DĚTI A MLÁDEŽ ve městě Ústí nad Labem 2022 +
Současný stav.
Stav péče o ústecké děti a mládež, úroveň jejich vzdělání i podpora jejich volnočasových aktivit lze
hodnotit velmi pozitivně, díky vysokému stupni odborného řízení. Aktuální potřebou číslo jedna je
navýšení prostředků do péče o ústecké děti, protože investice do ústeckých dětí a mládeže je tou
nejlepší možnou investicí města Ústí nad Labem.
Náš cíl.
Navýšíme finanční prostředky do všech volnočasových aktivit dětí a mládeže a volnočasové aktivity
ještě intenzivněji propojíme s vzdělávacím systémem v Ústí nad Labem.
1. Podpoříme projekt obnovy a nové budování multifunkčních sportovních plácků na sídlištích.
2. Podpoříme projekty pracující s talentovanou ústeckou mládeží, podpoříme reprezentaci města.
3. Získáme do majetku města budovu Gymnázia Stavbařů a objekt využijeme pro výuku ústeckých
dětí a pro volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže.
Jak provedeme.
 Uvolníme částku 4.000,- Kč ročně na dítě pro všechny spolky, které pracují v Ústí n/L s mládeží.
 Navýšíme podporu sportující mládeže na úkor podpory nekvalitních profesionálů.
 Otevřeme školní sportovní areály pro využití dětmi a mládeží po ukončení školní výuky
Co získáme zlepšením podpory dětí a mládeže ve městě Ústí nad Labem.
 Poskytneme ústeckým dětem kvalitní možnosti volnočasových aktivit ve sportu, kultuře i vzdělání.
 Podporou ústeckých učitelů získáme dobře placené a motivované pedagogy pro ústecké děti.
 Získáme i spokojené rodiče, protože jejich děti mají kvalitní podmínky pro volnočasové aktivity.
Další témata související s podporou dětí a mládeže ve městě Ústí nad Labem.
 Prioritou je získání Gymnázia Stavbařů do majetku města Ústí s využitím pro výuku a aktivity DDM.
 Budování workoutových sportovišť na celém území města Ústí nad Labem.
 Podpoříme mimoškolní formy technického vzdělávání v kurzech robotiky, polytechniky apod.
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