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1. Загальні положення 

1.1. Підлітковий осередок «Junior team» є дочірнім органом з питань 

молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії молодіжної верстви 

населення між собою, організації та проведенню заходів, пов'язаних із життям 

молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, зросту активності, 

ініціативності серед молоді.  

1.2. У своїй діяльності «Junior team»  керується Конституцією України та 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,  

Статутом Громадської організації «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс», а також 

цим Положенням. 

1.3. Керівником Підліткового осередку «Junior team» Громадської 

організації «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» є член громадської 

організації «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс», відповідальний за роботу з 

молоду. 

1.3. Основними завданнями «Junior team»: 

- розробка рекомендацій, пропозицій щодо реалізації молодіжних заходів; 

- залучення молоді до місцевого самоорганізації та створення системи 

молодіжної активності в місті й районі;  

- залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку ОТГ, у громадському 

житті; 

- активна співпраця з молоддю щодо популяризації здорового та 

безпечного способу життя; 

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на 

поліпшення соціального становища та життя молоді;  

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних 

процесів у молодіжному середовищі;  

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної 

політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді; 

1.4. «Junior team» систематично інформує громадськість про свою 

діяльність і прийнятті рішення. 



4 
 

1.5. У своїй діяльності «Junior team» підзвітна Громадській організації 

«Центр розвитку ініціатив «ІнСорс».  

1.6. Координацію діяльності  здійснює Громадська організація «Центр 

розвитку ініціатив «ІнСорс».  

1.7. «Junior team» не належить до релігійних об'єднань і політичних 

партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей 

стосовно співпраці з ними. «Junior team» не має статусу юридичної особи. 

2. Права «Junior team» 

2.1. Для реалізації мети та завдань «Junior team» має право: 

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, 

експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати 

до участі у них інших осіб, представників різних установ, в залежності від 

сфери спеціалізації 

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності 

інформацію та матеріали. 

2.1.3. Вносити керівництву «Junior team» та Громадської організації 

«Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» пропозиції з питань суспільного 

становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної 

політики на регіональному рівні, що потребують прийняття відповідних 

розпоряджень. 

2.1.4. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші 

відповідні заходи  з питань реалізації молодіжної політики. 

 

3. Склад «Junior team» та порядок його формування 

3.1. Кількісний склад «Junior team» формується на протязі всього 

періоду діяльності;  

3.2. Увійти до складу «Junior team» може молода людина, віком від 14 до 

18 років, яка має креативні ідеї, проявляє ініціативи та прагне впливати на 

життя молоді. У випадку, коли зацікавлена у вступі «Junior team» особа не 

досягла зазначеного віку, необхідна письмова згода одного з батьків; 
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3.6. До складу «Junior team» входять: 

- голова «Junior team»; 

- члени «Junior team». 

3.7. Голова «Junior team» не обирається, а призначається керівництвом 

Громадської організації «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс». 

3.8. Голова «Junior team»:  

3.8.1. Представляє «Junior team» у відносинах з органами державної 

влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та 

здійснює інші представницькі функції.  

3.8.2. Головує на засіданнях «Junior team».  

3.8.3.  Доповідає на засіданнях Громадської організації «Центр розвитку 

ініціатив «ІнСорс» про виконану роботу. 

. 

3.9. Члени «Junior team»:: 

3.9.1. Повноваження члена у «Junior team» починаються з дня 

підписання ним заяви на вступ до «Junior team» 

3.9.2. Повноваження члена у «Junior team» можуть бути припинені 

достроково у наступних випадках:  

- власне бажання члена «Junior team» скласти свої повноваження;  

- рішення засідання «Junior team» у разі систематичного невиконання 

членом покладених на нього обов'язків;  

3.9.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом «Junior team» є: 

- відсутність без поважних причин на засіданнях «Junior team»;  

- невиконання рішень «Junior team»;  

3.9.4. Член «Junior team» має право:  

- ухвального голосу на засіданнях «Junior team»;  

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання «Junior 

team»;  

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання «Junior team»;  
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- оголошувати на засіданнях «Junior team» тексти звернень, заяв, 

пропозицій.  

3.9.5. Член «Junior team» зобов’язаний:  

- брати участь в засіданнях «Junior team»;  

- виконувати рішення «Junior team»;  

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.  

 

4. Організація роботи «Junior team» 

4.1. Основною формою роботи «Junior team» є організація заходів.  

4.2. Заходи можуть бути закриті, відкриті, міського рівня, районного:  

- закриті заходи призначені лише для членів «Junior team»;  

- відкриті заходи, заходи міського і районного рівнів призначені для всіх 

охочих відвідати їх осіб .  

4.3. Діяльність «Junior team» здійснюється відповідно плану роботи, 

який приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні «Junior team». 

Проведення засідань відбувається не рідше, ніж 1 раз на місяць..  

4.4. Рішення «Junior team» оформлюються у вигляді протоколів, які 

підписуються керівником «Junior team» та головою ГО «ІнСорс».  

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Протоколи та витяги із протоколів «Junior team»  є рекомендованими 

до розгляду. 

5.2. На засідання «Junior team» при розгляді питань, які впливають на 

життя молоді ОТГ, можуть бути запрошені представники влади, державних 

організацій. 

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням членів 

та керівника «Junior team», за затвердження головою Громадської організації 

«Центр розвитку ініціатив «ІнСорс». 

 
 


