Ïрîâіäíèöьêèé Сåìіíàр СУÌ
Вашінґтон,
10-12 листопада 2006 р.

Ïрîâіäíèöьêèé Сåìіíàр Êрàéîâîї Уïрàâè СУÌ
Місце:

місто Вашінґтон

Дата:

10-12 листопада 2006р.
п’ятниця - Приїзд до Вашінґтону (після 7 год. вечором)
- Семінар та заплановані зайняття по місті Вашінґтоні
субота
неділя
- Продовження Семінару. Від′їзд додому (після 5-ої год.)

Поїздки:

До програми Семінару входять поїздки по місті Вашінґтоні

Кошт:

Кошти Семінару кожному учасникові покриває Виховний Фонд
при Крайовій Управі. Учасник або Осередок покриває тільки кошти
транспорту до і від Вашінґтону.

Ìåòà
Метою Провідницького семінару є:
Розвивати провідництво серед членів Старшого Юнацтва нашої Спілки;
Відбути інтелектуально стимулюючий семінар для майбутних провідників СУМ й
української громади;
Зробити це в товариській атмосфері, одночасно використавши велич славного,
історичного середовища столиці Америки, міста Вашінґтону.

Ïрîãрàìà
Деталі про програму Семінару будуть подані в окремому обіжнику. Програма
включатиме інтерактивні сесії по різних темах (наприклад: провідницька та
організаційна теорія, праця в громадських організаціях, і т.п.). Учасники також
відбудуть спільні поїздки по місті Вашінґтоні.

Хòî ìîæå ñòàòè ó÷àñíèêîì?
Учасниками можуть стати тільки сумівці котрі будуть учнями 11-ої або 12-ої
кляси американської шкільної системи в час відбуття Семінару (без виїмків).
Юнаки чи юначки можуть стати учасниками за запрошенням Крайової Управи
Число учасників обмежено до 15 осіб з цілої Америки.
Учасники попередніх Провідницьких Семінарів не можуть повторювати цей
семінар.

Çãîëîøåííя êàíäèäàòіâ òà âèáір ó÷àñíèêіâ
1. Визначення кандидатів: Управа Осередку визначає кандидатів з поміж юнацтва.
2. Анкета зголошення: Голова чи Головний Виховник Осередку (або команда
Вишкільного Табору) виповняє Анкету Зголошення для кожного визначеного
кандидата.
3. Життєпис і реферат (Кандидат): Кандидат виготовляє життєпис та пише реферат
на призначену тему (гляньте: Інструкції).
4. Пересилка Анкети: Перевіривши життєпис і реферат кожного кандидата, та
оцінивши ці документи як відповідними, Управа Осередку або Команда Вишкільного
Табору пересилає всі матеріяли до Крайової Управи.
5. Вибір: Отримавши ці матеріали, Провідницький Комітет при Крайовій Управі
вибирає з поміж кандидатів тих, що найкраще виявили провідницькі прикмети чи
здібності на підставі визначених критерій.
6. Запрошення: Крайова Управа висилає запрошення вибраним особам, та
повідомляє Управи Осередків про своє рішення.

Рå÷åíöі
1. Зголошення (Управа Осередку або Команда Вишкільного Табору): Тільки
кандидати, чиї анкети будуть отримані Крайовою Управою до 31-го липня 2006р.,
можуть бути запрошені до участи.
2. Запрошення (Крайова Управа): Крайова Управа повідомляє всіх кандидатів та
Управ осередків про своє рішення, та висилає запрошення учасникам не пізніше, як
15-го вересня 2006р..

