
Молодіжний рух, як форма вияву 
соціальної активності молодого покоління, є 
найефективнішим механізмом взаємодії нових 
поколінь з суспільством. 
В рамках молодіжного руху молода людина не 
лише проходить соціалізацію, здобуває 
необхідний досвід, але і самореалізується. 

Молодіжні рухи виникають у процесі 
соціально-економічного та соціально-
політичного розвитку суспільства і їх зміст та 
форма діяльності значною мірою 
відбивають соціокультурну, історичну, 
демографічну, політичну та інші специфіки 
кожної окремої країни, кожної окремої ситуації.  
Молодіжні рухи є ефективним засобом 
привернути увагу суспільства до потреб молоді 
— вони є інструментом пристосування 
суспільства до цих потреб. 
Молодіжний рух в житті громади, дуже 
важливий аспект, якому потрібно приділяти 
увагу, розуміння й підтримку.  

 

Ініціативна група "Гражданское общество 

в Обухове" (координатор Юрій Апостол). 

Мета — сприяння розвитку в Обухові цивільного 

суспільства, суспільства сильного і 

самодостатнього, здатного відстоювати свої 

інтереси і на рівних 

взаємодіяти з державною владою. 

Завдання: відкрите і усестороннє обговорення 

різних соціальних, муніципальних, екологічних і 

інших проблем Обухова і обуховчан, пошук 

рішень, 

що задовольняють суспільство, інформування і 

об'єднання громадян. 

Сфера діяльності - донорство, ремонт доріг, 

суботники, підтримка чистоти в лісі, пішохідні 

переходи та інше. 

ГО "Центр Соціального розвитку 

"ВЕКТОР". 

Громадське об'єднання організовує та виступає 

партнерами та спонсорами у різноманітних 

соціальних та молодіжних конкурсах, акціях, 

фестивалях. 

Проводить Фотоконкурси, виставки, благодійні 

заходи. 

Голова правління - Кушнір Олексій, директор - 

Чайковський Мирослав 

 

МГО "Молодіжний актив" - це колектив 

людей об'єднаних думкою про майбутнє 

молоді. Діяльність організації розпочалась з 

2008 року.  

Організація зробила значний внесок в розвиток 

молодіжного руху міста Обухів. Разом з 

міською радою та молодіжними організаціями 

створювали майже з нічого  

свято не лише для молоді.  

Президент МГО "Молодіжний актив" Падура 

А.М.  

 

Молодіжна організація "Нова 

генерація" 

Молодіжна організація, яка об'єднує 

активних та ініціативних молодих людей, 

здійснює свою діяльність у м. Херсоні з 1993 

року та спрямовує її на: 

• участь молоді у процесах прийняття рішень 

та у вирішенні місцевих проблем 

• освіта в сфері прав людини (підтримка 

реалізації прав дитини, просування гендерної 

рівності, екологічне виховання молоді); 

• підвищення інституційної спроможності 

неурядових організацій, 

• участь у виробленні місцевої публічної 

політики. 

Громадська організація «Луганська 

обласна молодіжна організація «Старт» була 

заснована в жовтні 2009 року групою 

ентузіастів. 

ЛОМО «Старт» є недержавною та 

неприбутковою організацією, яка об’єднує за 

спільними інтересами ініціативну молодь. 

Організація здійснює свою діяльність на 

засадах добровільності, єдності інтересів і 

рівноправності її членів, самоврядування, 

законності та гласності. 

Головними завданнями «Старту» є: 

– сприяння розвитку громадської 

активності молоді; 

– сприяння реалізації ініціатив молоді; 

– сприяння практичній реалізації програм, 

спрямованих на вирішення проблем дітей та 

молоді; 

– реалізація та популяризація співпраці 

громадських організацій, державних установ, 

інших організацій у різних формах та на різних 

рівнях; 

– надання інформаційно-методичної 

підтримки об’єднанням дітей та молоді; 

– сприяння розвитку інформаційного 

простору; 

За короткий проміжок часу організація 

встигла проявити себе в гучних молодіжних 

проектах: 

електронний 

бюлетень 

«Молодь», 

проект «Родинне 

свято», обласний 

молодіжний 

мандрівний 

кінофестиваль 

«Стежками 

Луганщини». 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодость — это мечта. Это — вера. 

Это — тяготение к подвигу. Это — лирика 

и романтика. Это — большие планы на 

будущее. Это — начало всех перспектив.  

 
Ушинский К. Д 

Жизнь дает каждому человеку 

огромный неоценимый дар — 

молодость, полную сил, юность, 

полную чаяний, желаний и стремлений 

к знаниям, к борьбе, полную надежд и 

упований.  

Островский Н. А. 

Сватівська центральна районна 

бібліотека ім. Полякова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка  
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Сватівська Центральна районна бібліотека ім. Полякова  

Вул.Леніна – 20 м.Сватове, тел.:33458, ел.пошта: svt_bibl@rambler.ru сайт: http://knigosvit.narod.ru  

Ми чекаємо на Вас щодня з 10.00 до 19.00, субота з 10.00 до 18.00, перерва щодня з 14.00 до 15.00. 


