Назва програми

Термін дії
програми

Регіональна програма „Молодь
Закарпаття” на 2016 – 2020 роки

2016-2020
роки

Сума
фінансування,
передбачена у 2018
році
(тис. грн.)

850,0

Мета Програми
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді,
формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості,
повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства.

Основні завдання програми
•Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження
громадянської свідомості і активної позиції молоді;
•Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді;
•Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення
первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
•Забезпечення партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб;
•Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, налагодження
міжрегіональних та міжнародних зв’язків, підтримка і стимулювання
обдарованої молоді та інформаційне забезпечення державної політики у
молодіжній сфері.

Основні заходи програми
•Проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів),
конференцій, форумів, фестивалів щодо профілактики правопорушень у молодіжному
середовищі, формування патріо-тичної свідомості та активної громадянської позиції
молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, толерантності
до національно-культурного різноманіття, бережливого ставлення до довкілля тощо.
•Проведення обласних, районних та міських акцій та інших заходів, спрямованих на
підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і
безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, формування внутрішньої
культури взаємин у молодій сім’ї та соціальному середовищі, забезпечення
репродуктивного здоров'я молоді.
•Проведення обласних заходів з неформальної освіти та підготовки молодіжних
працівників (Youth Worker) із залученням державних службовців молодіжної сфери та
представників громадських молодіжних організацій. Проведення заходів, спрямованих
на формування професійних інтересів молоді, усвідомлених мотивів вибору певного
виду діяльності у тому числі у підприємницькому середовищі.
•Проведення заходів щодо залучення молоді до волонтерської діяльності.
•Здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа
внутрішньо переміщених осіб
•Здійснення організаційної та фінансової підтримки ініціатив громадянського
суспільства, робота яких спрямована на розвиток молодіжної політики, формування
здорового способу життя, патріотичне виховання молоді, розвиток духовності та
творчого потенціалу молодих людей.

