ЗВІТ
Про стан виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь
Волині» на 2011 – 2015 роки
Реалізація молодіжної політики в області у 2011-2015 рр.
здійснювалась відповідно до Обласної цільової соціальної
програми
«Молодь Волині» на 2011– 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 16.09.2011 року № 6/2, за 6-ма тематичними напрямками.
В
областіспостерігаласьпозитивнадинамікащодофінансуваннямолодіжноїсфери
(з обласного бюджету) впродовжПрограми:
- 2011 р. - 435, 7 тис.грн.
- 2012 р. - 398,28 тис.грн.
- 2013 р. - 405,3 тис.грн.
- 2014 р. - 418,9 тис.грн.
- 2015 р. - 370,0 тис.грн.
Щорокувідбуваласьпідтримкагромадськихініціативмолоді та проводився
конкурс
проектів
(програм,
заходів),розробленихінститутамигромадянськогосуспільствастосовнодітей та
молоді
на
2011-2015
рр.
Вони спрямовувалися на вирішення проблемних питань: працевлаштування
молоді,
формуванняздорового
способу
життя
та
попередженнянегативнихпроявів
у
молодіжномусередовищі,
вихованняпатріотизму,
розвитокдуховності,
моральності,
організаціязмістовногодозвілля, забезпеченняреалізації прав молоді з
особливими
потребами,
сприяннятворчому
та
інтелектуальномурозвиткумолоді.
Управліннямзабезпечуваласьпідтримкадіяльностіобласногомолодіжног
о центру праці (в т.ч. - йогопредставництв у Луцьку, Ківерцях, Маневичах,
Іваничах),
Молодіжногобізнес-центру,
громадськоїприймальні
з
питаньрозвиткумолодіжногопідприємництва. Створений і функціонує Центр
працевлаштуваннядлямолоді з функціональнимиобмеженнями. Під час
звітногоперіоду
проводилась
робота
щодореалізаціїрегіональнихтурівВсеукраїнського
конкурсу
бізнеспланівпідприємницькоїдіяльностісередмолоді,
якиймає
на
метісприятирозвиткумолодіжногопідприємництва
у
Волинськійобласті,
залученнюмолоді до підприємницькоїдіяльності, виявленню охочих і здатних
до підприємництвамолодих людей та всебічносприяти молодим майбутнім та
діючимпідприємцям у підвищенніїхосвітньогорівня у сферіпідприємництва.
З метою більш повного врахування позицій студентської та учнівської
молоді при виробленні й реалізації програм у сфері науки й освіти,
соціального становлення студентської і учнівської молоді, налагодження
конструктивної взаємодії між органами державної влади та студентськими
організаціями, органами студентського і учнівського самоврядування вищих
професійно-технічних навчальних закладів в області діє Студентська рада
при голові облдержадміністрації. Її члени беруть участь у формуванні та
реалізації державної молодіжної політики в регіоні.

Студрадою проведено ряд масштабних заходів:мульти-фестиваль
«Студентська республіка», семінар для представників органів студентського
самоврядування «Школа лідерів», обласний конкурс «Кращий студент
Волині», «Студіналія», брейн-ринг, обласний студентський дебатний турнір.
Студентські заходи активізують молодь до активного громадського життя.
Протягомзвітногоперіодузабезпечуваласьдіяльністьдодаткового
вебсайту управління «Молодіжний портал Волині».
Крім
того,
01
липня
2015
року
в
м.
Луцькувідбулосьофіційневідкриттяофісу
«Молодіжного
центру»,
як
платформи для роботи з молоддю, якийрозміщений на вул. Градний узвіз,5,
м. Луцьк, Волинська обл.
Такожповідомляємо, що з 01 січня 2016 року дієобласниймолодіжний
центр в структурівідділусоціальногорозвиткузакладів та установосвіти і
науки управлінняосвіти, науки та молодіоблдержадміністрації.
З метою розвитку міжнародного співробітництва спільно з СГО
«Молодіжна платформа» третій рік поспіль відбувається Міжнародний
молодіжний форум, щороку понад 200 молодих людей дізнаються про діючі
програми для молоді в Україні та за кордоном, мають можливість відвідати
корисні тренінги. В рамках програми Форуму в 2015 році проведено зустріч
з заступником міністра молоді та спорту України – Сергієм Митрофанським.
У Волинській області з 2014 року розпочала свою роботу програма
Британської ради «Активні громадяни», з якою познайомились понад 400
осіб. Після проходження даного семінару є можливість подати власний
проект на отримати міні-грант.
В області протягом звітного періоду відбувались заходи
Всеукраїнського рівня за підтримки Міністерства молоді та спорту України:
Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення активної участі молоді у
житті суспільства – «Вовчак», Всеукраїнський фестиваль патріотичного
виховання молоді та сучасного українського мистецтва - «Бандерштат», в
якому беруть участь щороку понад 5 тис. молодих людей.

