
ПОЛОЖЕННЯ ПРОЄКТУ “ТИЖДЕНЬ FUTURE OF WORK”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ці умови (далі — Умови) визначають порядок організації та проведення
проєкту: "Тиждень Future of Work".

1.2. Проєкт "Тиждень Future of Work" - це серія заходів, організованих закладами
освіти, протягом 5 днів, на час яких Центр “Розвиток КСВ” та Career Hub надають
можливість розмістити інформативні стенди, розроблені на основі дослідження “Future
of Work: як підготуватись до змін в Україні ”з ключовою інформацією для молоді про
ринок праці, навички, галузі та робоче місце майбутнього в закладі освіти та
презентують цікаві факти та рекомендації з Дослідження. Метою проєкту є кар’єрний
розвиток студентської молоді та ознайомлення з тенденціями майбутнього роботи 2030
(надалі – Тиждень).

1.3. Організатори Тижня:

Тиждень організовують Career Hub і Центр “Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності” 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 Центром “Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Будуємо Україну разом (БУР), Making Cents
International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.

Організатори Програми залишають за собою право залучати інші зацікавлені сторони у
якості Партнерів Програми – компанії, освітні заклади, органи державної влади та
місцевого самоврядування, громадські організації тощо.

1.4. Проєкт реалізовується з січня по травень 2022 р. Тиждень у кожному
закладі освіти, що пройшов відбір, триває 5 днів в офлайн форматі.

1.5. Цільова аудиторія
В Тижні можуть взяти участь молодь 14-25 років, студенти закладів вищої, фахової
передвищої та професійно-технічної освіти з усієї України, викладацький склад закладів
освіти.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

2.1. Мета.

На основі визначених ключових тенденцій та результатів дослідження “Future of Work
2030: як підготуватись до змін в Україні” організувати проєкт “Тиждень Future of work” в
закладах освіти, який допоможе студентській молоді краще усвідомити, яким буде
майбутнє роботи завдяки інформативним стендам, ознайомитись з тенденціями ринку
праці 2030 та майбутніми професіями, зрозуміти, які кроки варто здійснити, аби



підготуватись до першого робочого місця.
2.2. Досягнення мети проєкту “Тиждень Future of work” здійснюється через реалізацію
таких завдань:

● визначення і виділення ключових результатів і знахідок зі створеного дослідження
і презентація їх під час проєкту “Тиждень Future of work” у закладах освіти у
форматі рекомендацій для закладів освіти і для молоді;

● представлення стендів про тенденції, навички, ринок праці, галузі та робоче місце
майбутнього в різних закладах освіти України;

● активізація закладів освіти щодо проведення заходів з профорієнтації та
тенденцій майбутнього роботи для молоді.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ ТА ВІДБІР.

3.1. Відкриття реєстрації на участь у Тижні оголошується шляхом публікації анонсу на
офіційному сайті Career Hub (careerhub.in.ua) та офіційних сторінках Career Hub у
соціальних мережах у Facebook, Instagram, Telegram, на каналах ЗМІ, в email-розсилці
серед закладів освіти з посиланням на реєстраційну форму.

3.2. Для участі необхідно до 15 лютого 2022 року включно заповнити
реєстраційну форму та описати свою мотивацію.

3.3. За описаною в реєстраційній формі мотивацією, експертне журі з представників/ць
Організаторів відбере мінімум 10 закладів освіти для участі у Тижні. Список
відібраних закладів освіти буде оголошено на офіційному сайті Career Hub
(careerhub.in.ua) та офіційних сторінках Career Hub у соціальних мережах.

3.4 Обов’язковою умовою участі є підготовка програми заходів, що будуть
реалізовані закладом освіти в межах проєкту “Тиждень Future of work”

3.5. Якщо заклад освіти не реалізовує мінімум 80% запланованих заходів в межах
програми, установа не зможе отримати сертифікат підтвердження участі в Тижні та
передбачені подарунки.

4. УМОВИ УЧАСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.

