітям всього світу можливість
спілкуватися за допомогою сучасних інформаційних технологій

В рамках четвертої сесії Генеральної асамблеї МГО «Всесвітня Дитяча Ліга Націй»
проходить Дитячо-молодіжний саміт Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
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7. ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНИЙ САМІТ ОБСЄ
Історія питання
Організація з безпеки та співробітництва в Європі приділяє значну увагу питанням освіти та
розвитку молоді. Напрямки, за якими здійснюються проекти, охоплюють широку тематику від
захисту прав людини до збереження довкілля, заохочення толерантності та підтримки прав
національних меншин тощо.
У 2008 році найгостріші проблеми сьогодення було винесено на обговорення студентів з
понад 30 країн-учасниць ОБСЄ, що відбулось протягом трьохденної конференції «Модель ОБСЄ» у
Відні. Попри неабиякий успіх конференції, подібні заходи, які б залучали представників молоді усіх
країн-учасниць ОБСЄ, з того часу не проводились.
У рамках Українського головування в ОБСЄ пропонується винести на загальне обговорення
дітей та молоді країн-учасниць та країн-партнерів ОБСЄ проблемні питання співробітництва в усіх
трьох вимірах діяльності Організації.
Виходячи з пріоритетності подальшого розвитку взаємодії між дітьми та молоддю регіону
ОБСЄ та спираючись на багаторічний досвід Всеукраїнського благодійного фонду Надії і Добра у
проведенні міжнародних дитячих фестивалів «Змінимо світ на краще !» на базі Міжнародного
дитячого центру «Артек» (Україна, АР Крим), Українське головування за підтримки Генерального
секретаря ОБСЄ виступає з ініціативою проведення Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ у 2013 році.
Метою Саміту є:
ознайомлення дітей та молоді з діяльністю ОБСЄ в усіх трьох вимірах та існуючими в рамках
Організації інструментами подолання викликів та загроз безпеці та стабільності в регіоні
відповідальності ОБСЄ;
налагодження прямих контактів між дітьми та молоддю країн-учасниць та країн-партнерів ОБСЄ
у контексті пошуку спільного бачення та можливих шляхів зміцнення взаємодії у вирішенні
глобальних проблем сучасності;
створення дитячо-молодіжної платформи для обміну думками та міжнаціонального спілкування з
метою виховання толерантності, віротерпимості та національної свідомості, а також розвитку
лідерського потенціалу.
Основні завдання Саміту полягають у:
o ознайомленні дітей та молоді з роботою ОБСЄ щодо вирішення актуальних проблем на просторі,
охопленому діяльністю Організації;
o створенні умов для висловлювання дітьми та молоддю своїх думок стосовно нагальних викликів
сучасності, поширення ідеї побудови світу без насильства та ворожнечі, підтримці миру та
стабільності; підвищенні обізнаності та спроможності молоді до розв’язання проблем мирним
шляхом;
o посиленні ролі дітей та молоді у процесі прийняття рішень на рівні міжнародних організацій,
зокрема ОБСЄ; сприянні донесенню дитячих та молодіжних ініціатив до керівництва ОБСЄ,
країн-учасниць та країн-партнерів ОБСЄ;
o виявленні лідерських здібностей серед дітей та молоді та заохочення їх активної участі в роботі
молодіжних організацій, метою яких є тренування майбутніх лідерів та керівників;
o спонуканні дітей та молоді до встановлення добрих стосунків між собою та в колективі; допомозі
у налагодженні, розвитку та зміцненні добросусідських відносин між країнами, культурного та
гуманітарного співробітництва в дитячому та молодіжному середовищі, міжнародній інтеграції,
формуванні у дітей та молоді культури міжнаціонального спілкування; стимулюванні до більш
глибокого вивчення національних традицій, звичаїв, культури своїх країн; сприянні збереженню
загальнолюдських цінностей;
o забезпеченні позитивного спілкування між дітьми та молоддю шляхом участі в диспутах,
тренінгах, форумах, змаганнях, виставках та конкурсах;
o сприянні розвитку мислення, особистих інтелектуальних, комунікативних, творчих здібностей;
виявленні спільності інтересів у представників різних національностей; творча співпраця дітей та
молоді різних народів;
o вихованні у дітей та молоді толерантного ставлення, віротерпимості та національної свідомості.
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o наданні дітям та молоді можливості взяти участь у рольовій грі на зразок Моделі ООН,
Європейського молодіжного парламенту чи Всесвітньої Дитячої Ліги Націй;
o сприятимі укоріненню традицій проведення щорічних міжнародних дитячо-молодіжних заходів
на базі МДЦ «Артек.
Форми роботи можуть включати:
міні-сесію «моделювання ОБСЄ»;
мультимедійну презентацію власних проектів, спрямованих на підвищення обізнаності про
права школярів, заохочення толерантності та недискримінації в школах, безпеку життя, охорону
довкілля;
моделювання шляхів розв’язання кризових ситуацій;
дебати;
опитування;
рольові ігри;
виборчу кампанію;
конкурс на кращий логотип події – «Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ, Україна-2013»;
видавництво спільних газет;
майстер-класи журналістів на тему ЗМІ;
представлення доробків спільної художньої творчості;
спільні мистецькі заходи.
Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ проводиться під гаслом «Ми різні – у цьому наше
багатство, ми разом – у цьому наша сила !».
Статус заходу та організатори
Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ проходитиме у рамках 12-го Міжнародного дитячого
фестивалю «Змінимо світ на краще !» та 4-ї сесії Генеральної асамблеї Міжнародної громадської
організації «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» під патронатом Українського головування в ОБСЄ.
Організація Саміту покладається на Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра та
Міжнародний дитячий центр «Артек».
Саміт проводитиметься за підтримки Кабінету Міністрів України та сприяння Міністерства
закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України та Секретаріату ОБСЄ.
Час та місце проведення
Місце проведення Саміту – Міжнародний дитячий центр
http://www.artek.ua, адреса: , вул. Ленінградська, 41, АР Крим, 98645, Україна).
Дати проведення – з 20 липня по 1 серпня 2013 року.
Заїзд учасників з 17 липня, роз’їзд до 4 серпня.

