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Положення про співпрацю гнізд УПН з куренями УПЮ Станиці Київ
Це положення має на меті забезпечити поступовий перехід новацтва до УПЮ та створення системи
опікунства юнацьких куренів над новацькими гніздами у станиці Київ. Тому завданням цього положення є
врегулювати яким чином новацькі гнізда мають співпрацювати із юнацькими куренями станиці, щоб
новацтво заздалегідь дістало розуміння про наступний улад, до якого вони переходять по досягненню
відповідного віку та ступеню, а юнацтво щоб мало можливість отримати навички виховництва,
долучаючись до проводу новацьких гнізд, і, як наслідок, отримати поповнення своїх куренів пластунаминоваками.
1.

2.

Початок співпраці:
1.1.
При заснуванні гнізда гніздовий/-а цього гнізда має обрати діючий юнацький курінь станиці,
який не опікується жодним із гнізд, та домовитись зі зв’язковим/-ою цього куреня про співпрацю
у формі опіки куреня над гніздом.
1.2.
Тільки один курінь може вважатися опікуном новацького гнізда і в одного гнізда може бути
тільки один курінь, який ним опікується.
1.3.
Після узгодження співпраці гніздо (в особі гніздового/-ої) та курінь в особі (зв’язкового/-ої) не
пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів мають повідомити референтів
відповідних уладів про своє рішення відповідно до зразка (див. Додаток 1), який має бути
відсканований (сфотографований у хорошій якості) і надісланий гніздовому/-й, зв’яковому/-ій
та референтам відповідних уладів.
Співпраця гнізда та куреня:
2.1.
По можливості зв’язковий/-а куреня має на запит гніздового/-ої із числа юнацтва надати
(під)братчиків або (під)сестричок для виховної діяльності гнізда, яким опікується даний
юнацький курінь. Якщо на момент запиту курінь не має такої можливості і протягом
узгодженого з гніздовим/-ою терміну теж не може знайти необхідних (під)братчиків або
(під)сестричок гнізду, а гніздовий/-а зі свого боку не може знайти потрібних виховників ззовні,
то гніздовий/-а може домовлятися із іншими куренями про пошук необхідних (під)братчиків або
(під)сестричок.
2.2.
Курінь має провести мінімум одну акцію/захід/заняття/мандрівку (одне з вищеперерахованого)
протягом кожного пластового року для гнізда, яким він опікується. Гніздо може запрошувати
юнацтво на гніздові акції.
2.3.
При проведенні станичних заходів юнацький курінь має відповідати за програму для новацького
гнізда, з яким він співпрацює, якщо це передбачено програмою заходу.
2.4.
По можливості юнацький курінь та новацьке гніздо, які перебувають у співпраці, мають дбати за
спільну домівку для проведення сходин своїх гуртків та роїв та для зберігання свого майна.
2.5.
Усі дії, що стосуються переведення новацтва до юнацтва мають бути протягом кількох днів (до
п’яти днів) узгоджені між гніздовим/-ою гнізда та зв’язковим/-ою куреня, який ним опікується,
для уникнення спірних ситуацій на момент переведення роїв.
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3.

