Волинська область, м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5
години роботи – 10:00 – 19:00, www.yc.volyn.net
e-mail: molod.platforma@gmail.com
+38 (095) 0925166

Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний центру»
період 01-31.01.2016
І. Загальна інформація:
73 – заходів проведених у приміщенні та за сприяння МЦ, головні із них:
2 – координаційні установчі зустрічі:

05.01.2016 – проведено онлайн зустріч у форматі Skype із всеукраїнським
координаційним центром екологічного руху Lets do It, щодо еко-толоки «Зробимо
Волинь Чистою»;

19.01.2016 – Зустріч молодіжних організацій із заступником Луцького міського
голови – Киця А.І. – щодо питань співпраці та розбудови молодіжного руху Волині;
48 – зборів громадських організацій та ініціативних груп проектів:
- ГІ «Іскра»;
- ГО «Пласт»;
- ГО «Joy of childhood»;
- ГО «AIESEC»;
- Турклуб Ми;
- ГІ «ArmaWork»;
- ІГ «КримUA»;
- СГО «Молодіжна платформа»;
- ГІ «Lutsk Night Cinema»;
11 – лекцій та освітньо-розважальних заходів;
12 – разів брали в оренду обладнання ресурсного центру для проведення громадських акцій;

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 15-17 січня – марафон «Активні громадяни» від Британської Ради в м.Луцьку, м.Ковелі,
м.Рівне (участь взяли 100 активістів).
2. 17 січня – лекція-порадник «Як подорожувати Індією» Мар’яна Микитюк, м.Київ.
3. 24 січня – семінар-тренінг «Як зробити толкову афішу на будь-який захід? – 2» Захар
Ткачук, м.Луцьк.
4. 25 січня – семінар-консультація «Проектний менеджмент» за програмою «Активні
громадяни» Котис Олена, Катерина Леміщак, м.Луцьк.
5. 27-28 січня – базовий рівень програми громадської активності «Молодь в дії» (залучено 20
молодих активістів).
6. 31 січня – пізнавально-психологічна гра «Колесо життя» Наталія Буракова, м.Київ.
7. 31 січня – семінар «Волонтерство» Захар Ткачук, м.Луцьк.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан

Громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування проведено низку
заходів до яких був долучений цент:
1. 22 січня - Ланцюг Єднання до Дня Соборності України;
2. 29 січня - Смолоскипний марш пам’яті Крут та новітніх героїв України;
3. 29 січня - луцькі пластуни вшанували героїв бою під Крутами вечором пам’яті. Відбулись
перегляд фільму “Україна - забута історія - Крути - Молода Кров” та імпровізована ватра, на
якій лунали стрілецькі пісні;
4. 15-22 січня - МЦ долучився до Всеукраїнського флеш-моб до Дня Соборності України
#UnitedUkraine 15-22 січня;
5. 24 січня - проведена Акція вшанування перших смертей на Майдані «Перше життя – перша
свічка»;
6. 22-27 січня - подача проектів на Міністерство молоді та спорту:
 Патріотичний табір «Вовчак»
 Міжнародний молодіжний форум
 Фестиваль «Мандрівний вішак»
7. Протягом місяця – організаційна підготовка до приїзду молодіжних активістів з м.
Северодонецьк, що візьмуть участь в низці тренінгів, зустрічей, OpenSpace, World CAffee
протягом 08-12 лютого;
8. Протягом місяця – організаційна підготовка до Форуму «Трансформація суспільства в
умовах зовнішньої агресії», що відбудеться 03 березня;
9. Протягом місяця – участь в конкурсі проектів «Active citizens», як наслідок, переможний
проект "Крим.UA", що має на меті здійснити міжкультурний обмін між волинською та
кримськотатарською молоддю;

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук
1. 15 січня - До роботи центру залучено 1-волонтера Корпусу Миру США; (протягом місяця)
2. Проведено 1 захід «EnglishOK» із проектом «Вікно в Америку», щодо розвитку англійської
мови;
3. 18-24 січня - Через програму «Active Citizens» 1 – молода людина із Луцька відвідала із
професійним візитом республіку Марокко;
4. 20-23 січня - Відбувся локальний візит у форматі «Design Thinking» до міста ІваноФранківськ – 5 кращих фасилітаторів програми «Active Citizens» із Волині;
5. 13 січня - Проведено нараду щодо роботи та можливостей із представниками Корпусу
Миру США;
6. 27-29 січня - До програми розвитку молоді «Молодь в дії» залучено 2-х тренерів із США
(Richard J. Roman, Kevin Blossfeld);
7. 15-17 січня - Проведено 5 базових тренінгів програми «Active Citizens» по Волині та
Україні (2-Луцьк, 1-Ковель, 1-Рівне, 1- Краматорськ, 1-Словянськ) у рамках
всеукраїнського марафону АК. Залучено – 170 чол. + 12 фасилітаторів із Волині;

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Оксана Ганущак
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Збори по підготовці навчальних семінарів в районах та містах;
Підготовка профорієнтаційних презентацій на лютий;
Збори по підготовці Обласного студентського турніру дебатів на 15-24 лютого;
Зустрічі по наповненню сайту Студенської Ради;
Підготовка соціологічних опитувань на 10-14 лютого;
Збори по підготовці Арт вечора дня Св. Валентина;
Зустрічі з метою підготовки майстерок до дня Св. Валентина на 11,12,13 лютого;
Збори по підготовці Зимової Школи лідерів 5-6 березня;

VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині»
Оксана Федорук
1. Розміщено 32 інформаційних матеріали, серед яких - новини із молодіжного життя молоді
Луцька та анонси про події;
2. 30 січня - Розпочато школу «Медіаграмотності» для юнацтва із сертифікованими
тренерами із м. Львів;
3. Відзнято 2 відео-матеріали для молодіжного порталу Волині:
Щодо роботи фасилітаторів із Луцька на сході України у рамках програми
«Активні Волині»
Щодо проведення вечорів англійської культури «EnglishOK»
4. Проведено робочі наради із програмістами сайту, партнерами щодо розбудови проекту на
лютий-березень місяць (залучено до партнерства Луцьку міську раду по допомозі із
технічним обладнанням);
5. Проведено робочу зустріч із деканом факультету «Філології та журналістики» на предмет
стажування молодих журналістів на порталі;