Îáëіê êрèòåріé äëя ó÷àñòè
Учасники будуть вибрані на основi таких критерій:
Резюме/життєпис, та оригінальний реферат кандидата
Рекомендацiї Голови та Головного Виховника осередку (або Вишкільного
табору) та їхню суб′єктивну оцінку наступних складників:
♦ Провідницька здібність кандидата
♦ Володіння українською мовою
♦ Відношення та постава кандидата
♦ Організаційна здібність кандидата
♦ Активність кандидата в осередку СУМ
Вислiди відбутих вишкiльних таборів

Рîëя Êрàéîâîї Уïрàâè
Приготовити програму провiдницького табору/семінару, запросити та покрити
кошти доповiдачiв та приготовити всi матерiяли потрiбнi для відбуття семiнару
Повідомити Осередки про процес, програму, та вибiр учасникiв.
Безпосередньо запросити учасників на семінар, у тому повідомити всіх
кандидатів (вибраних та невибраних) та Управи Осередків про вибір
Перевести Провідницький Семінар

Рîëя Îñåрåäêó àáî Êîìàíäè Âèøêіëьíîãî Тàáîрó
Осередки або Команди Вишкільного Таюору мають важну ролю у підготовці кандидатів:
Подати свої рекомендацiї про кандидата на пiдставi вислiду вишкiльного табору
та працi в самому осередку, яку вони зобов’язанi перевiрити;
Перевірити та вислати Крайовій Управі приготовлений (кандидатами)
резюме/життєпис, який описує характеристики, провідницькі здібності, та
осередкову, шкільну і загальну діяльність кандидата в українській та
американській громадах;
Виповнити анкету оцінення кандидата та, включно з резюме/життєписом та
рефератом (написані кандидатом), завчасно вислати до Крайової Управи, щоби
матеріяли дійшли до поданого реченця.

Рîëя Êàíäèäàòà
Кандидат виготовляє життєпис та реферат, під наглядом та з підтримкою свого
осeрeдку. Iз цього зaвдaння, оцінюємо ініціятиву, відповідaльність і творчу силу
учaсника.
Завчасно повідомляє організаторів семінару про місце і час приїзду до
Вашінґтону. Приїжджає вчасно та бере активну участь у всіх зайняттях
семінару.
Здає звіт своїм виховникам та Головному Виховникові про семінар.
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Іíñòрóêöії
Управа Осередку або Команда Вишкільного Табору:
Анкета: Головний Виховник (чи Комендант Табору або Голова Осередку)
виповняють та пiдписують анкету.
Головний виховник або Голова висилають до Крайової Управи:
Анкету
Життєпис кандидата
Реферат кандидата
вчасно, щоби все було отримане Крайовою Управою не пізніше, як
31-го липня 2006 року, на адресу:
UAYA Leadership Seminar
P.O. Box 395
Walker Valley, N.Y. 12588

Кандидат:
Життєпис / Резюме
До життєпису входять дані про діяльність кандидата в СУМ, в
американській школі та в інших організаціях, спортових командах
або клюбах, та все, що вказує на провідницьку або організаційну
здібність кандидата.
Реферат
Кандидат пише реферат на тему „Якою передбачую Спілку
Української Молоді в Америці за 10 років”.
Реферат має бути не коротший, ніж 300 слів, і не довший, ніж 700
слів.
Життєпис та реферат мусять бути подані друкованим машинописом
(тобто виготовлений на комп’ютері або друкарській машині).
Просимо Осередки щоби тільки подавали тих кандидатів, якi в цей час найкраще
вiддзеркалюють прекмети, котрі є окресленi в анкетi, котрі вiдбули вишкiльнi табори, та
котрі беруть активну участь в Осередкових зайняттях. Це не значить, що iншi юнаки/-чки
не є здiбними; але ви повинні подавати тих кандидатів, котрі найкраще представляють ваш
Осередок.
Якщо ви маєте будь-які питання, прошу звертатися до організаторів Семінару:

♦ Андрій Бігун
♦ Ліда Микитин

914.443.5800
212.473.5751

abihun@cym.org
lmykytyn@cym.org
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ÀÍÊÅТÀ
Цю анкету необхідно вислати до 31-го липня 2006

Дані про кандидата
Ім’я і прізвище кандидата:
по-англійськи:
Електронна адреса (email):
Адреса:
Домашній телефон:
Мобільний телефон:
Кляса щоденної
американської школи:

в листопаді 2006 р.:

11 кляса

12 кляса

Необхідно зазначити оцінку (1-5) та додати завваги чи підтвердження на кожну критерію!