4.1. Заклад освіти повинен сформувати програму заходів на 5 днів щодо профорієнтації
молоді.
4.1.1. Перелік орієнтовних заходів для проведення проєкту “Тиждень Future of
work“може складатись з:

- кар’єрних консультацій для молоді;
- інтерактивних заходів з профорієнтації (квести, тренінги, симуляційні ігри, тощо); -
знайомства з Центром кар’єри закладу освіти;
- дискусій та воркшопів про професії сьогодення та майбутнього, із залученням

представників бізнесу, роботодавців тощо.
4.2. До початку проєкту узгодити дату, час та формат проведення Тижня, перевезти та
встановити стенди на території закладу.
4.3. Під час проведення Тижня презентувати власні напрацювання в напрямку



профорієнтації молоді та залучити локальних стейкхолдерів (громадські організації,
молодіжні центри, представники бізнесу, тощо).
4.4. Критерії відбору закладів освіти:

● заклад вищої, фахової передвищої або професійно-технічної освіти; ● готовність
закладу освіти забезпечити заходи з профорієнтації молоді протягом 5 робочих
днів, запропонувати програму заходів;

● заходи в межах програми “Тиждень Future of work“ повинні містити
лекції, практичні завдання, тренінги, кар’єрні консультації для молоді та

інші інтерактивні завдання в межах профорієнтації та кар'єрного розвитку;
● відкритість закладів освіти до співпраці з локальними стейкхолдерами
(громадськими організаціями, молодіжними центрами, бізнесом і тд.); ● основний
принцип закладу освіти - студентоцентризм та практикоорієнтованість; ● кількість
студентів, що навчаються в закладі освіти - не менше 500 осіб.

4.5. Організатори обирають мінімум 10 закладів освіти, що візьмуть участь в проєкті.

4.6. Заклад освіти повинен забезпечити:

● проектор, екран, мікрофони, ноутбук;
● технічна підтримка;
● контактна відповідальна особа від закладу освіти за
комунікацію; ● популярна локація в закладі освіти (хол, актова
зала, тощо);
● дотримання карантинних умов - великий простір, вентиляція;
● wifi.

4.7. Заклади освіти, що взяли участь в Тижні, отримують екземпляри Дослідження
“Future of Work: як підготуватись до змін в Україні”, призи від Організаторів та Партнерів
заходу, сертифікати за участь.

5. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Організатори є власниками персональних даних всіх учасників-закладів
освіти, зібраних в межах проєкту.

5.2. Кожен заклад освіти своєю участю в Тижні підтверджує, що надає свою згоду
Організаторам на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі
України, власних персональних даних, зазначених в цьому Положенні, на умовах,
передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані
закладами освіти, будуть оброблятися виключно з метою організації проєкту “Тиждень
Future of work” та звітних цілях, виконання вимог законодавства України, в тому числі
податкового.

5.3. Заклади освіти мають право на доступ до персональних даних, внесення змін до



персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової
вимоги Організаторам, за е-адресою ann.otsvera@gmail.com

5.4. Інформація про заклади освіти зберігаються до моменту направлення письмової
вимоги Учасників щодо їх видалення.
5.5. У разі отримання від закладу освіти письмової вимоги щодо видалення інформації,
чи відкликання згоди на збір та обробку персональних даних, такий Учасник не
допускається до подальшої участі у Тижні.

5.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час
заповнення реєстраційної форми, проходження опитувань через форми опитування
впродовж Тижня, надання Організаторам закладів освіти звітних презентацій та
передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування,
уточнення і видалення. Організатори забезпечують захист персональних даних,
наданих кожним Учасником, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно
до чинного законодавства України. Організатори мають право передавати персональні
дані учасників третім особам з метою виконання умов даних правил та з метою
організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники/ці погоджуються
з тим, що Організатори не зобов’язані повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в
тому числі за межами території України з дотриманням норм чинного законодавства.

6. ФІНАНСУВАННЯ.

6.1. Проєкт реалізовують Career Hub і Центр «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності» 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 Центром «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Будуємо Україну разом (БУР), Making Cents
International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.

6.2. Можливе додаткове фінансування від компаній-партнерів проєкту.


