ПОЗИЦІЯ
Генеральної Асамблеї Національної молодіжної ради України
“Молодіжна політика в Україні в умовах децентралізації”
Четвертий рік в Україні триває реформа децентралізаці влади, яка
передбачає створення об’єднаних територіальних громад та вибудовування
нових принципів владних повноважень та їх реалізації у регіонах. По суті, - це
повна зміна правил гри у системі взаємодії громадянин-громада-держава.
В
умовах
вибудовування
нового
механізму
здійснення
владних
повноважень, надзвичайно важливим є закладення принципів моделі драбини
участі молоді за Роджером Хартом - максимальна участь та спільне прийняття
рішень, формування молодіжної політики за участі молоді.
Національна молодіжна рада України, що є платформою організацій та
має підрозділи у регіонах, які об'єднують молодіжні ГО, зацікавлена у
вибудовуванні зрозумілих механізмів здійснення і впровадження молодіжної
політики, неупередженому сприйнятті рішень молодіжних організацій та
ініціативних груп місцевою владою, а також залучення молоді до процесу
розробки, впровадження та контролю над здійсненням владних повноважень,
реалізації громадянських прав молоді.
На сьогодні при втіленні в життя реформи децентрадізації НМРУ
виокремлює наступну проблематику формування та впровадження молодіжної
політики:
- переконати об’єднані територіальні громади утримувати молодіжних
працівників та створювати для них робочі місця й простори
- показати користь громаді від впровадження ефективної молодіжної
політики та вибудувати доступний для розуміння план дій для її
впровадження у громаді
- сенсове наповнення та координації діяльності молодіжних структур,
політик від національного до рівня ОТГ”
- інформування молоді в громадах про молодіжну політику
- напрацювання
та
імплементація
нормативно-правової
бази,
що
стосується формування молодіжної політики в умовах децентралізації
Ми визначаємо, що молодіжна політика в умовах децентралізації в
Україні - це діяльність спрямована на розвиток молоді, за участю молоді і для
молоді на локальному рівні та покликана планувати та реалізовувати два
основні напрямки роботи з молоддю:
а) Основні потреби молоді
- працевлаштування

- доступне житло, іпотека та молодіжне будівництво
- можливості для ведення здорового способу життя
- дозвілля молоді, створення просторів для самореалізації та
самовираження молоді
- збільшення частки активної молоді та популяризація активного
громадянства
- розвиток молодіжного підприємництва
- залучення молоді до процесів прийняття рішень
- інформування молоді, щодо механізмів прийняття рішень
б) Забезпечення ресурсів для потреб молоді
- бюджетні кошти, бюджети громад
- конкурси молодіжних проектів в ОТГ
- участь молодіжних ініціатив у конкурсах від міжнародних
партнерів
- молодіжна інфраструктура (молодіжні центри, простори)
- впровадження системи громадянської освіти
- краудфандингові кампанії
- співробітництво у межах національних та міжнародних програм
Отже, Національна молодіжна рада України зазначає, що при розробці
та імплементації нормативно-правових актів, що стосуються децентралізації
влади, мають бути враховані вищенаведені напрямки роботи з молоддю.

