Запорізький край відзначає День молоді
Щороку, в останню неділю червня Україна відзначає прекрасне свято – День
молоді. Це свято творчості і натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження,
любові, молодості і романтики.
26 червня 2014 року
відбулася зустріч керівництва
Запорізької міської ради з
молодіжним активом міста.
Учасників
заходу
привітали
Еделев
В.Г.,
заступник міського голови;
Філіпенко
І.С.,
начальник
відділу по роботі з молоддю,
сім`єю
та
позашкільною
виховною роботою департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької
міської ради, Агентаєва Вікторія – голова Міської молодіжної ради.
У своїй промові заступник міського голови Еделев В.Г. наголосив, що
самоврядування сприяє виявленню та розвитку потенційних можливостей кожної
особистості, сприяє створенню умов для самореалізації. Саме в умовах сучасного
індустріального міста, яким є сьогодні Запоріжжя, затребувана людина, що не
боїться брати на себе відповідальність та мати позицію лідера.
Представники
вищих
навчальних закладів, підприємств
виступили з пропозиціями та
власним
баченням
вирішення
молодіжних
проблем
щодо
працевлаштування після закінчення
вузів, пільгового кредитування
молодіжного житла, та інше.
Дмитро Матюхін, заступник
голови Міської молодіжної ради
підняв питання щодо надання волонтерами психологічної підтримки біженцям, що
прибули зі східних областей України.
Президент учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів Запорізької області, учениця ДНЗ «Запорізький професійний торговокулінарний ліцей» Семидоцька Даріанна у своєму виступі розповіла про соціальні

молодіжні програми Запорізької міської ради, до яких активно долучається молодь
навчальних закладів м. Запоріжжя.
Щороку талановиті учні беруть участь у конкурсі «Кращий учень професійнотехнічного навчального закладу» у
чотирьох номінаціях «Суспільний
діяч
року»,
«Артист
року»,
«Спортсмен року», «Кращий за
професією».
Протягом
шести
років
проводиться конкурс «Кращий
гуртожиток», який сприяє розвитку
ініціатив
самоврядування
у
навчальних
закладах
та
гуртожитках, розвитку творчих здібностей, соціальної активності, об’єднання учнів
для добрих, корисних справ.
Доброю традицією стали заходи, що проходять щокварталу у Запорізькій
міській раді, на яких учні професійно-технічних навчальних закладів із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують паспорт
громадянина України.
До міської молодіжної акції «Святковий трамвай», присвяченої 70 річниці
визволення м. Запоріжжя від фашистських загарбників, яка проводиться відповідно
до Програми підтримки сім`ї та молоді, долучаються активісти самоврядування ДНЗ
«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю».
Активісти професійно-технічний навчальних закладів м. Запоріжжя також
брали активну участь у міському заході «Фестиваль сім`ї», організованому Міською
молодіжною радою.
Наприкінці засідання відбулося нагородження молодих лідерів грамотами та
цінними подарунками Запорізької міської ради. Від системи професійно-технічної
освіти нагороду отримали Президент учнівського самоврядування професійнотехнічних навчальних закладів Запорізької області, учениця ДНЗ «Запорізький
професійний торгово-кулінарний ліцей» Семидоцька Даріанна та голова учнівського
самоврядування ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище»
Соловйов Сергій.
В свою чергу Сергій привітав молодих лідерів м. Запоріжжя зі святом і
виконав пісню «Я люблю Україну свою».

