
Благодійний Фонд «Щаслива дитина» вже три роки поспіль організовує конкурс для прийомних 

сімей, ДБСТ, опікунів та усиновлювачів  під назвою  «Ключі від родинного щастя». 

Цього року (2017) фокусом  уваги стали таланти прийомних дітей. 

Мета конкурсу:  

 привернення уваги суспільства до проблем дітей-сиріт; 

 формування толерантного ставлення до прийомних родин, дитячих будинках сімейного 

типу, родинам опікунів та усиновлювачів; 

 демонстрація позитивного впливу сімейного виховання на розвиток дитини; 

 популяризація сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 знайомство з життям, побутом прийомних родин. 

До конкурсу приймаються матеріали: 

1.Відео талантів прийомних дітей, дітей під опікою, усиновлених, дітей-вихованців ДБСТ в процесі 

якоїсь творчої активності до 5хв, який відображає талант дитини. Це може бути що завгодно: 

приготування їжі, танці, спів, хенд-мейд , гра на музичному інструменті та інш. Талант, який набула 

чи розвинула дитина у родині. 

2. Текст про родину : коли створена, склад і т.д. та про дитину-героя відео: скільки часу 

знаходиться у родині, в якому стані прибула до родини, як розвинулася, яка зараз. 

3. Контакти родини: телефон, адреса, e-mail 

Відеоматеріали приймаються до 1го травня 2017го року. 

 Організатори Конкурсу (БФ «Щаслива дитина») стверджують склад журі. 

  В склад журі Конкурсу входять: 

- координатор програми сімейного влштування  дітей сирот БФ «Щаслива дитина», 

Дойкова Юлія; 

 - представники Запорізького обласного центру соціальных служб для сім‘ї, детей та 

молоді; 

 - представники служби  по справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації; 

 - координатор освітньої програми для дітей в складних життєвих обставинах Микола 

Колодяжний; 

- засновник волонтерської групи «Angels» Вдовцов Юрій. 

Жюри оцінюють представлені Матеріали кожного учасника Конкурсу  від 1 до 10 балів. 

Порядок та критерії відбору призерів Конкурсу: 

 Критеріями відбору Призерів є відповідність тематиці Конкурсу та її висвітлення, 

емоційність матеріалу та його оригінальність, а також оригінальність самого таланту.  



Усі надіслані відео будуть разміщені на сайті www.deti.zp.ua 

Після підрахунку голосів членів журі, підраховується кількість лайків під кожним відео 

на сайті  www.deti.zp.ua 

Переможці та Призери Конкурсу визначаються з найбільшої кількості набраних у сумі з лайками 
балів. 

Підбиття підсумків: 

Результати будуть оголошені до 7го травня 2017 го року. 

Результати Конкурсу будут висвітлені  СМІ та розміщені на сайті: www.deti.zp.ua. 

Організаційно-правові питання Конкурсу: 

Положення про Конкурс буде опубліковані на сайті   БФ «Щаслива 

дитина» www.deti.zp.ua 

  Інформація про Конкурс публікується від імені організаторів.  

  Організатори Конкурсу отримають юридичні права на направлені учасниками 

конкурсу статі  та матеріали та мають право використовувати їх на свій розсуд. 

Призи конкурсу: 

Вісім учасників отримають планшети з відеокамерами.  

Та ВСІ учасники будуть запрошенні на святкову церемонію нагородження переможців та 

свято для прийомних родин до Дня Матері, 12го травня, яка відбудеться у м. Запоріжжі, 

на о.Хортиці, у кінному театрі «Запорізьки Козаки». Та отримають пам‘ятні призи та 

дипломи від БФ «Щаслива дитина». 

У програмі заходу: виступи артистів та учасників конкурсу, виступ «Запорізьких 

козаків»(шоу кінного театру), смачний куліш, розваги для дітей від аніматорів, майстер-

класи та екскурсії по місту цього та наступного дня. 

Роз‘яснення та консультації по питяннях Конкурсу за телефонами: 0667719688; 

0679776214, с 10:00 до 19:00, Юлія 
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