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Пласт пережив один з важливих років у своїй історії.
Саме зараз ми закладаємо фундамент для успішного
розвитку нашої організації в майбутньому. Півроку
ми працювали над розробленням стратегії, до чого
залучили як експертів ззовні, так і пластунів з різних
регіонів України. На Крайовому Пластовому З’їзді,
після представлення всім осередкам, ми прийняли
стратегію розвитку Пласту до 2030 року. Однією з
важливих тез стратегії є те, що спроможний Пласт допомагає розбудовувати сильну країну. Наступний виклик, щоб Пласт став доступний для кожного, тож ми
спрямовуємо наші сили, щоб наша організація була
рівномірно представлена по всіх регіонах.

Позаду 2018 рік, що став для нас роком навчання,
розвитку і здобутків. Попереду — 2019, рік у якому
ми святкуватимемо 30-ліття відновлення Пласту в
Україні.

Ще одним важливим досягненням в 2018 році був
збір найбільшої суми (1 255 150 грн) в історії українського Спільнокошту для розвитку Пласту на півдні й
сході. Це свідчить про місток довіри між суспільством
і організацією.
Вперше в Україні завдяки співпраці з державою було
збудовано інфрастуктурний центр для молоді —
Пластовий Вишкільний Центр у місті Буча. На сьогодні він вже виконує функцію всеукраїнського тренінгового центру, де проводять заходи не лише пластуни,
але й інші ГО. Ми бачимо величезний потенціал у цьому центрі, який відкриває неймовірні можливості і по
регіонах, адже це дало поштовх на відкриття ще двох
вишкільних центрів: у Рівненській і Тернопільській
областях.
Кількість волонтерів постійно збільшується, але цього замало для забезпечення усіх потреб Пласту. Ми
досі маємо брак виховників, слабку інфраструктуру
та потребуємо організаційного розвитку на місцях. Ці
та інші виклики стоять перед Пластом зараз і спільними зусиллями ми їх подолаємо.
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Цьогоріч моя пластова група (курінь число 26 імені
Олени Пчілки) святкувала своє 26-ліття безперервної діяльності. Я доєдналася до куреня у 1997 році
11-річною дитиною, поруч мене були старші юначки
і виховниці, у яких я вчилась і які були для мене прикладом. З часом я відчула на собі погляди молодших
юначок і зрозуміла, що тепер вже я стала прикладом
для інших. Пластовий курінь — це як студентське
братство чи сестринство в американських фільмах,
не важливо хто ти зараз: вчений/а, підприємець, депутат/ка, лікар/ка, студент/ка — якщо ви з одного куреня, то у вас багато спільного. Ви могли пластувати
в курені в різні роки, а все одно маєте спільні традиції, пісні, жарти. Я вже 15 років не ношу хустку свого
юнацького куреня, проте щороку з радістю її одягаю
і повертаюсь у «вулик», аби зустріти старих і нових
«пчілок».
Я мрію, що таких мереж-куренів буде сотні по всій
Україні, де виростатимуть тисячі пластунів і пластунок, творитимуть середовище людей зі спільними
цінностями, готових брати на себе відповідальність
за зміни в Україні. Кожен з нас може сприяти тому,
щоб пластових куренів стало більше: доєднатись до
Пласту, стати виховником, порадити друзям, поділитись знаннями, зробити благодійний внесок на розвиток Пласту.
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СТРАТЕГІЯ ПЛАСТУ 2030

Успішна Україна – це досягнення і збереження безпеки та перехід у сталий розвиток.
Спроможні пластуни – це свідомі, відповідальні і повновартісні громадяни, в природі яких
зафіксована синергія результативності, життєрадісності та служіння:
1. Результативність – досягнення цілей;

До 2030 Пласт є спроможною організацією, доступною
для кожної дитини, що творить позитивні зміни на
місцевому та національному рівнях.
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3. Служіння – суспільна користь.

Пластова спільнота реалізує суспільно-корисні діла, як підтвердження
цінностей і набутих компетентностей, має високу етику праці та спроможність досягати результатів.

Пласт є спроможною організацією
з побудованими організаційними
системами.

Пласт рівномірно представлений по всій території України
в адміністративних одиницях
(районах, ОТГ і містах обласного значення).
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2. Життєрадісність – чар пластування;

НАША
МІСІЯ:

Творимо
успішну
Україну через
спроможних
пластунів

В Пласті існують сильні горизонтальні зв’язки між теперішніми
пластунами і вихованцями Пласту,
та з їх допомогою реалізовують
стратегічну місію Пласту.

