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Наповнене сенсом дозвілля молоді м. Суми та регіону – є основною задачею Центру дозвілля молоді у м. Суми. Сьогодні 

існує багато демографічних проблем в Україні, серед яких погіршення рівня життя та здоров'я займає одне з перших місць. 

Експерти погоджуються з тим, що образ життя є одним з найвпливовіших факторів на рівень здоров'я . Отже, залучення молоді 

м. Сум та регіону у різноманітну творчу, спортивну, інтелектуальну дозвіллєву активність дозволить не стільки поліпшити 

демографічні показники для цієї вікової групи, скільки дасть зрозуміти шляхи подальшого реформування сфери управління 

дозвіллям як елементу системи соціальної інфраструктури. 

Дослідження, які були проведені в рамках анкетвання для центру дозвілля молоді» Сумської міської ради (КУ «ЦДМ») 

дозволило виявити низку проблем в цій сфері: недостатність фінансування молодіжної політики з міського та обласного 

бюджетів; погана поінформованість про розважальні і інтелектуальні тренінги, курси та конкурси серед молоді, особливо в 

сільській місцевості, та в районах віддалених від м. Суми; відсутність систематичної підтримки політичними партіями та 

органами влади і т.д. 

Окремою загрозою для розвитку суспільства є те, що збільшується кількість прояву противоправної поведінки молоді на 

фоні безробіття, що зростає. 

Все вищевикладене та результати попередніх досліджень дозволяє нам запропонувати такі заходи з подальшого розвитку 

КУ «ЦДМ»: 

1. Розробити та впровадити систему стратегічного управління у діяльність КУ «ЦДМ» (ідентифікувати стратегію 

розвитку дозвілля та слідувати їй); 

2. Розробити програму із залучання волонтерів, особливо серед студентів вищих навчальних закладів, та спонсорів 

(організації, підприємства, юридичні та фізичні особи); 

3. Створити в мережі Інтернет форум на основі існуючого сайту, де повідомлятимуть про заплановані заходи дозвілля 

молоді міста Суми і Сумської області; 

4. Збільшення кількість та частоту заходів центру, а також їх розподіл у регіоні; 

5. Необхідно проводити періодичне анкетування на обласному рівні з метою виявлення проблем у організації дозвілля 

молоді. 

Впровадження зазначених заходів буде сприяти підвищенню ефективності системи управління КУ «ЦДМ» у м. Суми та 

Сумській області і покращенню функціонування соціальної інфраструктури. 
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