
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
“МАЙБУТНЄ РОБОТИ 2030”

1. ВСТУП

Наш світ постійно змінюється. Ці зміни стосуються різних аспектів - соціальні, культурні,
технологічні, економічні та екологічні. І всі вони впливають на майбутнє роботи.

Саме тому, важливим є усвідомлення, яким буде майбутнє 2030 у світі та в Україні. Розуміння
ключових трендів роботи майбутнього, робочого місця 2030, актуальних навичок, майбутнього
провідних галузей економіки – допоможуть підготувати людей роботи 2030.

З цією метою нині реалізується дослідження “Future of Work 2030: як підготуватись до змін в
Україні” Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (Career Hub, експертна
платформа) в межах програми “Мріємо та діємо”. Мета дослідження - виявити тренди на
ринку праці до 2030 року та створити рекомендації для молоді та інших стейкхолдерів, які з
нею працюють, щоб успішно підготувати молоде покоління до майбутнього роботи 2030.

Результати дослідження ляжуть в основу національної виставки Future of Work, ціль якої -
допомогти молоді краще усвідомити, яким буде майбутнє роботи на практиці, і дати
можливість в інтерактивному форматі опинитись в такому майбутньому і зрозуміти, які кроки
варто здійснити, аби підготуватись до нього.

Саме в межах організації та створення стендів до виставки проходить Конкурс для закладів
освіти “Майбутнє роботи 2030”.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Це Положення (далі «Положення») визначає порядок реалізації конкурсу для закладів
освіти “Майбутнє роботи 2030”.

2.2. Конкурс включає створення представниками/цями закладів освіти авторських постерів
про власне бачення майбутнього роботи.

2.3. Організатори Конкурсу – Career Hub, експертна платформа з кар'єрного розвитку від
Центру “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”.

Конкурс реалізовується в межах програми “Мріємо та діємо”. Програма “Мріємо та діємо”
впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та
виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром “Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI),
Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.

2.4. Територія поширення програми: програма проводиться на території України серед освітніх
закладів.

2.5. Брати участь у конкурсі можуть заклади середньої освіти, заклади професійно-технічної
освіти та заклади вищої освіти.



2.6. Мета Конкурсу – залучити освітні заклади до створення постерів, що стануть частиною
стендів національної виставки Future of Work.

Ідея Конкурсу - запропонувати освітнім закладам конкурс на створення найяскравішого
постеру для виставки Future of Work у Києві, мета якої - допомогти молоді краще усвідомити,
яким буде майбутнє роботи, і дасть можливість в інтерактивному форматі опинитись в такому
майбутньому і зрозуміти, які кроки варто здійснити, щоб підготуватись до цього майбутнього
2030.

2.7. Конкурс проводиться на добровільних засадах, є відкритим і безкоштовним для усіх
учасників/ць.

3. ТАЙМІНГ КОНКУРСУ

Конкурс проходить впродовж квітня-червня 2021 року та включає наступні етапи:

Перший етап – запуск конкурсу, реєстрація та за необхідності онлайн-зустріч з тими, хто
зареєструвався для розповіді про умови Конкурсу (6 квітня - 30 квітня)

● Посилання на реєстрацію (заповнити по 30 квітня включно):
https://forms.gle/tiYW5hR2Y36dQxV3A

Другий етап - створення закладами освіти постеру (1 травня - 23 травня). Усі необхідні
матеріали (зазначені в пункті 4.5.) потрібно відправити до 23:59 23 травня 2021 через
гугл-форму, яку зареєстрованим закладам освіти буде надіслано на електронну пошту.

Третій етап - оцінювання постерів організаторами та партнерами, визначення трьох
переможців, що представлять постери на виставці (24 травня - 31 травня).

Четвертий етап - комунікація з переможцями щодо друку та представлення постеру на
виставці (1 червня - 4 червня)

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ

4.1. Враховуючи різну матеріальну та технічну спроможність закладів освіти, буде обрано
трьох переможців конкурсу (заклади освіти) - серед закладів загальної середньої освіти, серед
закладів вищої освіти, серед закладів професійно-технічної освіти.

4.2. Заклади освіти мають розробити постер відповідно до одного з запропонованих блоків
виставки: “Галузі майбутнього”, “Робоче місце майбутнього”, “Освіта і планування кар’єри”,
“Навички майбутнього”.

4.3. Правила участі в Конкурсі:

1) Команда учасників/ць від закладу освіти має включати молодь (учні/учениці або
студенти/студентки) та представника/цю викладацької спільноти або адміністрації. Цей
факт є обов'язковим для всіх команд (у разі перемоги, учасники/ці, що є неповнолітніми
мають отримати згоду від батьків на приїзд на Виставку)

2) Від одного закладу можна подати лише одну заявку на участь.

https://forms.gle/tiYW5hR2Y36dQxV3A


3) Постери мають бути унікальними та оригінальними, і створюватись на основі
авторського бачення учасників/ць команди.