Пласт в Україні є центром
експертизи для світового
Пласту.

Пласт є частиною світового
скаутського руху.
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ПЛАСТ В 2018

КАРТА ОСЕРЕДКІВ,
ПОТОЧНИЙ
СТАН ПЛАСТУ

135 (+17)

ОСЕРЕДКІВ ПЛАСТУ В УКРАЇНІ

1980 (+36)

НОВАЦТВО (6-11 РОКІВ)

3816 (+227)

ЮНАЦТВО (11-18 РОКІВ)

42 (+3)

469 (+7%)
Рівненська

НОВАЦЬКІ ГНІЗДА

141 (+1)

ЮНАЦЬКІ КУРЕНІ

1371 (-79)

СТАРШЕ ПЛАСТУНСТВО
(18-35 РОКІВ)

195 (+7%)
Волинська

7 (-82%)
Чернігівська
27 (-23%)
Житомирська 1100 (+21%)
м.Київ

16 (+7%)
Сумська

3011 (+4%)
170 (+65%)
Львівська 842 (+3%)
72 (-12%)
194 (-9%)
Харківська
Тернопільська
Полтавська
Київська
29 (-6%)
58 (-18%)
96 (-9%)
Луганська
Черкаська
Хмельницька
1118 (+2%)
Івано-Франківська
140 (+0,7%)
147 (+7%)
Вінницька
115 (+13%)
20 (-9%)
Дніпропетровська
123
(-8%)
Закарпатська
Кіровоградська
152 (+3%)
Чернівецька
Донецька
3 (-57%)
Миколаївська

39 (+1)

61 (+24%)
Запорізька

51 (-7%)

КУРЕНІ СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ
ТА СЕНЬЙОРІВ

Одеська

1 (+100%)
Херсонська

593 (+73)

СЕНЬЙОРИ (35+ РОКІВ)
АР Крим

457 (+135)

ПТАШАТА (2-6 РОКІВ)

23

ГНІЗДЕЧКА ПТАШАТ

РАЗОМ:

РАЗОМ:

8217 (+392) пластунів

245 (+28) пластових частин

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЛАСТУНІВ ПО ОБЛАСТЯХ ТА РІСТ
ВІДНОСНО ПОЧАТКУ 2018 РОКУ
до 40 пластунів
40-100 пластунів

350 (-63)

100-400 пластунів

ПРИЯТЕЛІ ПЛАСТУ

400-1000 пластунів
більше 1000 пластунів
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ВНУТРІШНЬОПЛАСТОВА
СИСТЕМА
НАВЧАННЯ
ВОЛОНТЕРІВ
Кожного року Пласт чисельно зростає. Рекордна кількість волонтерів долучилася у 2018 році –
511 дорослих людей заповнили заяву вступу в
нашу організацію. Нам вдалося провести найбільшу кількість ознайомчих семінарів про
Пласт за цей рік. Завдяки визначеним пріоритетам і цілям у рамках Стратегії Пласту 2030, ми запустили проект залучення волонтерів на Півдні
й Сході України та більш системно підійшли до
роботи всього напряму. Ми підписали меморандуми про співпрацю з ціннісно близькими нам
організаціями: «Глобал Офіс», «Українська Академія Лідерства» (УАЛ), «Фундація Регіональних
Ініціатив» (ФРІ).

МОЖЛИВОСТІ
ВОЛОНТЕРСТВА У ПЛАСТІ

ЗГОЛОШЕНІ ВОЛОНТЕРИ ДО ПЛАСТУ ЗА 2018 РІК
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ТАБОРІВ

511 виявили бажання приєднатись до Пласту

176

УЧАСНИКІВ

105

ОРГАНІЗАТОРІВ
ТА ІНСТРУКТОРІВ

66 активно пластують

ДИНАМІКА ЗГОЛОШЕНЬ
ВОЛОНТЕРІВ
453

511

ДИНАМІКА ТРЕНІНГІВ

286
186

2015

2017

2018

2013

2014

2015

1161 ВОЛОНТЕРІВ

ДИНАМІКА
ПРОВЕДЕННЯ ТАБОРІВ

84

79

46

39

33

2016

445 долучаються до заходів

54

2016

2017

2018

588 ВОЛОНТЕРІВ

стали учасниками

стали організаторами та інструкторами

ВИХОВНИК

• з дітьми 6-11 років;
• з дітьми 11-17 років

АДМІНІСТРАТОР
В СЛУЖБІ ОСЕРЕДКУ

12

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ
6

7

7

Для виховників

ОРГАНІЗАТОР
СУСПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
2015

6

2016

2017

2018

11

8

дітей
6-11 років

дітей
11-17 років
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Всього: 84 за 2018 рік

