ДРУЗІ, ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ ПЛАСТУ
Завдяки вам у 2020 році:
Пласт став доступним для ще 892 нових дітей
Створено 14 нових осередків в Україні
Навчено 317 виховників для щотижневої роботи з дітьми
Приєдналося 323 нових волонтерів, що творитимуть
середовище розвитку для дітей
Дякуємо, що можемо на вас покластися і в найскладніші часи.

ДІТИ

Пласт став доступним для ще 892 нових дітей у 2020
Завдяки вам діти протягом року вже сходили в свої перші мандрівки, навчилися пакувати наплічник та вивчили свою першу
пластову пісню. У них попереду ще так багато цікавого. Ми дякуємо за них, бо вони лише за багато років зрозуміють як сильно ви
змінили їхнє життя.
Загалом вже 7987 дітей, що розвиваються за програмами Пласту.

Мобільний додаток “Онлайн-проби”
Розпочато розробку мобільного додатку “Онлайн-проби” - це
помічник для дітей 12-18 р., який допоможе їм відслідковувати
власний прогрес розвитку та здобутих вмінь в Пласті. Вже зроблену
версію для iOS, яка проходить тестування. Ще в планах розробити
версію для Android. Проєкт практично повністю втілюється силами
волонтерів, завдяки яким ми зберегли вже понад 100 тис грн
пожертв благодійників.

Виховники - це дорослі, що працюють з дітьми щотижня і загалом
понад 200 годин в рік. Саме вони менторять, навчають дитину найбільше
в Пласті. Кожен новий виховник - це друг для дітей, наставник і порадник,
якому дитина і ми довіряємо і який з натхненням готує кожне заняття.

ВИХОВНИКИ

Нові виховники для роботи з дітьми
317 виховників навчилися як працювати з дітьми за пластовими
виховними програмами. За рік вже понад 500 занять, заходів вони
вже провели з дітьми.
13 навчальних тренінгів для виховників
Проведено
2 тренінги для управлінців, які координують
роботу виховників
Онлайн-заняття в поміч виховнику
70 відео-занять для виховників створено та розміщено на ютуб-каналі “Пластуй-онлайн. Це помічник для нових
виховників, особливо в період пандемії та переходу на онлайн-заняття. Пластуни разом з усього світу ділилися
практичними знаннями та прикладами занять онлайн, аби робота з дітьми не припинялася. Ваша підтримка
дозволила нам технічно підтримувати платформу та організувати процес записів найактуальніших занять.
Відео-заняттями вже скористалися 67 000 людей.

ВОЛОНТЕРИ
Волонтери є важливою частиною пластових програм виховання
дітей. Вони своїм прикладом показують дітям, що “від них самих
залежить” їхнє майбутнє, діляться своїм життєвим досвідом, професійними знаннями: перша медична допомога, як бігати і не шкодити
здоров'ю, як плавати на каяках та багато іншого діти дізнаються від
дорослих пластунів.

Залучення нових волонтерів
28

тренінгів проведено для волонтерів для ознайомлення з Пластом та їхньої адаптації в різні
сфери роботи з дітьми.

323 нових волонтерів стали пластунами, частина з них вже активно долучилися до роботи
з дітьми, але більшість ще тільки визначаються.

ВАРІАНТИ РІЗНІ:

ВИХОВНИКАМИ

ОРГАНІЗАТОРАМИ
РІЗНИХ ЗАХОДІВ, ТАБОРІВ

УПРАВЛІНЦЯМИ
ПЛАСТОВИХ ОСЕРЕДКІВ

ІНСТРУКТОРАМИ,
що діляться своїм досвідом
з дітьми на таборах чи інших
пластових заходах

Мобільний додаток для адаптації дорослих до Пласту
Запущено мобільний додаток Старт Пласт, щоб волонтери могли швидше адаптовуватися до
культури, історії, цінностей організації та програм роботи з дітьми. Додатком вже користується
597 потенційних волонтерів Пласту.
Загалом в Пласті вже 2449 волонтерів та виховників, що працюють для розвитку дітей.

ОСЕРЕДКИ
Осередок - це середовище людей, які створюють умови для роботи з дітьми. Осередки мають офіційну
рєстрацію як в Пласті, так і органах державної влади. Саме в осередку проходить більша частина
пластового життя дитини.

Нові осередки
Навчили 67 волонтерів як створювати осередки, залучати більше дорослих до волонтерства, бо
тоді діти та дорослі мають більше друзів, більше можливостей для розвитку.

