У Ніжині хочуть створити новий комунальний заклад коментарі.
Останнім часом про створення у Ніжині комунального закладу “Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради” говорять частіше. Чи є в ньому потреба та про актуальність закладу гаряче дискутували на бюджетній комісії.

Автор: Анастасія Андрусенко

Начальниця відділу у справах сім’ї та молоді Анна Лисенко окреслила основні завдання “молодіжного центру”, серед яких зокрема сприяння інтелектуальному, моральному та духовному розвитку молоді; реалізація її творчого потенціалу та проведення просвітницької роботи.

“Подібного закладу, на жаль, у Ніжині для молоді нема”, – зауважила Анна Лисенко.

Але депутат міськради Ігор Шалай запевняє, що наразі в бюджеті нема ні коштів на створення та утримання “центру”, ні потреби в його формуванні взагалі.

“Чи є логічним створювати щось нове, коли в місті вже є щось подібне. Потрібно розвитвати те, що є і відсіяти те, що не функціонує”, – вважає депутат.

На його думку “Молодіжний центр” – це одне й те ж саме, що і Будинок дітей та юнацтва та нічим не буде відрізнятися за направленням та функціями. В іншому випадку, пропонує об’єднати майбутній “центр” з БДЮ під одним дахом.

Анна Лисенко наводить аргумент про те, що  в БДЮ не передбачено простір для молоді,. Адже розрахований він для іншої вікової категорії: для підлітків до 16-ти років, тоді як Молодіжний центр – для молоді від 15 до 35 років.

“Молодіжний рух в Ніжині за останні два роки набрав потужних обертів. Тому зміст роботи молодіжного простору давно напрацьований. Прийшов час надати йому правильну форму.  Але, всеодно молодіжний рух потребує і державної підтримки.”- підкреслює заступник міського голови Ігор Алєксєєнко.
Координаторка “Ліги старшокласників” Анжела Тимченко пояснює:

“З грудня минулого року ми розпочали програму “Молодіжний Банк Ініціатив”, яка стала однією із переможців конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні 2018 року. Оскільки основна частина комітету – це молодь віком від 18 до 25 років, а по закону і по статуту вони не є вихованцями БДЮ, то ці досягнення ніде не враховуються.

У нас є розроблена стратегія. Є програми, з якими ми працюємо: “Активні громадяни”  від Британської ради, “Молодіжний працівник” від Міністерства молоді та спорту України, програми розвитку ООН, програми “Протидії мові ненависті он-лайн”- Ради Європи, програми “Громадянської активності М18”, Освітні проекти “Відкриваю країну”, “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”.

Також подана заявка на участь Ніжина у програмі “Будуємо країну разом”, в рамках якої можливе облаштування молодіжного простору, допомога у відбудові будинків для сімей в складних життєвих обставинах, та виготовлення великого муралу в місті.

Заплановано співпрацю з “Корпусом миру” – США та запрошення волонтерів за напрямками “Розвиток громади” і “Розвиток молоді”.

Ми вже це робимо і готові продовжувати далі, тобто є з чим працювати і що запускати. І найголовніше, що”Молодіжний центр” – це вільний і безкоштовний простір для молоді.”

Голова бюджетної комісії Володимир Мамедов запропонував підготовити і розібратися з проектом більш детально і на одному з пленарних засідань сесії, в рамках бюджету на 2019 рік, таки розглянути рішення щодо створення “Молодіжного центру” у Ніжині.

“Я завжди пітдримую будь які ініціативи. А останнім часом молодь покидає Ніжин. Нам потрібно якимось чином її утримувати та давати можливість для розвитку.” – коментує Володимир Мамедов.

На сьогодні достеменно не відомо про штатний розпис, який передбачатиме установа та місце її дислокації. Ініціатори створення  “Ніжинського міського молодіжного центру Ніжинської міської ради” ще матимуть час на доопрацювання цих та інших питань.