Ознайомчі про Пласт

Спеціалізаційні

29

36
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ВИХОВНА
ПРОГРАМА
Одним з найбільших досягнень виховного напряму за 2018 рік є діджиталізація ресурсів. Раніше більшість звітів були в паперовій формі, а
зараз ми перейшли до електронного формату
й це значно покращує роботу й комунікацію з
виховниками в різних осередках. Завдяки налагодженій роботі між пластунами, відбувся
Відкритий Пластовий Освітній Форум в трьох
містах – Харкові, Львові й Києві. Метою Форуму
було на спільній платформі обговорити перспективи освіти майбутнього й цим надихнути учасників до пошуку шляхів вирішення проблем.
У 2018 році Пласт підписав Меморандум про
співпрацю з Всесвітнім фондом природи (WWF).

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ЮНАЦТВА
у 2016 - 2018 роках:
ВТІЛЮЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ
ДОРОСЛОМУ
ЧЛЕНСТВУ – ВИХОВНИКАМ
ТА ІНСТРУКТОРАМ

3746 (+6,3%)

2016

3589 (-4,2%)

2017

3816 (+1,8%)

2018

ВИХОВНИКИ

повнолітні особи, котрі пройшли
відповідні тренінги та займаються
систематично щотижневою роботою з
юнацтвом

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КУРЕНІВ
158

ІНСТРУКТОРИ

долучаються до організації таборів,
тематичних спеціалізованих заходів,
вишколів для юнацтва упродовж року

140

Курінь складається
із 2 і більше гуртків
(груп ю
 нацтва віком 11-17
років чисельністю 6-10 осіб)

141

За роботу куреня відповідає
зв’язковий(-а).

СИСТЕМА НАВЧАННЯ
ТА ПІДГОТОВКИ
ВИХОВНИКІВ У 2018:

Чотириденні семінари для дорослого
членства, мета яких підготувати
до виховної праці та підвищити
кваліфікацію.

946 ПРОЕКТІВ

6 СЕМІНАРІВ

для виховників (КВВ)

1 СЕМІНАРИ

для зв‘язкових (КВЗ)

реалізували скоби та вірлиці у
2018 році. Серед них є як творчі
заняття для дітей-сиріт та організація таборів для дітей із прифронтової зони, так і допомога в
організації марафону зі здачі крові
й екологічні проектів, наприклад
«Зробимо Україну Чистою»

2016

2017

2018

КУРІНЬ

Гурток

Також у новостворених
осередках ми маємо
самостійні гуртки, які згодом
виростуть до куренів.

Гурток
Гурток

ЮНАЦТВО У ПЛАСТІ МАЄ П’ЯТИРІВНЕВУ
ПРОГРАМУ САМОРОЗВИТКУ
1 814
прихильники
958
неіменованих

261
розвідувачів
771
учасники

12
скобів і вірлиць

3816 ЗАГАЛОМ
Зголоситись волонтером
або приятелем Пласту:

8

plast.org.ua/join

Виховна програма націлена на те, щоб юнак чи юначка розвивали свої інтелектуальні, фізичні та провідницькі здібності. На найвищому cтупені скоби та вірлиці вже самостійно реалізовують власні проекти.
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ВИХОВНА ПРОГРАМА

НАВЧАННЯ ВИХОВНИКІВ

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ПТАШАТ
у 2016 - 2018 роках:
268 (+1,5%)

2016

2016

2017

2018

Вишкіл виховників

10

7

6

Вишкіл зв’язкових УПЮ

2

3

1

Вишкіл виховників УПН

7

5

3

Вишкіл гніздових УПН

1

1

1

322 (+17%)

2017

457 (+ 42%)

2018

КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ТАБОРІВ
порівняння 2017 та 2018 років

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН НОВАЦТВА
у 2016 - 2018 роках:

2017 (Разом: 98)

1709 (+17%)

2016
2017

1944 (+13%)

2018

1980 (+2%)

Крайові
(всеукраїнські)
Крайові (всеукраїнські)
апробаційні

Окружні (обласні)

ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОЇВ

168

2016

10

192

Станичні (місцеві)

203
2-5 роїв творять гніздо.
Гніздовий(-а) відповідають
за роботу гнізда. Ним
може бути досвідчений
братчик чи сестричка, що
пройшов відповідний вишкіл
(навчання).

