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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ КЛУБІВ

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про позашкільну освіту»
(2000 р., зі змінами 2021 р.) клуби та обʼєднання за місцем проживання
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є структурою
позашкільної освіти. Основні завданння позашкільної освіти визначено
закон вивчає так: «Вільний розвиток особистості та формування її
соціально-громадського досвіду; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
розвиток інклюзивного освітнього середовища; здобуття первинних
професійних навичок і вмінь для їхньої соціалізації та самореалізації;
задоволення потреб дітей та молоді в професійному самовизначенні
й творчій самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних,
обдарованих і талановитих учасників позашкільної освіти; організація
дозвілля і т.д.» [6].
Молодіжні клуби та обʼєднання за місцем проживання є ресурсом
молодіжної роботи та становлять одну із дієвих ланок молодіжної
інфраструктури на рівні громади. Специфікою організації такого виду
роботи є неформальна освіта, різноманітна клубна робота відповідно до
потреб молоді. Діяльність клубів за місцем проживання реалізується за
окремими напрямами: організація роботи гуртків за інтересами;
спортивно-оздоровча робота; консультації і заняття педагога-психолога з
підлітками та батьками; індивідуально-профілактична та корекційна
робота; взаємодія із соціальними установами; робота з батьками,
організація психолого-педагогічної освіти батьків [3, с. 30−31].
Н. Останіна зазначила, що розвиток клубної роботи припадає на
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1912−1914 рр., в цей час спостерігається діяльність різноманітних дитячих
обʼєднань, незважаючи на те, що вони мали різні назви, за засадами та
організацією діяльності, це були заклади клубного типу. У 1917−1919 рр. в
Україні активізується методична робота з організації клубної роботи з
дітьми та молоддю. У 1920−1931 рр. займалися соціальним вихованням
учнів 55 типів клубів для учнівської молоді, що були поширені в усіх
регіонах України [4].
У 1971 р. в Україні спостерігалась тенденція створення підліткових
клубів при житлово-експлутаційних конторах та домоуправліннях. У
2003 р. таких клубів було 1656, а у 2007–1506 рр. У 2017 р. їх залишилось
1000 і близько 100 клубів створено за ініціативи громадських організацій [1].
За статистичними даними UNICEF, з 2016 р. започатковані та
функціонують 15 молодіжних клубів. За рік роботи більше 11 тис. молодих
людей відвідали молодіжні клуби, які надали більше 40 тис. різноманітних
послуг; близько 9 тис. молодих людей взяли участь у написанні та
реалізації суспільних ініціатив (проєкти малих грантів); 150 молодих
людей отримали медіа навички через тренінги [5].
«Мета молодіжних клубів – забезпечувати потреби молодих людей
та посилювати їх соціальну згуртованість. Відповідно до концепції
діяльності молодіжних клубів їхнє завдання − організація дозвілля
молодих людей, реалізація творчого потенціалу молоді, сприяння
залученню молоді до суспільних ініціатив, неформальна освіта та розвиток
навичок молоді, обмін досвідом, знаннями і комунікація» [5].
У м. Харків у рамках спільного проєкту з UNICEF «Соціальний
будинок» створено молодіжний клуб, мета якого забезпечення інтеграції
внутрішньо-переміщених дітей та молоді. Основні напрями роботи клубу:
туризм і активний відпочинок, тренінги, консультації психологів,
долікарське і медичне консультування. Цільова група проєкту – 50 %
внутрішньо-переміщені діти та молодь, 50 % – молодь м. Харків [7].
Міжнародний досвід діяльності молодіжних клубів є фундаментом
для реалізації молодіжних проєктів в Україні, зразком в організації клубів
та центрів для роботи з молоддю.
Гарним прикладом міжнародного досвіду країн Європейського
Союзу у діяльності молодіжного клубу є клуб молодих підприємців. У
2012 р. під час реалізації проєкту «Youth for Democracy» в рамках
програми «Action program» був створений клуб молодих підприємців, який
є місцем зустрічі молоді, які цікавляться розвитком підприємницьких
проєтків; який сприяє можливості партнерства з учасниками з різних країн
ЄС, обговоренню ідей та можливостей, обміну досвідом. Організація
«Solidarity tracks» у співпраці з 7 партнерами з чотирьох країн Європи
(Франція, Греція, Італія, Румунія) організувала зустрічі з молодими
підприємцями (включаючи молодь із проблемами зору, вадами слуху та
фізичними обмеженнями). Під час зустрічей 64 молоді особи змогли
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поділитися своїми знаннями, досвідом; відкрили нові ідеї та ініціативи для
їх реалізації на місцевому рівні, а також нові реалії європейської політики
молодіжного підприємства [2].
Отже, аналіз різних інформаційних джерел підтвердив позитивний
досвід створення та реалізації діяльності молодіжних клубів, яка
спрямована на підвищення рівня життя та заохочення молоді до участі в
прийнятті рішень на всіх рівнях; підтримки молодих підприємців у їхній
діяльності; обмін досвідом та розвиток компетентностей; обʼєднання
молоді над спільними ідеями, проєктами для їх реалізації; підвищення
креативності, творчості через популяризацію неформальної освіти.
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