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Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із пріоритетів Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року визначено розвиток людського 
ресурсу. Основою для формування та накопичення такого ресурсу є молодь: 
кожний третій житель області -  це молода людина віком від 14 до 35 років, 
молодь -  найбільш активна, креативна та мобільна частина населення області, 
спроможна зробити розвиток області стабільним.

Обласна цільова соціальна програми «Молодь Вінниччини» на 2021 -  2025 
роки базується на визнанні суб’єктності молодих людей, необхідності їх 
самореалізації та розвитку власного потенціалу у своїй країні, підвищення 
громадянських компетентностей молоді та їх участі в усіх сферах суспільного 
життя.

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді, 
результатах виконання попередніх програм, враховує завдання, визначені 
Концепцією Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2021-2025 роки, положення переглянутої Європейської хартії про участь молоді 
у громадському житті на місцевому та регіональному рівнях.

На Вінниччині існує позитивний досвід вирішення актуальних проблем 
молоді. За результатами виконання Обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, впроваджено 
інструменти щодо участі молоді у процесах ухвалення рішень, розвитку 
молодіжної роботи в громадах, започатковано проекти для самореалізації та 
сталого розвитку молоді, зокрема, розвиваються молодіжні консультативно- 
дорадчі органи, створено комунальний заклад «Вінницький обласний 
молодіжний центр «Квадрат», проводяться навчання для розвитку 
компетентностей фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі за програмою 
«Молодіжний працівник», здійснюється фінансова підтримка проектів 
громадських організацій, розширюється міжнародне молодіжне 
співробітництво. Водночас, проблемами, які потребують сьогодні уваги є:

недостатньо сформовані навички здорового способу життя, низький рівень 
відповідального ставлення до власного репродуктивного здоров’я;

низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо 
правових норм, стандартів прав людини, тр#ерантного ставлення та 
взаємоповаги один до одного;