2017

Міжкурінні та
міжгніздові

ГНІЗДО

Рій

Рій
Рій

Курінні та гніздові

Гурткові та ройові

2018
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2018 (Разом: 97)

20
19
6
3
4
17
13
9
8
9
31
28
16
12
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СОЦІАЛЬНІ
ПРОЕКТИ
В ПЛАСТІ
Пласт є однією з найбільших волонтерських організацій в Україні. Наші виховники
системно на волонтерських засадах працюють з дітьми. У 2018 році пластуни-виховники вклали у виховання близько 668 040 годин
(що в сумі становить більше 76 років). Окрім
цього, пластуни також додатково організовують проекти, спрямовані на розвиток громад, в яких вони перебувають.

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ
ВОГОНЬ МИРУ
ВЕТЕРАНИ ТА ЇХ СІМ’Ї
Разом із Вифлеємським Вогнем
Миру пластуни доставили волонтерську допомогу в зону проведення Операції Об’єднаних Сил
у Слов’янськ, Бахмут, Сєвєродонецьк, Новоайдар, Щастя, Станицю-Луганську, Кримське, Попасну.

ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕДАЧ
ВОГНЮ: 360
З НИХ
25
ДЕРЖУСТАНОВИ

У серпні дівчата з куреня «Спартанки» організували 10-ий ювілейний
табір для дітей, батьки яких брали
участь у АТО.

36
ХРАМИ

Пластунки з куреня «Чорноморські Хвилі» запустили челендж
#подарунок_замість_кави, ідеєю
якого було перерахування коштів
для військових на сході.

КУЛЬТУРА
2018 рік почався з дводенного
фестивалю вертепів «Вертеп-фест»
у Харкові, співорганізаторами якого щорічно є пластуни. Понад 1000
учасників і 75 колективів показували вертепи в дитячих лікарнях і
військових госпіталях, транспорті,
парках і просто на вулиці, даруючи
різдвяну радість мешканцям Харкова.

ДІТИ
Перед святом Миколая пластуни
провели ряд добрих справ. У Бучачі організували свято для дітей у
ЦОД «Рідна оселя» та у загальноосвітній школі- інтернат у м. Тлумачі.
У м. Підгайці пластуни пригощали
кексами учасників свята і збирали
фонди для підтримки акції «Наслідуй добрі справи Чудотворця».
В Острозі ініціативна група пластунів системно проводить заняття
для дітей з вадами слуху.
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23
МЕДЗАКЛАДИ
(ЛІКАРНІ)

Пластуни передали великодні подарунки понад 50 ветеранам Української Добровольчої Армії та 30
ветеранам дивізії «Галичина» в 4
областях України.

ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Новоград-Волинський
7

Станиця Стрий
9

Дівчата з куреня «Степові Відьми»
системно проводять майстер-класи в Геріатричному пансіонаті у
Львові.
Близько 100 вихованців Пласту з
Тернопільщини відвідали самотніх
людей у територіальному центрі
Лановецького району перед святом
Миколая, а у Підволочиську Благодійний центр «Дім Милосердя».

Щорічно Пласт долучається до всесвітньої скаутської акції поширення Вифлеємського Вогню
Миру (ВВМ). Українська делегація у складі 23
пластунів взяла участь у міжнародних церемоніалах передачі вогню в місті Лінц (Австрія), звідки ми привезли його в Україну для подальшого
поширення в усі куточки нашої держави. Символічним моментом стала передача ВВМ голові
новоствореної Православної Церкви України —
митрополиту Епіфанію — відразу після прибуття
вогню в Україну. ВВМ поширювався в усіх регіонах України, адміністративних, релігійних, освітніх, медичних установах держави, а також в зоні
проведення Операції Об’єднаних Сил.

Кременець
23

Львів
74
Тернопліь
57

Київ
40

Суми
9

Ірпінь
5
Черкаси
3

Хуст
9

Надвірна
25

Івано-Франківськ
43

Харківська
округа
16

Сєвєродонецьк
8

Дніпро
20
Миколаїв
12

ЛІКАРНІ
За ініціативи куреня «Блискавки»
в Івано-Франківську наймолодші
пластуни провели благодійний
ляльковий вертеп. Отримані кошти передали на придбання апарату для штучної вентиляції легень
в Коломийській дитячій районній
лікарні.

