
Нотатки до презентації
для залучення волонтерів 

до Пласту



Привіт!

Ми, комунікаційна команда КПС, підготували цей документ, щоб поділитись 
своїм досвідом представлення Пласту назовні. Повідомлення, наведені тут, 

відповідають актуальній стратегії комунікацій Пласту і ми активно 
використовуємо їх у роботі. 

Запрошуємо приєднуватись та комунікувати назовні єдиний образ Пласту.



Ключове повідомлення

Ключове повідомлення (меседж) – головна ідея, сенс, який ви хочете донести певній групі 

людей в результаті комунікації. Щоб досягти очікуваної дії, варто повторити повідомлення 

кілька разів в різний спосіб та через різні канали: соц.мережі, ЗМІ, публічні виступи тощо. 

Ми підібрали основне та додаткові повідомлення для потенційних волонтерів Пласту. 

Основне повідомлення – є фільтром для перевірки усіх комунікацій організації. Воно містить 

стратегічну місію Пласту та заклик до дії. 

Додаткові повідомлення розкривають основне. Акцентують на перевагах для потенційного 

волонтера.



ДОДАТКОВІ  ПОВІДОМЛЕННЯ:

ПЛАСТ – ЦЕ ЦІННІСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 
СПІЛЬНОТА ОРІЄНТОВАНИХ НА РОЗВИТОК 
ТА ЛІДЕРСТВО. 

ДОРОСЛІ В ПЛАСТІ МАЮТЬ БАГАТО 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ, НОВОГО 
ДОСВІДУ.

ВИХОВНИЦТВО РОЗВИВАЄ ТЕБЕ.

ПЛАСТУНИ ЦІКАВО ВІДПОЧИВАЮТЬ 
(ПОДОРОЖУЮТЬ, ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ, 
ТВОРЧІСТЮ ТОЩО).

Повідомлення до волонтерів

ОСНОВНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ:

ПЛАСТ – ЦЕ ПАТРІОТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 

В ЯКОМУ ТИ РАЗОМ ІЗ ДРУЗЯМИ 

ПЕРЕЖИВАЄШ ПРИГОДИ, СТАЄШ 

УСПІШНИМ І ЗМІНЮЄШ УКРАЇНУ.



Слайд 1 / Результати опитування молоді
На слайді представлені результати двох загальнонаціональних опитувань молоді у 2017 році.
Ми починаємо з цього, щоб заявити про проблему – значну пасивність молоді та неспроможність 
брати відповідальність за особистий добробут та добробут спільноти.

Сьогодні ж, Україна ж щодня бореться 
за незалежність та право на розвиток, 
часто ціною життя бійців на Сході. 

В наших силах виховати нове 
покоління, що буде спроможне взяти 
відповідальність за країну та зробити її 
кращим місцем для життя.



Слайд 2 / Чому ми існуємо?

Пласт об’єднує людей що вірять 
в Україну та бажають докластись до 
виховання свідомого нового 
покоління. 

Виховання молоді — непростий шлях, 
але інші ведуть в глухий кут.



Слайд 3 / Навички, що розвиває Пласт
Молодь, що буде спроможна взяти відповідальність за зміни, має бути різнобічно розвиненою. Ми 
створюємо середовище, що сприяє розвитку “м’яких” / ”гнучких” навичок. 

Це надпрофесійні вміння, що відповідають за успішну участь в робочому процесі, високу 
продуктивність, хоча не пов’язані з конкретною сферою. 

В Пласті молодь вчиться аналізувати 
інформацію та приймати зважені 
рішення (критичному мисленню), 
краще розуміти себе та оточуючих 
(розвиває емоційний інтелект), 
знаходити вихід з складних ситуацій 
без сторонньої допомоги 
(самозарадності) тощо.



Слайд 4 / Наш метод

Розвиток цих навичок відбувається 
через дію, під час гри.

Гра має багато рівнів, занять та 
випробувань, що різняться залежно 
від віку. 

В основі всього лежать ціннісні 
орієнтири — Пластовий закон.



