м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
6. Молодіжна політика, фізична культура та спорт
Сильні сторони
Молодь за майбутнє
Амбіциозна молодь
Спортивні фестивалі
Хороша база для тренувань
Хороший тренерський склад
Спортивні традиції
Свіжий погляд на речі
Мотивація молоді на рівні навчальних закладів

Можливості
Є можливість бути приймаючою стороною масштабних змагань
Проведення зборів
Волонтерство
Потенціал молодіє
Зовнішнє меценатство
Підтримка ініціатив у місті за рахунок комунікаційних ресурсів (системний підхід)

Слабкі сторони
Погана спортивна база
Мотивація відсутня
Фінансування МП
Відсутність молодіжних центрів
Відсутність модливостей для молоді
Відсутність інформації
Неможливість донести власну думку
Нерівномірний розподіл фінансів в спортшколах
Слабка фізична підготовка в дитсадках
Відсутність програми розвитку молодіжної політики
Відсутність патріотичного виховання
Поліція + криміналітет
Вплив влади та нав'язування низьких смаків
Відсутність виховання з боку батьків

Загрози
Розкрадення фінансів
Відсутність програми розвитку
Екологія
Спосіб життя молоді та населення
Відсутність роботи в напрямку пропаганди ЗСЖ
Алкоголь, наркоманія, лінощі
Відсутність перевірки стану здоров'я
Демографічна криза
Відсутність проектів від молоді
Не залучають фахівців
Нормативна база державна щодо перевірки стану здоров'я
Відсутність спортмайданчиків для похилих людей
Несбалансоване кроссекторальне фінансування
Населення не ЗСЖ

6. Молодіжна політика, фізична культура та спорт
Сильні сторони
Молодь за майбутнє
Амбіциозна молодь, потенціал розвитку
Спортивні фестивалі
Хороша база для тренувань
Хороший тренерський склад
Спортивні традиції
Свіжий погляд на речі
Мотивація молоді на рівні навчальних закладів

Можливості
Є можливість бути приймаючою стороною масштабних змагань
Проведення зборів
Волонтерство
Потенціал молодіє
Зовнішнє меценатство Залучення грантових коштів.
Підтримка ініціатив у місті за рахунок комунікаційних ресурсів (системний підхід)

Слабкі сторони
Погана спортивна база
Мотивація фахівців відсутня
Фінансування МП за залишковим принципом
Відсутність молодіжних центрів
Відсутність можливостей для молоді
Відсутність інформаційної політики
Неможливість донести власну думку або ініціативу
Нерівномірний розподіл фінансів в спортшколах
Слабка фізична підготовка в дитсадках та школах
Відсутність програми розвитку молодіжної політики
Відсутність цілісної програми патріотичного виховання
Пов'язаність : Поліція + криміналітет
Вплив влади та нав'язування низьких смаків
Відсутність виховання з боку батьків Несприятлива екологічна
ситуація - хвороби молоді.

Загрози
Розкрадення фінансів
Відсутність програми розвитку
Екологічна ситуація
Спосіб життя молоді та населення
Відсутність роботи в напрямку пропаганди ЗСЖ
Алкоголь, наркоманія, лінощі, черезмірна увага до комп. ігор
Відсутність перевірки стану здоров'я
Демографічна криза
Відсутність проектів від молоді
Не залучають фахівців
Нормативна база державна щодо перевірки стану здоров'я
Відсутність спортмайданчиків в усіх районах
Несбалансоване кроссекторальне фінансування
Населення не веде ЗСЖ - негативний приклад молоді

1. Обговорення з залученням фахівців та молоді програми молодіжної політики та гідне її фінансування.
2. Залучення кращіх фахівців до активної роботи з молоддю та проведення соціальних заходів для
мотивації ЗСЖ . Популяризація профілактичних оглядів серед молоді.
3. Створення молодіжних центрів розвитку для всебічного розвитку молоді , втілення громадських
ініціатив молоді та для молоді
4. Залучення
меценатів, грантових коштів та коштів великих підприємств для розвитку спортивної бази міста

