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WHO ARE ROYOVI?
Background
Royovi are Group Leaders aged 15 – 17yrs chosen by bunczuzhna/niy.
They should be polite, well-mannered, responsible, honest, trustworthy, caring
and sensitive.
To speak or have a basic understanding of the Ukrainian language is desirable.
Have been to tabir at least once before a nd therefore be familiar with daily tabir
life and rules.
Be part of a team of royovi

What do they do?
Royovi will be responsible for supervising up to 5 yunatstvo and will:
Share the same accommodation.
Oversee general health and wellbeing which includes:
• Eating
• Sleeping
• Hygiene
• Making friends and joining in activities.
• General mood (for some it may be first time away from home)
• Wearing appropriate clothes
• Challenge negative behaviour (disruptive, name-calling, bullying etc)

Report to kurinniy/kurinna or any member of komanda feel most comfortable talking to if there are concerns.

Continued..
Report on a daily basis during team meetings or as soon as something occurs
that needs to be reported, or feel unable to deal with and need advice/
reassurance. These meetings also act as group supervision.
Be on a stiyka rota from 10pm to 1am.
Allowed to go on trips/do activities with peer group.
In recognition for fulfilling the role, royovi are allowed to stay up later and have
some time to themselves.
The role is not compulsory but there are good reasons to accept the role if it is
offered:
Development of useful life skills which are transferable to other spheres of
life– responsibility, teamwork, communication.
Something to put on a cv or personal statement – it looks good and makes you
stand out.
We will provide references on request.
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Хто такі ройові?
Про
Ройові – лідери груп, віком від 15 до 17 років, які обирає бунчужна\ий.Вони
повинні бути ввічливими, вихованими, відповідальними, чесними, надійними,
турботливими та чуйними.

Бажано володіти або володіти базовими знаннями українською мовою.
Був на таборі принаймні один раз раніше, а отже, ознайомтесь із щоденним
життям та правилами табору.
Бути частиною команди royovi.

Що вони роблять?
Ройові відповідають за нагляд до 5 юнацтв і:
Спільне проживання.
Слідкують за загальним здоров’ям та самопочуттям, що включає:
• Харчування
• Сон
• Гігієна
• Знайти друзів і приєднатися до діяльності.
• Загальний настрій (для деяких це може бути вперше далеко від дому)
• Носіння відповідного одягу
• Чаленджують негативній поведінці (зриваюча, лайка, знущання тощо)

Продовження...
Звернутися до kurinniy/kurinna або до будь-якого члена команди, якщо
виникнуть проблеми, з якою буде комфортно спілкуватися.Звітують щодня під
час зустрічей команди або як тільки відбувається щось, про що потрібно
повідомити, чи відчуваєте, що не можете впоратися з цим і потребуєте
поради/заспокоєння. Ці зустрічі також діють як груповий нагляд.
Перебувати на стійці роті з 22:00 до 1:00.
Дозволено ходити в поїздки/займатися з групою однолітків.
На знак визнання виконання ролі ройові дозволяється не спати пізніше і мати
час для себе.
Роль не є обов’язковою, але є вагомі причини прийняти роль, якщо її
пропонують:
Розвиток корисних життєвих навичок, які можна перенести в інші сфери
життя – відповідальність, робота в команді, спілкування.
Можна додати до резюме або особистої заяви – це добре виглядає і виділяє
вас.
Ми надамо довідки за запитом.

