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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ ОБЄ’ДНАНЬ 

МОЛОДІ УКРАЇНИ» 

    
         ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ» створена 28 серпня 

2000 року з метою підтримки сприяння соціально-економічній та соціально-

психологічній адаптації молоді шляхом працевлаштування та організації її 

вторинної зайнятості. А також відродження руху студентських та учнівських 

трудових загонів в Україні та за її межами з відновленням кращих традицій 

проведення молодіжних фестивалів та підсумкових зборів.         

Місце знаходження: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1, тел.: 095 469-52-

69, e-mail: lm29@ukr.net 

      До складу ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ» на сьогодні 

входять 21  регіональний підрозділ та нараховує близько 50000 членів організації.  

  ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ 

ТРУДОВИХ ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ»  входить до Молодіжної Ради при 

Кабінеті Міністрів України та Молодіжної Ради при Міністерстві освіти, молоді та 

спорту. 

Проекти, реалізовані протягом звітного періоду: 

       Всеукраїнський фестиваль молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо 

Україну». 



  Метою Фестивалю є пропаганда традицій руху молодіжних трудових загонів, 

привернення уваги громадськості, ЗМІ до проблем зайнятості молоді у літній 

період, організація змістовного дозвілля учасників молодіжних трудових загонів 

та сприяння всебічному розвитку творчих та фізичних здібностей молоді. 

    В рамках виконання програми потреби цільової аудиторії задоволені на вищому 

рівні. В ході проведення Фестивалю обговорені питання щодо надання обсягів 

робіт молодіжним трудовим загонам України на підприємствах різних форм 

власності. 

      Всеукраїнський зльот молодіжних трудових загонів: 

Метою зльоту є соціальна підтримка та заохочення молоді у формуванні 

позитивних життєвих орієнтирів, популяризація руху молодіжних трудових 

загонів серед підлітків та молоді. 

     В ході проведення зльоту учасники взяли участь у різноманітних зустрічах, 

семінарах завдяки чому в них проявилися особисті здібності, нахили тощо. На 

зльоті відзначили кращий загін, командир, учасник молодіжного трудового загону 

в трудовій і творчій діяльності за місцем роботи. 

 

Мотиваційний лист 

представника МГО «АТОМ» 

Воробйова Ярослава Юрійовича 

 

 

Протягом довгого часу працював в ТОВ «Лізінг сервіс», де займався 

розвитком малого та середнього підприємництва. 

Маю великий досвід роботи у громадських та благодійних організаціях, які 

тісно співпрацювали  з органами виконавчої влади. 

З грудня 2015 року по теперішній час є експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань 

підприємництва. 

Глибоко переконаний, що конструктивна співпраця громадськості органами 

виконавчої влади м. Києва – необхідна складова успішного вирішення проблем 

киян.  

Маючи відповідні знання, досвід роботи та активну громадянську позицію 

маю бажання і можливість попрацювати на користь громади м. Києва та 

рідного Дніпровського району столиці. 