“Артек”

(веб-сайт:

Учасники Саміту
До участі у Саміті запрошуються до 5 дітей віком від 12 до 16 років у супроводі дорослого з
країн-учасниць ОБСЄ та держав-партнерів ОБСЄ.
Запрошення на Саміт надсилаються за дипломатичними каналами у формі листа Міністра
закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ та голови Всеукраїнського благодійного Фонду
Надії і Добра на ім’я міністрів закордонних справ країн-учасниць та країн-партнерів ОБСЄ.
Підготовку запрошень бере на себе Робоча група ОБСЄ МЗС України разом із Всеукраїнським
благодійним Фондом Надії і Добра.
Остаточний склад учасників узгоджує головний організатор Міжнародного дитячого
фестивалю «Змінимо світ на краще» та Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ Всеукраїнський
благодійний Фонд Надії і Добра (E-mail: found_hg@i.ua, веб-сайт: http://www.hope-good.net адреса:
вул. Інститутська, 22/7, оф.93, Київ, 01021, Україна) залежно від кількості заявок на участь у Саміті.
Інформаційні матеріали оприлюднюються на офіційному сайті Всеукраїнського благодійного
Фонду Надії і Добра www.hope-good.net та його сторінці в мережі Facebook.
Бажано, щоб діти володіли мовами – українською, російською або англійською.
Організатори створюють умови для спільності інтересів дружелюбних, толерантних та
талановитих представників планети, які відгукнулися на запрошення.
Персональний склад делегації формується країною-учасницею відповідно до програми саміту.
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Організатори залишають за собою право персонального запрошення учасників відповідно до
програми.
Дорослий керівник має:
своєчасно надіслати до Оргкомітету реєстраційну форму та забезпечити прибуття делегації
згідно з встановленими термінами та вимогами;
обов’язково володіти однією з робочих мов саміту – українською/ російською/англійською;
мати практичний досвід роботи з дітьми;
бути обізнаним з програмою саміту та вимогами організаторів;
забезпечувати участь дітей у тематичний заходах;
оформити згоду батьків на використання фото та відеоматеріалів на загальнодоступних вебсайтах та в друкованих та відеоматеріалах фестивалю, дозвіл купатися в морі та здійснювати
туристичні походи в Кримські гори;
сприяти вихованню дітей, створенню в тимчасовому колективі миролюбних, дружніх
відносин, взаємну повагу, незважаючи на національні та релігійні традиції та уподобання;
пропагувати здоровий спосіб життя;
виконувати особисто та вимагати від членів делегації дотримування правил та встановленого
режиму, що спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я учасників.
УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ
Фінансові умови
Витрати, пов’язані з участю у Саміті, покриваються за рахунок організаторів.
До таких витрат відносяться: перевезення з/до аеропорта або залізничного вокзалу
Сімферополя до/з Міжнародного дитячого центру «Артек», проживання, харчування, культурноосвітня програма.
Умови перебування
Діти проживають у 8-ми місних кімнатах таборів «Янтарний» та «Хрустальний» МДЦ
«Артек» окремо від дорослих і об’єднуються в групи чисельністю до 30 дітей. З дітьми постійно
працює педагогічний колектив Центру. Безпека території проживання дітей та місць проведення
заходів забезпечується службою охорони.
ПРОГРАМА САМІТУ
Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ включає наступні заходи:
Церемонія відкриття Саміту.
Проведення трьох тематичних платформ
o Роль молоді у попереджені конфліктів
o Захист довкілля заради майбутнього
o Молодь та Інтернет: можливості та виклики
Інформаційна кампанія спрямована на інформування учасників про виклики сьогодення, роботу
ОБСЄ та презентацію країн (включає підняття національних прапорів; проведення конкурсів, ігор,
конкурсу стінгазет, інтерактивних виставок; тощо).
Результати обговорення у кожній з груп оформлюються письмово або презентуються в будь-якій
іншій формі (малюнки, плакати, оригамі, скульптури тощо) та розміщуються для загального
ознайомлення.
Засідання Дитячо-молодіжної Ради міністрів ОБСЄ
Церемонія закриття Саміту (передбачає передачу естафети представникам Швейцарії, яка
головуватиме в ОБСЄ у 2014 році).
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8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Реєстрація учасників відбувається до 1 червня 2013 року шляхом направлення електронною
поштою на адресу Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра found_hg@i.ua реєстраційної
форми учасників (у разі неможливості дотримання встановленого терміну – оперативно
інформувати !).
Делегація прибуває на фестиваль тільки після узгодження з організаторами всіх питань
своєї участі.