4.4. Оцінка робіт

Для оцінювання постерів, заклади освіти мають надіслати безпосередньо постер та
інформацію про нього до зазначеного дедлайну (23 травня включно).

Представники/ці Центру “Розвиток КСВ”, Career Hub та IREX обиратимуть три найкращі
постери – один від закладів середньої освіти, один від ЗПТО і один від ЗВО.

4.5. Критерії оцінювання постерів:

- відповідність темі та блоку виставки
- наявність усіх елементів подачі заявки - постер, інформація про нього
- наявність команди (молодь та освітяни)
- креативність та інноваційність
- унікальність (відсутність плагіату)

4.6. Рішення Організаторів щодо визначення переможців є остаточним і не підлягає
оскарженню.

4.7. Призи

Команди-переможці отримають можливість популяризувати та презентувати свій постер у
соціальних мережах та медіа (у співпраці із Організаторами), розмістити свій постер
безпосередньо на виставці в Києві та інших містах України, а також 5 людям з команди
переможців/ниць (вчитель/ка / викладач/ка та молодь) буде оплачено проїзд до Києва і назад
на час виставки.

Про інші призи переможці будуть повідомлені  додатково.

4.8. Заохочення для інших інших учасників/ць.

Буде зроблено окремий стенд під час виставки з якісними фотографіями/зображеннями
постерів інших команд, які брали участь (за умови відповідності усім критеріям).

Про цю можливість учасники будуть повідомлені  додатково.

5. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПОСТЕРІВ

5.1. Постер має відповідати одному з блоків виставки: “Галузі майбутнього”, “Робоче місце
майбутнього”, “Освіта і планування кар’єри”, “Навички майбутнього”.

5.2. Постер має включати авторське бачення майбутнього роботи 2030 в Україні закладом
освіти.

5.3. Вимоги до постеру

● Постер і текст мають бути державною мовою



● На постері має бути хештег #futureofworkUA
● За умови наявності тексту на постері, вживати фемінітиви
● Постер має бути гендерночутливим, толерантним та недискримінаційним
● Постер має бути вертикальним, розмір А1, зображення високої якості
● Постер потрібно надіслати у форматі png та pdf

5.4. Структура постеру

Організатори не обмежують учасників/ць щодо ідеї та структури створення постеру. Проте
постер має відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 5.1.- 5.3., а також містити в собі
авторський слоган роботи майбутнього, вигаданий командою учасників/ць.

Додаткова інформація про постер, окрім безпосередньо надісланого постеру, має бути
описана в гугл-формі, надісланій зареєстрованим закладам освіти, і включати такі елементи:

- опис команди (зазначте команду у форматі: 1. Іванов Іван - вчитель біології. 2.
Олександрова Олександра - учениця 7-А класу)

- до якого з блоків виставки відноситься постер - “Галузі майбутнього”, “Робоче місце
майбутнього”, “Освіта і планування кар’єри”, “Навички майбутнього”

- мета та ідея постеру, його унікальність
- авторський слоган роботи майбутнього, вигаданий командою

6. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ

6.1. Учасники/ці Конкурсу погоджуються на фотографування та фільмування, а також на
надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення результатів конкурсу та дають свою згоду на
безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження
інформації про вищезазначений конкурс в Україні та за кордоном.

6.2. Кожен/на учасник/ця Конкурсу своєю участю підтверджує, що надає свою згоду
Організаторам 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, будуть
оброблятися виключно з метою узагальнення та висвітлення результатів роботи 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.

6.4. Персональні дані Учасників/ць зберігаються до моменту направлення письмової вимоги
Учасників щодо їх видалення. У разі отримання від Учаснику/ці письмової вимоги щодо
видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних
даних, такий/а Учасник/ця не допускається до подальшої участі у Конкурсі.

7. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ



7.1. Участь у Конкурсі припиняється у разі закінчення строку його проведення.

7.2. Учасники/ці залишають за собою право на дострокове припинення участі у зв’язку з
неможливістю здійснення своєї діяльності в межах Конкурсу або в разі невиконання другою
Стороною своїх зобов’язань.

7.3. Також Організатори можуть припинити участь Учасника/ці у разі неетичної поведінки,
висловлювань та дій дискримінаційного характеру. Рішення Організаторів є остаточним і не
підлягає оскарженню.

Адреса для листування: м. Київ, вулиця Інститутська, 22/7, оф. 24, моб. +380683564907,
oh@csr-ukraine.org
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