14 нових осередків Пласту створено. Відтепер завдяки вам охочі діти та дорослі можуть розвиватися

в українському середовищі в таких містах:
Захід України
Хлівчани
Заболотці
Луквиця
Стрілки
Верховина

Центр України
Богуслав
Гора

Північ України
Ічня
Ніжин
Конотоп
Бердичів

Схід України
Солоницівка

Південь України
Одеса
Миколаїв

Історія осередку Миколаїв
Анна Чмельова, або ж як у Пласті звертаємося, подруга Аня, створила новий
пластовий осередок в Миколаєві (Південь України). Ані нелегко розвивати
Пласт у великому місті самій, але вона горить бажанням створити якісне
україномовне середовище для дітей. Саме тому Аня займається з дівчатками 11 років щотижня: проводить заняття, мандрівки, екскурсії для них на
різні теми, адже основне, шо вона має навчити дівчат у цьому віці - це сприяти їхньому пізнанню себе та світу довкола, самостійсності та роботі в
команді. З кожним роком дівчата вчитимуться більше, а Аня залишатиметься для них важливою дорослою та кращою подругою на ціле життя. Ми
працюємо, щоб дівчата мали більше дорослих пластунів у своєму місті, адже
для Ані - це допомога, а для дівчат - більше цікавих заходів, активностей,
більше дітей в Пласті, а відтак і друзів та підтримки.

Розвиток існуючих осередків
30 управлінців пластових осередків з усієї України пройшли навчання Школи організаційного
розвитку. Основне завдання для управлінців осередку - забезпечення відповідних умов роботи з

дітьми: забезпечення приміщенням для роботи з дітьми, залучення ресурсів для проведення занять,
заходів, таборів та ін.

ДЯКУЄМО, ЩО РАЗОМ З ВАМИ
МАЄМО ЗМОГУ РОЗВИВАТИ УКРАЇНУ!
Друзі та Партнери Пласту 2020

Щомісячні
благодійні внески

Дні народження

Ви здійснили щомісячних
благодійних внесків на суму
162 200 грн, завдяки яким
нові волонтери навчилися
працювати з дітьми.

У свій день народження 11
людей у 2020 році попросили
підтримати Пласт замість
подарунків. Залучено 13 тис
грн для того, щоб Пласт став
доступнішим.

Благодійні фотосесії
Організувавши чотири
благодійні фотосесії,
пластуни фотографи
допомогли Пласту
на 3 300 грн.

День Пласту
На день Пласту півсотні людей вирішили привітати Пласт зі святом.
Ірма Вітовська, Сергій Жадан, Яніна Соколова, Сергій Притула - всі
вони розповіли чому Пласт важливий, і чому підтримувати молодь це інвестиція у майбутнє. Так ми змогли залучити 75 тис грн на
розвиток організації. Вдячні вам за підтримку Пласту в день його
народження!

Аукціон зустрічей на підтримку Пласту
У грудні ми провели аукціон зустрічей за участі 100 найближчих
друзів Пласту. За можливість зустрічі з ними охочі могли пожертвувати певну суму на навчання виховників. Всього ви підтримали
організацію на суму 192 тис грн. Кошти будуть спрямовані на тренінги для виховників вже навесні 2021 року.

Кind-challange
Дякуємо 5 волонтерам-фандрейзерам, які через платформу
Kind-challange організували свої кампанії по збору коштів для
Пласту. Всього зібрано 112 190 грн, які спрямовані на навчання
волонтерів та створення нових осередків.

Winner
Підтримка партнерів дозволила нам спрямувати 160 тис грн на
навчання виховників, завдяки підтримці навчено близько
100 виховників.

Benevitу
Відтепер Пласт можна підтримати через платформу benevitу - це
платформа для здійснення благодійних внесків, де компанія має
змогу подвоїти благодійні внески своїх працівників. Всього через
цю платформу на підтримку Пласту надійшло понад 5000 грн.

БФ “Відродження”
Підтримка на сума Х грн допомагає Пласту розвивати еконапря
еконапрямок в Пласті та робити екологічне звичним в повсякденному житті
дітей та дорослих. За рік провели 2 масштабні онлайн-заходи для
дорослих та дітей в Пласті, ведеться оновлення пластових програм
з екотематики.

Посольство Чехії в Україні
Партнерство вже третій рік поспіль дає можливість для дітей із
зони АТО відбути пластові табори: познайомится із іншими регіонами України, зануритися глибше в українські традиції, ближче
познайомитися із природою та ін. У 2020 році завдяки підтримці
в 300 тис грн 90 дітей з Авдіївки отримали новий цікавий досвід,
набули нових знань та друзів.

Наш формат
Починаючи з 2020 року за кожну придбану книгу в Нашому форматі
15% перераховується на розвиток Пласту. За рік завдяки вам наші
партнери перерахували на розвиток Пласту 6500 грн.

Загалом 1371 благодійників та партнерів підтримали Пласт
на суму 5 млн 400 тис грн.
Діти щотижня навчаються в Пласті чомусь новому і це завдяки вам. Мине час і непомітно для
нас вони виростуть у дорослих, самостійних і відповідальних людей, для яких українські
цінності є частиною їх самих.

2021 Основним викликом Пласту залишається пошук та навчання вихов-

ників. Бажаючих дітей приєднатися до організації є значно більше, ніж навчених дорослих, які готові з ними займатися. Та разом нам вдасться для кожної
дитини знайти та навчити її виховника.

Дякуємо вам, друзі! З пластовим вітанням СКОБ!