Слайд 5 / Три головні обов’язки пластуна

Під час вступу в організацію пластуни 
добровільно і привселюдно зобов’язуються 
дотримуватись Трьох головних обов’язків –
бути вірними Богові та Україні, допомагати 
іншим та жити за пластовим законом і 
слухатись пластового проводу. 

Три складені пальці у скаутському вітанні –
це постійне нагадування про три обов’язки 
з присяги.



В останньому обов’язку пластуна закріплено, 
що він має “жити за пластовим законом”. 
Люди звикли, що закон – це заборони, 
обмеження. Але в нашому випадку, пластовий 
закон – це дороговказ, що мотивує не стояти 
на місці і розвиватись. 

Пластуни стараються кожен день плекати в 
собі якості описані в законі – тримати своє 
слово, виконувати роботу по змозі найліпше, 
дбати про своє оточення, зберігати спокій у 
складних ситуаціях.

Слайд 6 / Пластовий Закон



Слайд 7 / Навчання через дію
Щотижня ми збираємось в малих групах – 7-10 дітей що проходять програму та старша людина, що з ними займається 
(виховник). Регулярні заняття протягом року доповнюють тренінги, мандрівки і табори, змагання, соціальні проєкти та 
акції.

Діти самі спрямовують виховний процес – діяльність групи керує самоврядування (лідер гуртка, скарбник, писар). Ці 
ролі діти можуть спробувати по черзі та зрозуміти що їм більше подобається. Через гурткову систему пластуни вчаться
роботі в команді, відповідальності перед іншими, лідерству.

Богдан Гаврилишин, пластун, засновник 
економічного форуму в Давосі, виступаючи у 1975 
році в Данії на 25 Світовій скаутській конференції
WOSM заявив: "Я глибоко був вражений тим, що, 
провівши більшу частину свого дорослого життя при 
здобуванні знання у школі менеджменту і працюючи 
професійно в цій ділянці, я усвідомив, що моєю 
першою і справжньою школою менеджменту було 
моє членство у скаутському гуртку".

http://diasporiana.org.ua/periodika/16365-plastoviy-shlyah-1976-ch-3-50/


Слайд 8 / Система символів
На перший погляд пластуни можуть здатись дивними. Нас вирізняє однакова форма (скаутський 
однострій), спосіб проведення урочистих заходів (церемоніали) та навіть своя мова – в Пласті збереглося
багато назовництв ще з часів зародження руху. Але дивує лише форма, зовнішня оболонка – якщо краще 
вдивитись у зміст, все стає зрозуміло.

Мета системи символів – зробити діяльність в 
Пласті більш захоплюючою та допомогти 
усвідомити цінності організації. 

До прикладу, однострій робить всіх дітей 
рівними у Пласті, незалежно від соціального 
стану. Кожен творить себе сам. Також він 
посилює відчуття команди і сприяє 
соціалізації юнацтва. Кожна нашивка, кожен 
значок, навіть місце їх розміщення має 
символічне значення.



Слайд 9 / Історія вихованця
Бажано запросити окрему людину, що розповість що їй дав Пласт. Найліпше, щоб гість був близький до 
аудиторії, для якої проводите презентацію – вчитель для аудиторії вчителів, студент для студентів і так далі.

Ніхто не розкаже про пластову програму 
ліпше за людей, які пройшли її. Багато 
вихованців згадують Пласт як пригоду, у якій 
вони розвинули лідерський потенціал, 
сформували характер. 

Розповісти детальніше ми запросили… / 
наприклад, моя історія...



Слайд 10/ Визначні вихованці
Цінності, набуті в Пласті, залишаються з вихованцями на все життя. Вони розвивають себе та працюють на користь 
суспільства. 

Розказати про всіх не вистачить часу, як приклад обрали чотирьох представників різних сфер: Любомир Романків 
розробник технології запису на жорсткі диски; Борис Ґудзяк очолює УКУ, один з кращих закладів вищої освіти в країні; 
Уляна Супрун відома завдяки реформі сфери охорони здоров’я в 16-19 роках. 

Вихованці підтримують зв’язки всередині спільноти 
Пласту та разом створюють вартісні проєкти.

