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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Євроклуб VT NUFT організований 1 жовтня 2013 р. (наказ від 30.09.2013
№ 258) на базі Волинського технікуму Національного університету
харчових технологій, що знаходиться у місті Луцьку, вул. Кафедральна,
6. Євроклуб VT NUFT продовжує євроінтеграційну роботу колективу
технікуму.
2. Діяльність Євроклубу VT NUFT поширюється на весь навчальний заклад
– Волинський технікум Національного університету харчових технологій
і на ту територію, на якій діють його члени. Євроклуб ВТ НУХТ діє
відповідно до Конституції держави, чинного законодавства, норм
міжнародного права та власного статуту.
3. Євроклуб VT NUFT є неприбутковою організацією.
4. Мета Євроклубу VT NUFT – сприяння процесам європейської інтеграції
України та інформування молоді про Європейський Союз, його структуру
та події, які відбуваються в ньому.
Досягнення цієї мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:
 сприяння

розширенню

культурних,

наукових,

ділових

та

гуманітарних зв'язків молоді в Україні та країнах Європейського
Союзу;
 поширення в Україні інформації про історію Європейського Союзу,
його структуру, сучасний стан розвитку, цілі та досягнення.
5. Предметом діяльності Євроклубу VT NUFT є:
 поширення інформації про Європейський Союз серед молоді;
 участь у зустрічах, фестивалях, конкурсах, конференціях, змаганнях,
екскурсіях, виставках та інших культурних заходах;
 сприяння вивченню іноземних мов.

РОЗДІЛ I. Мета діяльності Євроклубу VT NUFT
1.1 Метою діяльності Євроклубу VT NUFT є:
а) поширення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію,
«європейське» бачення світу;
б) формування почуття європейської єдності та знаходження спільних
цінностей, подібності культур і традицій з іншими народами;
в) співпраця з представниками національних діаспор, що проживають на
Волині;
г) співпраця із зарубіжними партнерами,

знайомство з культурою,

історією і традиціями народів Європи, покращення комунікативних навичок
спілкування з молоддю європейських країн;
д) пізнання країн і пам’яток архітектури європейських народів,
усвідомлення спільної історії України та країн Європи;
е) виховування молодих лідерів, допомога самореалізації особистості,
заохочення до активної участі у суспільному житті.
1.2 Євроклуб VT NUFT реалізовує свої цілі на території технікуму та поза
його межами.
1.3 Євроклуб VT NUFT прагне досягнути цілей, про які йдеться у пункті 1.1
шляхом:
а) організації різних культурних заходів у ВТ НУХТ;
б) участю у молодіжних наукових, професійних, культурних заходах на
тему Євросоюзу та європейської інтеграції за мажами технікуму: у місті,
області, Україні, Європі, світі.

РОЗДІЛ II. Членство у Євроклубі VT NUFT
Статус члена Євроклубу WT розповсюджується на всіх учнів, студентів,
викладачів та працівників ВТ НУХТ.
РОЗДІЛ III. Права та обов’язки членів
3.1 Правом кожного члена Євроклубу VT NUFT є:
а) участь у заходах клубу;
б) складання пропозицій відносно діяльності клубу та активна участь в
дискусіях на цю тему.
3.2 Обов’язком кожного члена є:
а) дотримання Статуту;
б) участь в ініціативах, які Клуб бере на себе та допомога в їх
приготуванні, узгоджена з керівником Євроклубу VT NUFT та іншими
членами;
в) підпорядкування рішенням керівника Євроклубу VT NUFT.
РОЗДІЛ IV. Керівник Євроклубу VT NUFT
Керівник Євроклубу VT NUFT призначається керівництвом ВТ НУХТ
протягом місяця від початку навчального року.
РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення
5.1 Цей Статут стає чинним після консультацій з дирекцією ВТ НУХТ.
5.2 Зміни у Статуті вносяться після консультацій з дирекцією ВТ НУХТ.