*****************
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасників 12-го Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще !”
та Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ
(МДЦ “Артек”, Крим, Україна )
Країна __________________________________ Чисельність делегації ___________________
Особа, яка відповідає за формування делегації
Прізвище
Ім’я
Місце роботи
Посада
Телефони
E-mail
Інформація про склад делегації:
назва міста, з якого учасники;
назва організації, яку представляють;
форми участі в роботі Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ;
формат участі у мистецьких заходах.
Керівник групи
Прізвище
Стать
Номер паспорту
Організація, яку представляє,посада
Телефони

Ім’я
Дата народження

E-mail

Список дітей (в алфавітному порядку)
№
Прізвище, Ім’я

Стать

Дата народження

Номер паспорту

Маршрут прибуття (із зазначенням всіх транзитних пунктів)
Дата
ТрансМаршрут
Номер
прибуття порт
рейсу

Номер
вагону

Час прибуття
до м.
Сімферополь за
місцевим часом

Дата
від’їзду

Номер
Вагону

Час відбуття
з м. Сімферополь

Транспорт

Маршрут

Номер
Рейсу

УВАГА!
При прибутті на фестиваль керівник делегації подає до Оргкомітету:
заповнену реєстраційну форму;
медичні карти дітей зі щепленнями;
медичні страхові поліси дітей та керівника;
паспорти членів делегації;

14

Просимо взяти до уваги, що без медичної карти діти не допускаються до таборів,
ізолюються від інших учасників та повертаються додому за власний рахунок.

9. ОРГАНІЗАТОРИ
Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра
E-mail: found_hg@i.ua
тел/факс + 38044 -253-38 03
www.hope-good.net
вул. Інститутська, 22/7, оф.93, Київ, 01021, Україна

Міжнародний дитячий центр «Артек»
E-mail: konkurs@artek.crimea.ua
тел/факс + 380654 – 36-34-65
www.artek.org
вул. Ленінградська, 41, смт. Гурзуф, м. Ялта, АР Крим, 98645, Україна

Міністерство соціальної політики України
Міністерство закордонних справ України

За підтримки
Кабінету Міністрів України
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10. КРАЇНИ-УЧАСНИКИ
Учасники
12-го Міжнародного дитячого фестивалю
“Змінимо світ на краще !” та Дитячо-юнацького Саміту ОБСЄ
Країна

№

Держави-учасниці ОБСЄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Австрійська Республіка
Азербайджанська Республіка

Албанія
Князівство Андорра
Королівство Бельгія
Республіка Білорусь
Республіка Болгарія
Боснія та Герцеговина
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Республіка Вірменія
Республіка Греція
Грузія
Королівство Данія
Естонська Республіка
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італійська Республіка
Республіка Казахстан

Канада
Киргизька Республіка
Республіка Кіпр
Латвійська Республіка

Литовська Республіка
Ліхтенштейн
Люксембург
Республіка Македонія
Мальта
Республіка Молдова
Монако
Монголія
Королівство Нідерланди
Федеративна Республіка Німеччина
Норвегія
Республіка Польща
Португальська Республіка
Російська Федерація
Румунія
Сан-Марино
Республіка Сербія
Словацька Республіка
Республіка Словенія
Сполучені Штати Америки
Республіка Таджикистан
Турецька Республіка
Туркменістан
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Угорська Республіка
Узбекистан
Україна
Фінляндська Республіка
Французька Республіка
Чеська Республіка
Республіка Чорногорія
Республіка Хорватія
Швейцарська Конфедерація
Королівство Швеція

Середземноморські партнери ОБСЄ
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Алжирська Народна Демократична Республіка
Арабська Республіка Єгипет
Держава Ізраїль
Хашимітське Королівство Йорданія
Королівство Марокко
Туніська Республіка

Азіатські партнери ОБСЄ
63.
64.
65.
66.
67.

Австралія
Афганістан
Республіка Корея
Королівство Таїланд
Японія

Запрошені країни-учасниці
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Королівство Бахрейн
Соціалістична Республіка В’єтнам
Габонська Республіка
Республіка Гана
Республіка Індія
Республіка Ірак
Ісламська Республіка Іран
Республіка Кенія
Китайська Народна Республіка
Республіка Куба

Держава Кувейт
Ліванська Республіка
Лівія
Республіка Мозамбік
Федеративна Республіка Нігерія
Об’єднані Арабські Емірати
Палестинська Національна Адміністрація
Республіка Парагвай
Південно-Африканська Республіка
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