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ПОЛОЖЕННЯ 
 Всеукраїнського конкурса малюнка для дітей з особливими потребами 

«Я дитина! Я малюю!» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Організатором українського конкурсу малюнків для дітей з інвалідністю                           

«Я дитина! Я малюю!» (далі – конкурсу) є благодійна організація                      

Благодійний фонд «Допомога справою» (далі – Організатор).  

Організація та проведення конкурсу будується на принципах 

загальнодоступності, вільного розвитку особистості та свободи творчого 

самовираження учасників конкурсу.  

Конкурси проходять два рази на рік: весняний – з 1 березня по 1 червня                        
та осінній – з 1 вересня по 1 грудня.   

Останній день прийому робіт весняного конкурсу – 01.06.2021 року.                    

На конкурс приймаються роботи з усієї України. Всі роботи, надіслані на 

Конкурс, будуть представлені на виставковій експозиції на території 

організатора. 

Цілі конкурсу: – підтримка дітей з інвалідністю та інтеграція в 

суспільство, включення їх у творчу діяльність. 

–Виявлення талановитих дітей, заохочення і розвиток їх творчих 

здібностей через організацію спеціальних заходів для таких дітей. 

–Зміна ставлення суспільства до дітей з особливими потребами. 

–Привернення уваги суспільства до того, що вони є самостійними 

особистостями, що мають свій погляд на світ, і здатні висловити його через 

творчість. 

–Соціальна підтримка сімей з дітьми з інвалідністю для забезпечення 

максимально можливого розвитку таких дітей в умовах сімейного виховання. 
 

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

У конкурсі можуть брати участь діти з інвалідністю від 3 до 18 років і 

члени їх сімей (роботи можуть бути виконані за допомогою батьків і 

педагогів). 

Для участі заявник заповнює заявку із зазначенням основного 

захворювання. Конкурсні роботи експонуватимуться з узагальненим 

зазначенням на основне захворювання.  

Тема конкурсу вільна «Я дитина! Я малюю!». На конкурс необхідно 

представити малюнок (індивідуальну роботу) розміром А4 або А3. Малюнки 

можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно і 

т.д.) і виконані в будь-якій техніці малювання (масло, акварель, туш, 

кольорові олівці, крейда і т. д.).  

Обмеження *: 

* Малюнки можуть бути виконані за допомогою батьків і педагогів.  

* Кожен учасник може представити на Конкурс не більше однієї роботи.                       
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   Всі наступні роботи до участі в конкурсі не допускаються і                                         

не розглядаються.  

* Роботи приймаються тільки у вигляді ОРИГІНАЛІВ. 
 

3. НАГОРОДИ КОНКУРСУ 

В рамках конкурсу засновуються наступні види нагород: всі учасники 

нагороджуються ДИПЛОМАМИ учасника (дипломи передаються учасникам 

за допомогою поштового пересилання). Автори всіх робіт отримають                        

ДИПЛОМ переможця  та приз. 
 

4. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПОДАЧІ РОБІТ  

НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

Учасник направляє організатору через поштового оператора 

«Укрпошта» на адресу: 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська буд. 58                        

(з приміткою: «До запитання») або надсилаються через поштового 

оператора «Нова Пошта» на адресу: м. Запоріжжя, відділення Нової пошти 

№ 21 (вказати номер телефону 098–201–89–02,  БФ «Допомога справою») 

особисто наступні матеріали: 

–ОДНУ конкурсну роботу (ОРИГІНАЛ). 

–Заявку Додаток 1 (оригінал); 

–Згода на обробку персональних даних Додаток 2 (оригінал) 

Якщо немає можливості заповнити форму, відправляючи роботу на 

конкурс ви даєте автоматичну згоду на обробку персональних даних. 

Додаток 2 

Надсилаючи Роботу на Конкурс, автор погоджується з умовами 

конкурсу, зазначеними у цьому Положенні, безоплатно (тобто без виплати 

винагороди) дає згоду:  

–на відтворення зображення і його розміщення в мережі Інтернет (на 

сайті https://dopomoga.zp.ua/ та соціальних мережах),  

– на можливу публікацію зображень в електронних і друкованих                     

версіях ЗМІ;  

–на використання малюнків для підготовки внутрішніх звітів 

Організатора;  

–на публічний показ роботи в рамках проведення виставок за 

підсумками цього конкурсу.  

Направляючи роботу на Конкурс, учасник гарантує, що є її автором. 
 

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ РОБОТИ 

Представлені на Конкурс роботи повинні бути не менше формату                              

А4 (210 х 297) і не більше формату А3 (297х420) горизонтальної або 

вертикальної орієнтації. Роботи можуть бути виконані на будь-якому 

матеріалі (ватман, картон, полотно і т.д.) і виконані в будь-якій техніці 

малювання (масло, акварель, туш, кольорові олівці, крейда і т. д.). 
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Роботи приймаються на Конкурс лише за наявності Заявки та                                 

згоди на обробку персональних даних на участь у конкурсі, підписаних 

законним представником учасника конкурсу. Конкурс проводиться                                   

в період березень–травень 2021 року. Останній день прийому                               

робіт – 01.06.2021 року. Роботи, спрямовані для участі в конкурсі, не 

повертаються. Організатор бере на себе відповідальність за експонування 

та подання робіт (з обов’язковим зазначенням їх автора) на соціально 

значущих і культурних заходах, подіях. Організатор залишає за собою право 

передачі робіт в інші організації та установи або приватним особам з метою 

популяризації конкурсу та досягнення цілей конкурсу.  

Електронна експозиція всіх робіт буде представлена на офіційному 

сайті https://dopomoga.zp.ua / та в офіційних групах організатора в 

соціальних мережах. 
 

6. ЖУРІ КОНКУРСУ 

Організатор конкурсу утворює та затверджує склад журі конкурсу. Склад 

журі конкурсу формується із співробітників можливе запрошення до складу 

журі фахівців і партнерів. Чисельний склад журі не менше 5 осіб.  

Журі оцінює представлені роботи учасників конкурсу та визначає 

переможців. Результати конкурсу оформляються протоколом, який 

підписується членами журі. 

ПОРЯДОК визначення переможців конкурсу переможці конкурсу 

визначаються за трьома віковими групами: переможці конкурсу 

визначаються журі окремо в кожній віковій групі:  

перша група: віком 2–6 років,  

друга група: віком 7–12 років. 

третя група: віком 13–18 років  

Три групи переможців визначаються незалежно від вікової групи.  

Приз кожному переможцю конкурсу від партнера конкурсу клінінгова 

компанія «Чистий дім». 
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ 

Підсумки конкурсу повинні бути підведені і оголошені                                              

не пізніше 15 червня 2021 року. 

Підсумки конкурсу будуть опубліковані на офіційному сайті 

https://dopomoga.zp.ua / у розділі «Конкурс – проект» НАДІЯ НА МАЙБУТНЄ» 
 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ КОНКУРСУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО конкурсу ПОЛОЖЕННЯ, інформація про 

проведення конкурсу та роботи, надіслані на конкурс, розміщуються на сайті 

https://dopomoga.zp.ua/  в офіційних групах в соціальних мережах. 

Інформація про конкурс розсилається від імені його організатора:  

–у всеукраїнські і регіональні засоби масової інформації;  

https://dopomoga.zp.ua/
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–в спеціалізовані освітні установи, установи соціального захисту та 

медичні установи, що працюють з дітьми інвалідами. 

Координатор конкурсу: Орел Лілія Миколаївна тел.: + 380982018902 