Провідницька здібність кандидата:
1
(найслабше)

2

3

4

5
(найкраще)

♦ Виявляє iнiцiятиву коли потрiбно i не чекає, щоб хтось наказував, що треба
робити,
♦ Власним прикладом показує провiдницьку здiбнiсть – не тiльки говорить але
дiлом виявляється провiдником,
♦ Розумiє коли на нього/ню числять iншi та вiн/вона не вiдрiкається своїх
обов’язкiв,
♦ Виявляє послiдовнiсть – починає та закiнчує те, що почав,
♦ Непохитний i вiдповiдальний – коли каже, що буде то вiн/вона є, коли каже,
що зробить то вiн/вона закiнчує даний проєкт – дотримується своїх обов’язкiв
та свого слова,
♦ Вiддзеркалює прикмети, якi плекаються в законах юнацтва СУМ.
Завваги або підтвердження:

Володіння українською мовою:
1

2

3

4

(найслабше)

5
(найкраще)

♦ Вмiє розмовляти, писати i читати по-українському,
♦ Може представити свої думки в зрозумiлий та зорганiзований спосiб,
♦ Старається пiд час сходин СУМ та на iнших зайняттях в українськiй громадi
говорити по українському,
♦ Старається покращити рiвень своєї мови рiзними способами.
Завваги або підтвердження:

Відношення та постава кандидата:
1
(найслабше)

2

3

4

5
(найкраще)

♦ Життєрадiсний/на, з ентузіязмом береться до будь-якої працi,
♦ Виявляє позитивну поставу до працi, та завжди пiдкреслює позитивнi
наслiдки,
♦ З пошаною, повагою та позитивно ставиться до iнших осiб – вiд наймолодших
до найстарших,
♦ Виявляє власну iнiцiятиву, щоб помогти iншим або на добро свого роя,
Осередку, чи СYM,
♦ Виявляє iнiцiятиву у самовихованню – завжди шукає спосiб себе та своє
знання покращати – завжди готовий вчитися,
♦ Старається бути добрим прикладом для iнших.
Завваги або підтвердження:

Організаційна здібність кандидата:
1

2

3

4

(найслабше)

5
(найкраще)

♦ Вмiє приготовити плян працi чи проєкт, приготовляючись до всiх можливих
подiй,
♦ Вмiє представити свiй плян Управi чи Булавi, щоб здобути пiдтримку,
♦ Вмiє зорганiзувати довкола себе осiб, якi поможуть виконати проєкт чи даний
плян,
♦ Вмiє перевiрити проєкт намiром покращати його на наступний раз,
♦ Не боїться просити помочі коли потрiбно,
♦ Не соромиться признатися коли зробив помилку та готовий направити
помилку.
Завваги або підтвердження:

Активність кандидата в Осередку СУМ:
1
(накслабше)

2

3

4

5
(найкраще)

♦ Бере активну участь на сходинах СУМ та рiзних iмпрезах,
♦ Добровiльно приходить на iмпрези; готовий/-а помогти коли треба,
♦ Бере участь з охотою в iнших громадських зайняттях та бере iнiцiятиву сам/-а i
не чекає, щоб його/її просили,
♦ Виявляє провiдницькi сили тим, що не тiльки бере участь на iмпрезах але
часто бере iнiцiятиву зорганiзувати iнших до помочi, чи до якоїсь дiї на добро
всiх.
Завваги або підтвердження:

Вишкільні табори СУМ:
Кандидат закiнчив вишкiльні табори:
І

-

Рік:

Кінцева оцінка:

ІІ

-

Рік:

Кінцева оцінка:

ІІІ

-

Рік:

Кінцева оцінка:

Завваги:

Управа Осередку СУМ ім. ______________________________________________ в
__________________________________ рекомендує кандидата до участи в
Провідницькому Семінарі, та стверджує правильність всієї інформації, поданої в
анкеті.
Дата: __________________________________

Голова О-ку або Комендант (підпис)

Головний виховник (підпис)

Ім’я/прізвище: (друком)

Ім’я/прізвище: (друком)

тел:

тел:

імейл:

імейл:
Обов’язковим є подати координати осіб, котрі підписують цю анкету!