Міста де відбулись урочисті
передачі ВВМ громаді

РІЧНИЙ ЗВІТ
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КОМУНІКАЦІЇ
ПЛАСТУ
Пласт – дуже велика організація і, враховуючи кількість інформації в сучасному
світі, ми повинні якісно комунікувати як
з партнерами та потенційними волонтерами, так і з пластунами. У 2018 році
завдяки сформованій команді комунікацій на національному рівні ця робота
була системною і ми можемо пишатися
результатами. Досягненнями минулого
року були PR фандрейзингових проектів
– Благодійного Вечора та Спільнокошту. Саме завдяки широкій комунікації
нам вдалось залучити таку велику кількість добродіїв, які підтримали розвиток
Пласту. Також у 2018 році було запущено проект PlasTalks – надихаючі зустрічі,
що націлені на обмін досвідом, пошук
цікавих тем і можливість для молоді отримати нові знання та познайомитися із
Пластом. Вісім подій відбулось у Києві, а
також по одній в Одесі, Миколаєві, Луцьку та Дніпрі.
Пласт продовжує активно комунікувати
в соціальних мережах та через Пластовий портал. Аудиторія наших сторінок у
Facebook та Instagram зросла на 25% і 45%
відповідно. У нас побільшало відеоконтенту, зокрема після п’ятиденних зйомок на
всеукраїнських літніх таборах. Багато відео
й публікацій було створено у партнерстві
зі ЗМІ: Українська Правда, Громадське Телебачення, 5 канал, Прямий, 1+1 та інші. Неодноразово події Пласту ставали приводами
для прямих включень на національних телеканалах чи ефірів у студіях радіо й телебачення. Серед висвітлюваних подій 2018
року - Вифлеємський Вогонь Миру, 106 річниця Пласту й літні табори; цьогоріч ще одним масштабним інформаційним приводом
стало відкриття Пластового центру в місті
Буча. Подію висвітлили кілька десятків ЗМІ,
а три національні канали мали прямоефірні
включення з місця події.
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ФАНДРЕЙЗИНГ
FACEBOOK
Збільшення підписників на офіційній сторінці
«Пласт - український скаутинг» у Facebook
1 січня 2018 – 16 192

Нашим найбільшим досягненням у
фандрейзинговому напрямі став збір
найбільшої суми (1 255 150 грн) в історії українського Спільнокошту. Проект
спрямований для розвитку Пласту на
Півдні та Сході України.

31 грудня 2018 – 22 490 (+28%)

КРАУНДФАНДИНГОВИЙ
ПРОЕКТ ПЛАСТУ НА
СПІЛЬНОКОШТІ

Дописів
299
Сума охоплень усіх постів, осіб
1 958 851
Показів у стрічці, разів
2 997 130

INSTAGRAM
Збільшення підписників на офіційній
сторінці Пласту в Instagram
1 січня 2018 – 2 500
31 грудня 2018 – 4 750 (47,37%)

Основні завдання проекту:
⊲⊲ створення нових та розвиток існуючих
осередків на сході та півдні України,
⊲⊲ залучення та адаптація, навчання та
мотивація волонтерів, що працюють з
дітьми
⊲⊲ збільшення поінформованості молоді
про можливості самореалізації в Пласті»

ПЛАСТОВИЙ ПОРТАЛ
Відвідувачів за рік
104 065

PLASTALKS
Проведено подій
12
Кількість відвідувачів/
З них не пластунів
470/365
Міста де проводились події
Київ, Львів, Одеса, Луцьк,
Миколаїв, Дніпро

«Підтримай Пласт
для розвитку України»
Зібрана сума, грн

1 254 150,00
Термін збору коштів

16 квітня – 17 жовтня 2018
Кількість благодійників

739

Реалізація проекту
Запланована на 1 січня - 31 грудня 2019

ПЕРШИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ВЕЧІР ПЛАСТУ В КИЄВІ

Дописів
70
Insta stories
972

Це стало важливим результатом нашої співпраці з українським бізнес-середовищем і з громадянами зокрема. У квітні 2018 року ми провели
перший Благодійний Вечір Пласту в Києві, завдяки якому нам вдалось заручитися підтримкою благодійників. На сьогодні ми маємо план
діяльності фандрейзингово напряму на наступні
3 роки й активно працюємо над його втіленням.

