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ПОЛОЖЕННЯ
про приятелів Пласту – НСОУ (Пластприят)
1.
Приятелі Пласту (далі в тексті - Пластприят) – добровольці (волонтери),
старші 18 років, які визнають і активно підтримують пластову ідеї і організацію, однак з
різних причин не можуть стати дійсними членами Пласту (дотримуватись трьох головних
пластових обовязків).
2.
Є три категорії добровольців Пластприяту:
а) зголошені (згол.) – громадяни, які час-до-часу допомагають Пласту, однак жодним
чином формально із організацією не повязані, а також громадяни, які усно чи письмово
задекларували своє бажання допомогти Пласту;
б) вихованці Пласту (вих.пл.) – громадяни, які ознаймлені з Пластом через
перебування павний час у формальному членстві в організації, в тому числі ті, які свого часу
склали пластову присягу, але були викреслені з Пласту;
в) пластові приятелі (пл.прият.) – зголошені або вихованці Пласту, батьки дітей
пластунів/нок і пташт, котрі заповнили відповідну Анкету (додаток 1), яка внесена до
відповідного крайового реєстру, підітримують контакт із Пластом і допомагать у виховній
діяльності в якості інструкторів, а також (або) виступають консультатнами та експертами в
адміністратичних питаннях.
3.
Пластові приятелі, на відміну від зголошених і вихованців Пласту,
добровільно можуть взяти на себе наступні обовязки:
сплатити разовий вступний внесок;
сплачувати щорічні внески для розвитку Пласту;
бути підписаним на відповідну електронну розсилку;
надавати всебічну можливу допомогу Пласту в його діяльності, відповідно до
рішень керівних органів Пласту;
4.
Мінімальний розмір разового вступного внеску і щорічних внесків для
приятелів Пласту встановлюють в обємі необхідному для підтримки та розвитку Пласту на
відповідному рівні:
Крайова пластова рада (розмір такого внеску відповідає мінімальному розміру
внеску приятелів Пласту на національному рівні; відповідні міінмальні внески передаються
осередками до Крайової пластової старшини разом із іншими членськими внесками);
Кадра виховників відповідного крила пташат, гнізда новацтва чи куреня
юнацтва (у випадку, якщо дитина відповідного приятеля входить до складу цєї виховної
частини);
Станична / окружна пластова старшина (у випадку, якщо дані приятелі не
мають своїх дітей в пташатх, новацтві чи юнацтві Пласту).
5.
Пластові приятелі мають наступні права, незалежно від взятих на себе
обовязків:
використовувати на пластових заходах, поверх цивільного одягу, фіолетову
пластову хустину пластового приятеля та фіолетову футболку чи флісову куртку з написом

«Пластприят»;
здійснювати виховну працю в якості інструктора у пластовій виховній та
самовиховній программах;
обиратись іншими пластовими прятелями на посаду Опікуна виховної чи
самовиховної пластової частини (крила, гнізда, куреня) для організації адміністративної
допомоги Кадрі виховників відповідної частини
обиратись (з правом дорадчого чи ухвального голосу – за рішенням
відпоівдного збору/з'їзду) до керівних органів місцевих осередків та територіальних
Підрозділів пласту у якості референтів Пластприяту;
брати участь у заходах Пласту, що відповідають їх віку, потребам і
можливостям;
вносити пропозиції і запити до органів Пласту у справах, що стосуються
діяльності Пласту;
дорадчого голосу на зборах осередку дійсних членів Пласту;
ставти прихильниками (написавши заяву) і дійсними членами Пласту,
виконавши відповідні передумови.
6.
Пластові приятелі, які своєю багаторічною безкорисливою працею заслужили
особливе визняння Пласту, можуть бути відзначені Крайовою Пластовою Радою чи
Крайовим Пластовим зїздом і отримати один з двох наступних опікунських статусів
відповідно:
пластовий добродій (пл.добр.) з обовязком щорічного внеску на розвиток
Пласту в ромірі не менше одного прожиткового мінімуму, визначеного законодавством
України, з правом носіння на лацкані піджака та на спеціальній фіолетовій флісовій куртці
чи футболці пластової відзнаки Архистратиг Михаїла;
почесний пластун (поч.пл.) з правом носіння на пластвової фіолетової хустини
тана лацкані піджака і на спеціальній фіолетовий флісовій куртці чи футболці пластової
відзнаки, як символу пластової ідеї.
7.
Пластприят є допоміжним обєднанням в структурі Пласту. Структура
Пластприяту відповідає структурі Пласту. Осередки Пластприяту створюються щонайменше
3 пластвоими приятелями при:
- перевинних осередках Пласту (пташачих крилах, новацьких гніздах і юнацьких
куренях) у формі Батьківських комітетів відповідних пластових виховних частин;
- місцевих осередках та територіарільних підрозділах Пласту усіх рівнів (станиць,
округ) у формі Опікунських рад, діяльність яких регулюється Положенням про опікунські
ради Пласту НОСУ.
8.
Діяльність добровольців Пластприяту місцевих осередків та територіарільних
підрозділів Пласту координують відповідні референти Пластрияту, а у випадку відсутності
таких - дійсні члени Пласту, керівники або уповноважені діловоди названих осередків та
підрозділів Пласту.

Додаток 1 до
Положення про Пластприят
Заява приятеля Пласту
Даю згоду на вступ до обєднання добровольців (волонтерів) Пласту – Пластприяту, а
відтак на зберігання та обробку моїх персональних даних у цій анкеті, періодичного їх
оновлення, а також (викреслити зайве):
- влючення моєї електроної адресу у відповідну пластову розсилку для пластових
приятелів;
- добровільну сплату вступного і щорічного внеску на розвиток Пласту (мінімальний
розмір якого встановлють відповідний пластовий провід).
1. П.І.Б.: _________________________________________________________________
2. Дата народження_______________ Громадянство______________________________
3. Ім’я дитини/й (якщо вона/и займаються в Пласті):
________________________________________________________________________
4. Чи були колись в Пласті, якщо так то в якому осередку і у якому курені/гнізді, чи
складали пластову присягу_________________________________________________
________________________________________________________________________
5. У якій виховній частині Пласту займається Ваша дитина?:
________________________________________________________________________
6. Місце праці, посада________________________________________________________
7. Телефон (домашній та мобільний) _________________________________________
8. Електронна адреса: _______________________________________________________
9. Чим можете допомогти Пласту (викресліть зайве):
✔ допомога у підготовці проведення занять для пташат, новацтва, юнацтва.
✔ поширення інформації через ЗМІ, соціальні мережі
✔ розгортання міжнародних звязків;
✔ залученням волонтерів до праці в Пласті;
✔ залученням коштів чи інших ресурсів для пластової діяльності
✔ IT підтримка пластових ресурсів
✔ організаційна, транспортна допомога у діяльності Пласту
Інше (Ваші пропозиції):
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Дата _______________________ Підпис __________________________

