
«Славутич — місто,
сприятливе для розвитку

дітей».



Молодіжна рада "Майбутнє Славутича"

В місті діє дуже багато секцій та кружків, де
підлітки можуть самореалізувати себе.
Одним з таких напрямків є громадська
організація Молодіжна рада "Майбутнє

Славутича" яка діє з квітня 2002 р

Мета створення Молодіжної ради: втілення в
життя ідеї роботи виборчого органу учнівського
самоврядування, який представлятиме інтереси
учнівської громадськості, здійснюватиме зв’язок
з органами міського самоврядування, братиме
участь у плануванні організації життя молоді

міста.

•комісія з питань спорту та здоров’я;
•комісія з питань культури та дозвілля;
•комісія з питань екології;
•комісія з питань бізнесу та права;
•комісія по зв‘язкам з громадськістю;
•комісія з питань освіти.



Створюється враження, що місто
будувалося спеціально для дітей:
чотири загальноосвітніх школи,та
Ліцей де працюють педагоги
вищої категорії

Центр захисту дітей, Будинок
дитячої творчості, бібліотечно-
інформаційний центр для дітей,
фізкультурно-оздоровчі
комплекси загальною площею в
3,5 тис. кв.метрів, юнацька
спортивна школа, стадіон, яхт-
клуб та скейтпарк!
Крім того, є дитяча школа
мистецтв та Палац дитячої
творчості.





Також в славутичі добре
розвинений такий вид
спорту як парку́р (фр.
parkour,— дистанція,
смуга перешкод)- —
фізична дисципліна, в
якій тренується
подолання будь-яких
перешкод на своєму
шляху, за допомогою
пристосування своїх рухів
до навколишнього
середовища
Цей спорт особливо
популярний серед молоді.

НовийНовий видвид спортуспорту вв СлавутичіСлавутичі



Ще багато молоді займається екстремальними видами спорту в скейтпарку
Скейтпарк - це спеціально побудований майданчик для людей, що займаються
екстремальними видами спорту, такими як скейтборд, Стрітборд, агрессив-роліки,
велосипеди ВМХ, самокат, щоб кататися і робити трюки.

Скейтпарк



Талінський фок.Тут
активно займаються
баскетболом,та
волейболом

Талінський фок



Тбіліський фок

В Тбіліському фоці
займаються спортивною
гімнастикою та
акробатикою



БелгородськийБелгородський фокфок

Тут готують майстрів
спорту по важкій
атлетиці, пауверліфтингу
та бодібілдингу



СпортивнийСпортивний комплекскомплекс ОлімпієцьОлімпієць

На зимній перід
олімпієць є притулком
для футболістів та
тенесистів, яких в
нашому містечку
немало.



МосковськийМосковський фокфок
Це фок де готують майбутніх чемпіонів світу по дзюдо та боксу!



ППіідсумкидсумки

•• НаНа сьогоднісьогодні реалізуютьсяреалізуються 1010 програмпрограм длядля соціальносоціально незахищенихнезахищених групгруп
населеннянаселення,, спрямованихспрямованих нана профілактикупрофілактику наркоманіїнаркоманії йй алкоголізаціїалкоголізації молодімолоді,,
реабілітаціїреабілітації дітейдітей--інвалідівінвалідів,, оздоровленняоздоровлення,, розвитокрозвиток наукинауки йй освітиосвіти..

•• СтворюютьсяСтворюються робочіробочі місцямісця длядля підлітківпідлітків;;
•• ПроводятьсяПроводяться профілактичніпрофілактичні зустрічізустрічі працівниківпрацівників міліціїміліції зз підліткамипідлітками
•• ВпроваджуєтьсяВпроваджується програмапрограма ЮНІСЕФЮНІСЕФ ««СлавутичСлавутич —— територіятериторія,, сприятливасприятлива длядля

дитинидитини»»..
•• ЦентромЦентром культурногокультурного життяжиття містаміста єє ДитячаДитяча школашкола мистецтвмистецтв.. НаНа пп''ятияти їїїї

відділенняхвідділеннях навчаєтьсянавчається близькоблизько 800800 дітейдітей..
•• ТакожТакож уу містімісті єє центрцентр молодімолоді,, сучаснийсучасний центрцентр звзв''язкуязку,, меріямерія,, інтернетінтернет--кафекафе,,

численнічисленні спортмайданчикиспортмайданчики