Основні завдання проекту:
⊲⊲ інституційний розвиток осередків Пласту
⊲⊲ поширенню волонтерства на півдні та
сході України
Реалізація проекту

Зібрана сума, грн

289 477,00
Термін збору коштів

21 квітня 2018
Кількість благодійників

148

⊲⊲

Створено 7 осередків

Херсон, Широківська ОТГ, Кочубеївська ОТГ,
Нова Каховка, Токмак, Бердянськ,Чорноморськ

⊲⊲

Відновлено 4 осередки

Южне, Одеса, Кропивницький, Запоріжжя

⊲⊲

Залучено 11 ініціатив - потенційних осередків

У Кіровоградській та Херсонській областях

⊲⊲

Проведено 22 презентацій

⊲⊲

Залучено 44 нових волонтерів

адміністраторів та потенційних виховників
(написали заяви вступу до Пласту)

⊲⊲

Проведено 3 ознайомчі семінари про Пласт
69 учасників (потенційних волонтерів)

Запоріжжя, Кропивницький, Южне

⊲⊲

Проведено сесій стратегічного планування
на 3 роки, 4 осередки

РІЧНИЙ ЗВІТ
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ

МІСЦЯ,
ДЕ ВІДБУВАЛИСЯ
ЗАХОДИ З
ДЕРЖАВНОЮ
ПІДТРИМКОЮ

КОШТИ ВИТРАЧАЛИСЬ НА ТАКІ НАПРЯМКИ
(ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ, КАНЦЕЛЯРІЯ, ПОЛІГРАФІЯ, ТРАНСПОРТ):

Кількість
заходів

Заходи

Кількість
учасників

Загальна
сума, грн

Сума на
особу, грн

Вишколи виховників
+ Освітній форум

13

920

217 304

236

Змаги для волонтерів
та дітей

2

400

70 935

178

Табори для дітей (стаціонарні)
для дітей 6-11 років
Стаціонарні табори для
волонтерів (10-12 днів)

1
6

6

449

1 546 009

Волинська
обл.

3443

Рівне
та область

16

2

Наметові табори
10-12 днів

30

Наметові 3-денні
зустрічі (травень)

8

96

2010

2042

122 250

964 930

333 000

2445

472

163

Львів
та область

3

15

8
8

Тернопіль
та область

ІваноЗакарпатська Франківськ
обл.
та область

Киів
та область

1

3

Черкаська обл.

2

4

Полтавська
обл.

Харків
та область

1
Луганська
обл.

6
1

Вінниця
та область

Дніпропетровська обл.
Донецька обл.

1

Веукраїнські акції для дітей
і молоді (мистецькі, ігри)

7

Підсумкові
конференції

2

880

318 550

361

Всього:

70

11 057

4 821 158

436

16

4260

1 248 180

293
Одеська
обл.

РІЧНИЙ ЗВІТ
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ФІНАНСИ ПЛАСТУ

ТЕНДЕНЦІЇ
у порівнянні з 2017 роком

Надходження

%

Міністерство молоді та спорту

44

Грантові кошти (Чеське посольство)

20

Кошти, залучені КПС

9

Кошти з фонду Марії Слиш

7

Підтримка УКУ

6

Реалізація проекту NED «Молодіжні центри»

5

Членські внески

4

Кошти, залучені з Благодійного вечора

3

Підтримка, надана Головною Пластовою Булавою

1

Благодійна допомога фонду «Поміч України» та КПС Канади

1

Витрати

3

Бюджет Пласту по
надходженнях і витратах
зріс на 30%

Частка коштів від грантів
загалом у бюджеті Пласту
у порівнянні з 2017 роком
скоротилась з 36% до 25%

2
Частка державних коштів
загалом в бюджеті Пласту
порівняно з 2017 роком
скоротилась з 50% до 44%

%

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю
(заходи для дітей 11-17 років)

22

Проект Чеського посольства (табори для дітей з АТО)

20

Витрати на координацію проектів (з податками)

20

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю
(заходи для дітей 6-11 років)

15

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю
(для залучення волонтерів)

7

Проект NED «Молодіжні центри»

7

Утримання пластової оселі «Сокіл»

3

Витрати на фандрейзингові заходи

3

Адміністративні витрати (+ відрядження, КВДЧ,
відрядження інструкториів)

2

Програма зв’язків з громадськістю

1

18

1

4

6

Хоча відбувся ріст по
надходженнях членських
внесків на 80%, їх частка
у загальному бюджеті
скоротилась з 5% до 4%
(у порівнянні з 2017 роком)

Кошти залучені
фандрейзинговим напрямком
(який створений у 2017 році)
зросли з 4% до 12%

5
Фінансові надходження від
діаспори зросли з 5% до 15%
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