Процес переведення новацького рою до УПЮ:
3.1.
Гніздовий/-а мінімум за рік до переходу рою в УПЮ повідомляє про це зв'язкового/-у.
3.2.
Зв’язковий/-а разом з КВ юнацького куреня протягом півроку має знайти виховника, що вестиме
рій після переходу в УПЮ. Це може бути чинний/-а підбратчик/підсестричка рою, що є членом
юнацького куреня, інший виховник/-ця з кадри виховників цього куреня або інший пластун/-ка,
що буде готовий/-а долучитися до виховницької діяльності в курені.
3.3.
Протягом наступних півроку майбутній/-я виховник/-ця має долучатися до проведення сходин
цього рою, мінімум двічі провести сходини з цим роєм самостійно під наглядом
братчика/сестрички рою та поїхати з роєм на їхній останній новацький табір.
3.4.
Якщо братчик/сестричка (гніздовий/-ва) має претензії до майбутнього/-ої виховника/-ці рою
(невідповідність критеріям юнацького виховника на момент переведення рою, неналежна
пластова постава), які неможливо вирішити шляхом домовленості (попереджень) між
гніздовим/-ою і зв’язковим/-ою та цим/цією виховником/-ею, то гніздовий/-а гнізда та
зв’язковий/-а куреня мають домовитися про заміну майбутнього/-ої виховника/-ці протягом 30
(тридцяти) днів після такої претензії.
3.5.
Якщо зв’язковий/-а разом з КВ юнацького куреня не можуть знайти протягом пів року чи
замінити протягом 30 (тридцяти) днів виховника, що вестиме рій після переходу в УПЮ, то
гніздовий/-а разом з братчиком/сестричкою має право домовитися щодо переведення рою в
інший юнацький курінь, що може надати майбутнього/-ої виховника/-ці цього рою в УПЮ. Якщо
не можливо домовитися з жодним іншим куренем про надання виховника для виховницької
діяльності з роєм після переведення його в УПЮ, то гніздовий/-а може домовитися про
переведення рою з КВ майбутнього юнацького куреня (що перебуває в процесі підготовки до
свого створення). Це можливо тільки за умови, якщо майбутній/-я зв’язковий/-а чітко окреслить
стратегію розвитку куреня на 1 рік діяльності та представить її гніздовому/-ій,
братчику/сестричці та референту УПЮ у вільній формі.
3.6.
Рій може перейти до іншого куреня, який не опікується даним гніздом, якщо не пізніше ніж за
рік до такого переходу КВ куреня, що опікується гніздом, дали згоду на такий перехід, а курінь,
до якого планується перевести рій, має можливість забезпечити цьому рою виховника.
3.7.
Переведення рою до іншого куреня також може відбутися у випадку, якщо у рої вже є
(під)братчик або (під)сестричка з іншого куреня, які планують ставати виховниками цього рою у
юнацтві, і таке переведення було узгоджено з куренем, що опікується гніздом, на момент появи
такого (під)братчика або (під)сестрички у рої (див. 2.1).
3.8.
Новак/новачка може перейти до УПЮ по досягненню новацького ступеня “бистре-орля” та
після відбуття останнього новацького табору. (Церемоніал переведення див. у Правильнику УПН
(розділ VI.I).) Всі інші деталі з приводу віку та ступеня новацтва узгоджуються між гніздовим/-ою
та зв’язковим/-ою відповідно до правильників УПН і УПЮ.
4.
Робота після переведення:
4.1.
Після переведення рою в УПЮ колишній/-ня братчик/сестричка рою може півроку спостерігати
за виховним процесом в новоствореному гуртку (шляхом відвідування сходин, спілкування з
батьками та самими юнаками зі свого колишнього рою), або чинний виховник/-ця має
повідомляти колишнього/-ню братчика/сестричку про виховну діяльність новоствореного
гуртка.
4.2.
Якщо колишній/-ня братчик/сестричка має претензії до чинного/-ї виховника/-ці
новоствореного юнацького гуртка (невідповідність критеріям юнацького виховника, неналежна
пластова поведінка, інше), які неможливо вирішити шляхом домовленості (попереджень) між
колишнім/-ньою братчиком/сестричкою і зв’язковим/-ою та цим/цією виховником/-ею, то
зв’язковий/-а куреня є відповідальним за прийняття остаточного рішення щодо того, чи
залишити, чи замінити виховника цього гуртка.
5.
Зміна та припинення співпраці:
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5.1.

5.2.

6.

Співпраця між гніздом та куренем може бути припинена у випадках:
5.1.1.
В односторонньому порядку при розв’язанні куреня або при припиненні діяльності
гнізда з усним повідомленням референтів відповідного уладу.
5.1.2.
За двосторонньою згодою гнізда (в особі гніздового/-ої) і куреня (в особі зв’язкового/ої), що опікується цим гніздом (відповідно до Додатку 2), якщо в гніздового/-ої є
можливість налагодити співпрацю з іншим юнацьким куренем, який не опікується
жодним гніздом.
5.1.3.
Про усі зміни у співпраці між гніздами та куренями потрібно повідомляти референтів
УПН та УПЮ у відповідній формі не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) календарних
днів після прийняття відповідного рішення.
У випадку розв’язання куреня, який опікувався гніздом, чи двосторонньої згоди куреня та гнізда
припинити співпрацю це гніздо має протягом 30 (тридцяти) календарних днів обрати інший
діючий юнацький курінь станиці, який не опікується жодним із гнізд, та домовитись зі
зв’язковим/-ою цього куреня про співпрацю у формі опіки куреня над гніздом відповідно до
пункту 1.3 цього Положення.

