
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕЛЕНДЖ-МАРАФОН ДЛЯ МОЛОДІ  

«МРІЙ. ПЛАНУЙ. І НЕ ГАЛЬМУЙ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Мрій. Плануй. І не гальмуй – це всеукраїнський челендж-марафон (надалі 

– Марафон), що реалізується у листопаді-грудні 2020 року Центром «Розвиток 

КСВ», платформою Career Hub за підтримки Фонду ООН у галузі 

народонаселення з метою розвитку емоційного інтелекту, формування навичок 

постановки цілей та ефективного планування шляхом запуску динамічного 

онлайн марафону серед української молоді. 

Партнер програми: Міністерство Молоді та спорту України. 

Сторінка Марафону: 

Офіційний хештег Марафону: #МрійПлануйІнегальмуй 

Хештеги організаторів #CSRUkraine #UNFPAUkraine 

Учасники/ці Марафону: хлопці та дівчата віком від 16 до 25 років з різних міст 

України. 

1.2. Завдання Марафону: 

1) підвищити обізнаність молоді про те, як зберегти психічне здоров‘я у 

період карантину та шляхи розвитку емоційного інтелекту; 

2) розвинути в учасників та учасниць навички самоорганізації, планування, 

постановки життєвих цілей та знаходження шляхів їх досягнення; 

3) мотивувати молодь до активних дій шляхом виконання практичних 

завдань. 

1.3. Марафон полягає у проведенні протягом 3 тижнів (23 листопада - 16 грудня 

2020 року) онлайн-кампанії з корисною інформацією та щотижневими 

челенджами для молоді з різних регіонів України.  

Челенджі (виклики) – це індивідуальні завдання, що допомагають молоді вийти 

із зони комфорту і провести карантин із користю. Вони відповідають 3 темам: 

1) розвиток емоційного інтелекту та психічного здоров’я; 

2) цілепокладання та планування майбутнього; 

3) реалізація планів та продуктивність. 

2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ МАРАФОНУ 

2.1. Організатори Марафону: 

Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності» (CSR Ukraine). Адреса місцезнаходження: просп. Гагаріна, 23, 

оф. 802, 814, м. Київ, 02094. Телефон. 044 292 02 48, nk@csr-ukraine.org (csr-

ukraine.org) 



Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine). Адреса 

місцезнаходження: вул. Шовковична, 42/44, поверх 6, м. Київ, 01024. 

2.2. Партнер Марафону – Міністерство молоді та спорту України. 

2.3. Організатори Марафону залишають за собою право залучати інші 

зацікавлені сторони у якості Партнерів Марафону (освітні заклади, місцеву владу 

та громадські організації різних регіонів України). 

 3. ГЕОГРАФІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ 

3.1. Марафон реалізується на всій території України. 

3.2. Етапи проведення Марафону: 

Інформаційний етап (10 – 22 листопада 2020 року) – поширення інформації у 

ЗМІ, серед закладів освіти та можливість молоді приєднатися до участі у 

челенджах. 

Конкурсний етап (23 листопада – 13 грудня 2020 року) – участь молоді у 

щоденних челенджах та нагородження найактивніших учасників за тиждень. 

● І тиждень. Розвиток емоційного інтелекту та психічного здоров’я (23 

– 29 листопада 2020 року). 

● ІІ тиждень. Цілепокладання та планування майбутнього (30 листопада 

– 6 грудня 2020 року). 

● ІІІ тиждень. Реалізація планів та продуктивність (7 – 13 грудня 2020 

року). 

Підсумковий етап (14 – 18 грудня 2020 року) – оцінка та оголошення переможців 

марафону. 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У МАРАФОНІ 

4.1. У Марафоні можуть брати участь хлопці та дівчата віком від 16 до 25 років з 

різних міст України. 

4.2. Для участі у Марафоні учасник або учасниця мають пройти реєстрацію на 

сайті https://careerhub.in.ua/challenge та приєднатися до Telegram-каналу 

https://t.me/dream_plan_challenge 

4.3. Після реєстрації учасники отримують сповіщення про челенджі на пошту та 

в Telegram-каналі. 

5. РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОСТЕЙ МАРАФОНУ ТА 

НАГОРОДЖЕННЯ 

5.1. З 23 листопада до 13 грудня 2020 року молоді люди виконують тематичні 

завдання (челенджі) та завантажують результати виконання (файли, фото, 

відео, скріншоти тощо) на сайті https://careerhub.in.ua/challenge, за що отримують 

бали.  

https://careerhub.in.ua/challenge
https://t.me/dream_plan_challenge
https://careerhub.in.ua/challenge


5.2.  За результатами кожного тижня учасники отримують бали за виконанні 

завдання. За виконання звичайного челенджу - 10 балів, за виконання творчого 

- оцінка від 1 до 10 балів. Сумарний рейтинг учасників ведеться та публікується 

в Телеграм-каналі наприкінці кожного тижня (у вівторок).  

5.3. За результатами 3 тижнів на сайті https://careerhub.in.ua/challenge та в 

Телеграм-каналі Марафону буде опубліковано список зі 100 переможців.  

5.4. Перші 100 учасників отримують призи: футболка, блокнот та екоручка, 10 

найактивніших виграють вайтборд для планування та блокнот-планер на 2021 

рік, а 3 переможці отримають головний приз - смарт-годинник. 

5.5. Організатори можуть запитати додаткову інформацію про учасників/ць, 

необхідну для надсилання призів. 

6. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

6.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників (в тому числі 

фото- та відео інформації), зібраних в рамках Марафону. 

6.2. Кожен/на учасник/ця Марафону своєю участю в Марафоні підтверджує, що 

надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або 

передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених 

в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист 

персональних даних». Всі дані, надані Учасниками/цями, будуть оброблятися 

виключно з метою реалізації Марафону та виконання вимог законодавства 

України, в тому числі податкового. 

6.3. Учасники/ці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення 

змін до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної 

письмової вимоги Організатору, за адресою вказаною в п.2.1. 

6.4. Персональні дані Учасників/ць зберігаються до моменту направлення 

письмової вимоги Учасників щодо їх видалення. 

6.5. У разі отримання від Учасників/ць письмової вимоги щодо видалення її 

персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних 

даних, такий Учасник не допускається до отримання призів. 

6.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під 

час реєстрації та виконання завдань Марафону та передбачає здійснення 

наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і 

видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих 

кожним/кожною Учасником/цею, від незаконної обробки та незаконного доступу 

відповідно до чинного законодавства України. Організатори має право 

передавати персональні дані учасників третім особам з метою виконання умов 

даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з 

Марафоном та Програмою. Учасники/ці погоджуються з тим, що Організатори не 

зобов’язані повідомляти Учасникам/цям про таких третіх осіб, в тому числі за 

межами території України з дотриманням норм чинного законодавства. 

https://careerhub.in.ua/challenge

