
 
 

CFCI Inspire Award 2019 | 1 

 

 

CFCI INSPIRE AWARDS 2019 ENTRY FORM 

 

Start/End date: (дата початку та завершення) 

Please indicate the start date of your CFCI solution/project and if it is still ongoing or completed. 

 

Objectives: (Завдання) 

Please describe the goals and objectives of your CFCI solution/project (Maximum 2000 characters) (Цілі та 

завдання, максимум 2000 символів) 

 

Strategy: (Стратегія) 

Please explain the main strategy or action plan used to implement your CFCI solution/project, from its initial stages 

until today. You may include partners and stakeholders involved, approaches and methods used, and a description of 

the produced assets and materials. You can also explain the main steps taken to implement the solution/project. 

(Maximum 2000 characters) 

(Основна стратегія та план дій, що були використані для втілення рішення/проекту від перших кроків до 

сьогодні. Ви можете включити партнерів та стейкхолдерів, які були залучені, а також зазначити про методи, що 

використовувалися та опис вироблених матеріалів чи продуктів проекту. Ви також можете описати основні 

кроки, що були зроблені для реалізації рішення/проекту. Максимум 2000 символів) 

 

Results: (Результати) 

Please present the demonstrated results you achieved with your CFCI solution/project and elaborate the actual 

positive impact or change for children. How did your solution/project contribute to the implementation of the 

Convention for the Rights of the Child at local level? You may also briefly refer in how far your solution/project 

conforms with the CFCI Guiding Principles. (Maximum 2000 characters) 

(Презентуйте та продемонструйте результати, що були досягнуті завдяки рішенню/проекту, а також опишіть 

актуальний позитивний вплив або зміни для дітей і молоді. Як рішення/проект сприяло втіленню Конвенції про 

права дитини на місцевому рівні? Ви також можете коротко описати, наскільки відповідає ваше 

рішення/проект основним принципам Ініціативи. Максимум 2000 символів) 

 

Lessons Learned: (Вивчені уроки) 

Category:  

Country: 

City/Community:  

Title:  

 

  

https://childfriendlycities.org/guiding-principals/
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Please identify the main lessons you learned from implementing your CFCI solution/project, including the top three 

success factors, top three challenges, and the top three things that you would do differently if you were to run the 

same procedure again. (Maximum 2000 characters) 

(Ідентифікуйте основні уроки, вивчені від втілення рішення/проекту, включно з трьома найбільш успішними 

факторами, трьома найбільшими викликами та трьома речами, які б ви зробили інакше, якби мали відповідну 

можливість. Максимум 2000 символів) 

 

Good practices: (Кращі практики) 

Which good practices/methods/approaches can other countries replicate to make their CFCI solution/project 

successful?  (Maximum 2000 characters) 

(Які кращі практики/методи/підходи інші країни можуть повторити, щоб успішно втілити ваше рішення/проект? 

Максимум 2000 символів) 

 

Why your CFCI solution/project should win: (Чому ваше рішення/проект має виграти?) 

What is exemplary about your Child Friendly City that makes it a winner? (Maximum 2000 characters) 

Що є такого зразкового у вашому місті/громаді, що робить його/її переможцем конкурсу? Максимум 2000 

символів. 

 