Інше:
6.1.
Якщо створюється новий юнацький курінь, який буде готовий набрати дітей із новацтва, то
найперше зв’язковий/-а цього куреня має звернутися до зв’язкових інших куренів станиці із
запитом про інформацію щодо гнізд, які планують переводити новацтво найближчим часом, але
курені, які ними опікуються, не мають змоги надати їм для цього виховників. Якщо зв’язкові не
володітимуть такою інформацією, але водночас не будуть проти, щоб якісь рої із гнізд, якими
вони опікуються, перейшли до іншого куреня, то зв’язковий/-а новоутвореного куреня може
звернутися із таким запитом до референта УПН, або до гніздових напряму. У випадку відсутності
роїв для такого переведення, зв’язковий/-а новоутвореного куреня можуть набрати дітей для
нового гуртка за стандартною процедурою, тобто зі зголошень вступу у Пласт з-поза новацтва.
6.2.
За невиконання пунктів даного Положення може бути надана пластова пересторога. Разом із
наданням перестороги референт відповідного уладу має повідомити термін, протягом якого
порушення має бути виправлене винною стороною. У випадку недотримання таких термінів чи
подальшого невиконання положення, може бути надано наступний ступінь пластової
перестороги.
6.3.
При виникненні ситуацій, які виходять за межі даного положення, гніздовий/-а та/чи
зв’язковий/-а мають звертатися до референтів відповідних уладів для їх врегулювання.
6.4.
Це положення діятиме в тестовому режимі (без надання пересторог за невиконання) з
01.04.2019. До цього часу гніздові та зв’язкові мають підтвердити наміри своєї чинної співпраці
референтам відповідних уладів, що буде затверджено протоколом СПС.
6.5.
В повному обсязі це Положення набуває чинності із 01.09.2019. До цього часу усі гнізда та курені
мають підписати Договір про співпрацю (див. Додаток 1) та повідомити про це референтів своїх
уладів відповідно до пункту 1.3 цього Положення. Перевага має надаватися куреням, які
опікувалися гніздами до моменту набуття чинності цього Положення. Якщо якесь гніздо та
курінь, що співпрацюють, не подадуть референтам копій підписаних Договорів в межах цього
часу, то їхня співпраця відповідно до затвердженого протоколу СПС діятиме до моменту зміни
гніздового/-ї чи зв’язкового/-ої гнізда чи куреня відповідно, після чого продовження співпраці
має відбуватися шляхом підписання Договору про співпрацю.
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Додаток 1
Договір про співпрацю
м. Київ

_____________ 20__ р.Б.

Юнацький курінь _____________________________________ в особі зв’язкового/-ої
(число (якщо є) та повна назва куреня)
____________________, з однієї сторони та
(ПІБ)
Новацьке гніздо ________________________________________ в особі гніздового/-ої
(число (якщо є) та повна назва гнізда)
____________________, з другої сторони
(ПІБ)
уклали цей Договір про співпрацю на умовах “Положення про співпрацю гнізд УПН з куренями УПЮ станиці
Київ” від ________ 2019 р.Б.

Гніздовий/-а
_____________________
(пл. ст., ПІБ)

Зв’язковий/-а
___________________
(пл. ст., ПІБ)

_____________________
(Підпис)

___________________
(Підпис)

4

Додаток 2

м. Київ

Додаткова угода до Договору про співпрацю
від ____________ 20__ р.Б.
(дата Договору про співпрацю)
_____________ 20__ р.Б.

Юнацький курінь __________________________________________________________
(число (якщо є) та повна назва куреня)
в особі зв’язкового/-ої _______________________________________, з однієї сторони
(ПІБ)
та
новацьке гніздо ____________________________________________________________
(число (якщо є) та повна назва гнізда)
в особі гніздового/-ої _____________________________________, з другої сторони
(ПІБ)
уклали цю Додаткову угоду до Договору про співпрацю від ____________ 20__ р.Б. про припинення співпраці
за двосторонньою згодою сторін відповідно до “Положення про співпрацю гнізд УПН з куренями УПЮ станиці
Київ” від ________ 2019 р.Б.

Гніздовий/-а
_____________________
(пл. ст., ПІБ)

Зв’язковий/-а
___________________
(пл. ст., ПІБ)

_____________________
(Підпис)

___________________
(Підпис)
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