Додаток 1 до наказу
директора департаменту
гуманітарної політики від
26.03.2019 № 17-р

ПОЛОЖЕННЯ
Про міський конкурс малюнків «STOP БУЛІНГ» серед дітей
1.

Загальні положення

1.1. Міський конкурс малюнків «STOP БУЛІНГ» (надалі Конкурс) проводиться
серед дітей - мешканців м. Львова.
1.2. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок та умови проведення
конкурсу.
1.3. Контактна інформація координатора Конкурсу: провідний спеціаліст сектору
профілактики управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної
політики
Львівської
міської
ради,
Харук
Ю.М.,
тел. 297-58-83, e-mail: ditu-lviv@lvivcity.gov.ua
2.

Мета та завдання конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є профілактика булінгу в дитячому середовищі, виховання
дітей через створення соціальної реклами, яка закріплює загальнолюдські цінності:
моральність, милосердя, дружелюбність, толерантність, почуття гармонії та
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Львівської міської
ради, запланованих в 2019 р. на соціальну рекламу.
2.2. Завдання Конкурсу:
2.2.1.
сприяти усвідомленню дітьми та дорослими існування проблеми булінгу;
2.2.2.
вироблення негативного ставлення до булінгу;
2.2.3.
формування вміння надати допомогу іншим та собі у випадку виявлення
булінгу.
3.

Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться у м. Львові з 26 березня 2019 року до 19 квітня 2019 року.
Конкурс проводиться у два етапи:
Перший етап – з 26 березня 2019 року до 16:00 год. 12 квітня 2019 року. На цьому
етапі всі роботи надсилаються до управління «Служба у справах дітей»
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
Другий етап – з 15 квітня до 19 квітня 2019 року. Усі роботи оцінюються журі для
визначення переможців (I, II, III місця).
Роботи приймаються до 18:00 год. 12 квітня 2019 року. Підбиття підсумків за
результатами роботи журі – 19 квітня 2019 року.
4.

Умови участі в конкурсі

У Конкурсі можуть взяти участь діти всіх вікових категорій як одноосібно, так і в
співавторстві.
До 12 квітня 2019 р. конкурсант (чи група конкурсантів) або куратор надає в
організаційний комітет, за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, управління «Служба у
справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(кабінет №523, 524) анкету-заявку учасника (додаток 3).
Конкурс проводиться на тематику «STOP БУЛІНГ» ─ охоплює весь спектр питань,
пов’язаних із булінгом, застосуванням фізичної сили чи різного роду насильства.

До участі в Конкурсі допускаються вчасно подані авторські роботи, зміст яких
відповідає затвердженій тематиці Конкурсу, зазначеної в п.1 цього Положення.
Конкурсні роботи надсилаються у двох примірниках: у паперовому (малюнок,
колаж, який носить інформативний та життєствердний характер) та в
електронному
вигляді
на
e-mail:
ditu-lviv@lvivcity.gov.ua,
з
поміткою:
«Організаційний комітет Конкурсу малюнків серед дітей» на адресу: Львів,
пл. Ринок, 1, управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради (кабінет №523, 524). Роботи учасникам конкурсу
не повертаються.
Номінація конкурсу – соціальна реклама.
Вимоги до конкурсної роботи:
зміст і сюжет роботи не повинні суперечити законодавству України;
матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу, вказаній у п. 1 цього
Положення;
забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи
частково). У разі невиконання цієї умови робота відсторонюється від участі в
Конкурсі;
5.

Критерії оцінювання робіт

5.1. Журі оцінює роботи за критеріями:
1) відповідність роботи заявленій темі;
2) аргументованість, ефективність та естетичний вигляд конкурсної роботи;
3) соціальна значимість та креативність.
3) наявність структури та доступності розуміння роботи;
4) повнота та оригінальність розкриття змістової частини;
5) точність і влучність мови та стилю соціальної реклами.
6) додаткові критерії (якщо виникне така необхідність) члени журі колективно
визначають в робочому порядку.

6.

Порядок визначення переможців

6.1. Збір та обробку робіт, поданих на конкурс, проводить Оргкомітет.
6.2. Конкурсне журі, яке складається з представників управлінь департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради, фахівців у сфері образотворчого
мистецтва (за згодою) проводить оцінку робіт шляхом вивчення і виставлення
індивідуальних оцінок (за 10-бальною системою), на основі яких визначається
кращі роботи та переможців в номінаціях.
6.2. Кожен член журі передає до Оргкомітету заповнену і підписану ним таблицю
результатів голосування.
6.4. Кращі роботи переможців Конкурсу будуть опубліковані на сайті Львівської
міської ради, призові роботи будуть використані для виготовлення білбордів
(сітілайтів) по м. Львову у вигляді соціальної реклами.

Додаток 2 до наказу
директора
департаменту
гуманітарної політики
від 26.03.2019 № 17-р

Склад журі
міського конкурсу малюнків серед дітей «STOP БУЛІНГ»
Голова журі
Тимків Р.Б. – начальник управління «Служба у справах дітей» департаменту
гуманітарної політики львівської міської ради.
Члени журі:
1.
начальник управління освіти, З. Довганик;
2.
директор Львівської дитячої художньої школи ім. Леся Новаківського,
Р. Зьомко (за згодою);
3.
завідувач сектором профілактики управління «Служба у справах дітей»,
Р. Нагурська;
4.
голова Дитячої дорадчої ради при Львівській міській раді, В. Кравець;
5.
провідний спеціаліст сектору профілактики управління «Служба у справах
дітей», Ю. Харук;
6.
викладач рисунку Львівського державного коледжу декоративного і
ужиткового мистецтва імені Івана Труша, Хорошко Оксана Володимирівна (за
згодою);
7.
заввідділом кераміки Львівського державного коледжу декоративного і
ужиткового мистецтва імені Івана Труша, Гураль Ореста Федорівна (за згодою).

Додаток 3 до наказу
директора департаменту
гуманітарної політики від
26.03.2019 № 17-р

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі:
І. Інформація про учасника (-ів) конкурсу (якщо конкурсна робота колективна,
то вписати всіх учасників):
№
з\п

ПІБ дитини, рік народження

Контактна
інформація
учасника
конкурсу
(номер тел.,
e-mail)

Заклад, який представляє
конкурсант, клас (група)

ІІ. ПІБ куратора від закладу (керівник, вчитель, соціальний педагог,
практичний психолог) ___________________________________________________
______________________________________________________________________
III. Додаткова інформація, яку Ви вважаєте за необхідне повідомити
організаційному комітету Конкурсу ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________ ________________________
Дата

________________________________

Підпис учасника (-ів) конкурсу Прізвище та ініціали учасника (-ів)