Наприклад, за допомогою Пласту Уляна Супрун 
познайомилась з Олександром Лінчевським, з яким 
вони заснували громадську організацію “Захист 
патріотів”, що готує фахівців з парамедицини та 
тактичної медицини. 

А Борис Ґудзяк любить розповідати історію, як він 
познайомився із майбутнім головним лікарем США 
Борисом Люшняком, копаючи лятрину (туалет) на 
пластовому таборі.



Люди часто запитують в якому віці можна 
долучитись до Пласту. Насправді –
в будь-якому. Існує стереотип, що якщо не став 
пластуном в дитинстві, то в дорослому віці це 
складно або неможливо. Але це не так.

Пластова програма розрахована на різні вікові 
групи та передбачає необхідне навчання для 
дорослих. Наприклад, як бути гарним 
наставником для дітей чи організувати табір.

Слайд 11 / Хто може долучитись



Слайд 12 / Чим займатись дорослому?

2. Стати менеджером у команді осередку – проектним менеджером, комунікаційником, фандрайзером, тощо. 
Якщо аудиторія студентська, можна зупинитись на тому, що керівний досвід в Пласті підсилить їх резюме.

1. Стати ментором-виховником: займатись з дітьми 
на пластових заняттях і допомагати їм у 
самоврядуванні.

Роль виховника в тому, щоб бути старшим другом 
та прикладом для дітей. Ви дорослі, і у вас точно є 
цінний для них досвід. Вас же, заняття з дітьми 
будуть підштовхувати постійно дізнаватись нове і 
розвиватись. А спостереження за тим, як вони 
ростуть і змінюються на краще – дуже надихати.



Перед цим слайдом рекомендуємо запитати 
аудиторію які вони мають хобі.

Багато хобі та деякі професії у нас існують як 
напрямки спеціалізаційного пластування. 
Подорожі, річкові сплави, творчість, культура, 
історія – в ці та інші теми можна заглибитись в 
Пласті, вчитись від інших та самому ділитись 
досвідом. З цим допомагають курені – спільноти 
однодумців яким цікаво розвиватись в певних 
напрямках. Вони разом займаються улюбленою 
справою та поглиблюють знання в темі.

Слайд 13 / Спеціалізації



Пласт існує вже 108 років та має 14 тисяч членів 
по всьому світу. Тобто, існує не тільки в Україні, 
а і за її межами – де свого часу зберегла рух 
українська діаспора. 

Рекомендуємо спитати аудиторію в якому 
куточку світу вони хотіли б побувати, а на 
наступному слайді запропонувати знайти чи 
там є Пласт.

Слайд 14 / Про рух



Пластуни різних країн знайомляться під час 
міжнародних таборів та у старшопластунських
куренях (курінь може мати осередки в кількох 
країнах). 

Деякі знайомляться онлайн, в пластових 
групах, коли шукають де зупинитись в 
подорожі або що подивитись у місті.

Слайд 15 / Пласт в світі



В Україні Пласт існує в усіх областях, тож 
пластуни мають друзів в різних куточках 
країни. 

Протягом року відбувається багато заходів 
всеукраїнського рівня – таборів, тренінгів, 
мандрівок, змагань. Під час них можна 
об’їздити всю країну та дослідити багато 
гарних місць.

Слайд 16 / Пласт в Україні



Пласт має багато партнерів. Велика частина з 
них – проєкти, які розвивають вихованці 
Пласту. Пластуни започаткували Український 
Католицький Університет, Відкритий 
університет Майдану, Громадське 
телебачення, Petcube, Будуємо Україну Разом, 
Українську академію лідерства, Захист 
Патріотів та багато інших.

В цьому місці рекомендуємо подякувати 
організаціям, що підтримують Пласт у вашому 
місті. Особливо тим, що сприяли проведенню 
презентації, якщо такі є.

Слайд 17 / Нас підтримують



Рекомендуємо розказати про 
найближчі події, що плануються 
в осередку та запросити людей 
долучитись. 

Слайд 18 / Як стати пластуном



Слайд для спільного 
фото та запитань.

Слайд 19 / Завершальний


