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№________________  
від "___"________ 20___ р.  

на  № _______________ 
від "___"________ 20___ р.  

Обласні державні адміністрації 
(за списком)

Щодо участі у Всеукраїнському 
семінарі-тренінгу "Джура-Прикордонник" 

Міністерство молоді та спорту як головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері національно-патріотичного виховання, бере активну участь в 
організації та проведенні всеукраїнських заходів, спрямованих на підготовку 
громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (далі – Гра "Сокіл" 
("Джура").

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. № 845 
"Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання", 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 743 "Про 
затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки", від 18.12.2018 р. № 1106 "Про 
затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік" наказом Мінмолодьспорту 
від 20.02.2019 р. № 853 (зі змінами) затверджено календарний план заходів щодо 
національно-патріотичного виховання молоді на        2019 рік.

Звертаємо вашу увагу, що одним із кроків пріорітетного плану Уряду на
2019 рік планується розвиток національно-патріотичного виховання в
прикордонних районах. 

Міністерство молоді та спорту спільно з управлінням у справах молоді та 
спорту Рівненської облдержадміністрації та громадськими організаціями з 17 по       
19 травня 2019 року проводитимуть у Рівненській області (Рокитнівський район,       
село Осницьк) Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований на підготовку 
громадських активістів, які залучаються до організації і проведення      
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), 
"Джура – Прикордонник" (проект програми додається).

Мета – набуття практичного досвіду інструкторами-вихователями із різних 
прикордонних районів України для організації та проведення на місцях національно-
патріотичних та військово-спортивних ігор для молоді, у тому числі Гру "Сокіл" 
("Джура") за додатковим напрямком "Джура-Прикордонник".

Актуальність даного проекту викликана необхідністю підготовки тренерів із 
різних областей України з метою організації та проведення на місцях постійно 
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діючих осередків гри "Джура" – куренів, у тому числі в прикордонних районах по 
напрямку "Джура – Прикордонник". 

Основні завдання:
- провести триденний семінар-тренінг, на якому надати базові компетенції 

тренерів-вихователів для організації та проведення Гри "Сокіл" ("Джура"), в тому 
числі пропозиції за додатковим напрямком "Джура-Прикордонник";

- ознайомити учасників з основами інтерактивних методик наповнення Гри 
"Сокіл" ("Джура"), в тому числі пропозиції за додатковим напрямком "Джура-
Прикордонник";

- ознайомлення учасників семінару-тренінгу з практичними методиками 
організації районних етапів Гри "Сокіл" ("Джура") в прикордонних районах, в тому 
числі з додатковими локаціями по пілотному напрямку "Джура-Прикордонник", на 
прикладі таких таборувань в Рокитнівському районі Рівненщини;

- надати учасникам програму із завданнями, виконання яких сприятиме в 
подальшому сертифікації їх як виховників Гри "Сокіл" ("Джура"), відповідно до 
вимог затверджених Головним штабом Гри; 

- обмін досвідом щодо реалізації та впровадження різноманітних форм та 
методів національно-патріотичної роботи з молоддю.

До участі в заході запрошуються учасники від прикордонних міст/районів/ОТГ 
або таких, що знаходяться на розмежувальній лінії з окупованими і 
неконтрольованими територіями України (18 регіонів), які відповідають за розвиток 
Гри.

Особливу увагу просимо звернути на райони зазначені в переліку, що 
додається. Додатково інформуємо, що в даний перелік увійшли прикордонні райони 
від яких не було заявлено команд на участь у Всеукраїнському вишколі "Джура-
Прикордонник" у 2018 та 2019 роках, що може свідчити про недостатній рівень 
розвитку в цих районах базової Гри "Сокіл" ("Джура"), взаємодії організаторів Гри з 
підрозділами Держприкордонслужби, і розвитку національно-патріотичного 
виховання в цілому. 

Участь у семінарі-тренінгу представників саме цих прикордонних районів 
сприятиме розвитку Гри "Сокіл" ("Джура") і національно-патріотичному вихованню 
у них в подальшому, а також долученню молоді з цих прикордонних районів до 
всеукраїнських і міжнародних проектів національно-патріотичного виховання 
Мінмолодьспорту. 

 Інформацію про осіб, які бажають взяти участь у заході необхідно подати 
згідно встановленої форми до 22.04.2019 року на електронну адресу 
npvmms@msms.gov.ua.

№ 
з/п

П.І.Б. учасників  
проекту або 

заходу

Найменування 
організації, яку 

представляє учасник

Адреса організації, яку представляє 
учасник, або  адреса учасника 
(контактний телефон, e-mail)

1.

Додатково інформуємо, що проживання, харчування та відшкодування проїзду 
забезпечується організаторами заходу. Витрати на проїзд  відшкодовуються в розмірі 
вартості проїзду залізничним (плацкарт) і автомобільним транспортом загального 
користування (крім таксі) за умови надання документів, які підтверджують проїзд. 
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Звертаємо вашу увагу, що лист-підтвердження про відібраних учасників буде 
надіслано додатково.

Контактні особи:
Поліжак Мар’яна Анатоліївна – головний спеціаліст відділу національно-

патріотичного виховання Мінмолодьспорту (044) 289 08 30;
Чигир Наталія Геннадіївна – начальник відділу у справах молоді управління у 

справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації (0362) 26 16 94.

Додатки: 1. Проект програми семінару-тренінгу на 3 арк.
2. Перелік прикордонних районів на 1 арк.

Перший заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                                                     І. ГОЦУЛ

Ляхович 
Поліжак 
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