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» за травень 2016 р
І. Загальна інформація:
84 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
15 – лекцій, тренінгів та освітніх заходів;
17 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі проекти місяця:
1.
У конкурсі проектів від Мінмолодьспорт перемогли проекти
Волинських НУО:
- 140 тис. грн – «Молодіжна Платформа», Молодіжне таборування
«Берестечко-2016»
- 130 тис. грн – МГО «Волинська Січ», молодіжне таборування
Волинська січ на озері Світязь;
2.
Грант на реалізацію проекту «Стереотипи руйнують Україну»
отримала Волинська організація «Радість дитинства» від Ради Європи
– eyf.coe.int (25 000 $).
3.
28 травня - проведено масштабний «форум розвитку міста» на
200 чол. із залученням коштів на реалізацію ПСД для міських проектів
(30 тис.грн);
4.
21 травня - проведено «Фестиваль сім’ї» та «Конгрес
християнської молоді Волині» більше ніж на 400 осіб.
5.
27-29 травня – проведено масштабний захід «Студентська
республіка», щорічний фестиваль студентського руху, чисельністю
понад 400 чол.
ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
11-13 травня – Програма «Активні громадяни» від Британської
ради в Україні для Студентської ради Волині.

2.
15 травня – Прем’єрний показ вистави «Бойовий кінь» від ГО
«Імаго» в креативному просторі the Room.
3.
16 травня – консультації з написання проектів соціальної за
програмою «Активні громадяни».
4.
20 травня – участь в круглому-столі «Сімейна політика України:
цілі та завдання».
5.
21 травня – участь працівників Молодіжного центру в «Форумі
сім’ї».
6.
21 травня – «Воркшоп "Інноваційні бізнес моделі та сучасні
інвестиційні джерела " від Шведського університету та Львівської бізнесшколи.
7.
22 травня – англомовна навчальна програма «CACTUS» для
молоді 15-19 років.
8.
24 травня – навчальний семінар для працівників Молодіжного
центру на тему: «Ефективне використання часу. Командобудування»
від
Президента
асоціації
«АРКА»
(Польща),
координатора
Євразійського партнерства 13-ти громадських організацій Марека
Клегга.
9.
28 травня – організація та проведення Форум розвитку Луцька
за підтримки Британської ради в Україні та за участю ГО «Нова країна».
10.
28-29 травня – за сприяння Молодіжного центру активісти взяли
участь в Школі журналістики в м. Рівне.
11.
29-31 травня – участь активістки Молодіжного центру у
Всеукраїнському фестивалі «Крок у майбутнє» м. Запоріжжя.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1.
12 травня - Запис для ефіру «Радіо Луцьк» розмови на тему
дозвілля дітей та молоді в літку. Обговорювались літні мандрівки, в яких
можуть взяти участь усі бажаючі та загалом про національнопатріотичне виховання в області. В розмові взяли участь Сергій
Дружинович –керівник обласного центру військово-патріотичного центру
«Волинська Січ» та Василь Струк, представник «Національної
скаутської організації України – ПЛАСТ».
2.
13-15травня національний візит «Твоя Країна» Організатор: ВГО
«ФРІ». В молодіжному центрі пройшло знайомство учасників.
Проведено:

- лекція «Як мандрувати по світу з мінімальним бюджетом» від Сашка
Швеця;
- молодіжна організація ФРІ організувала для учасників арт-терапію з
психологом Оленою Шнит;
- спілкування з журналісткою Вікторією Жуковською.
3.
Протягом Великодніх свят в місті проведено Майстерки/ гаївки.
4.
21 травня – відбулася зустріч та презентація молодіжних
об’єднань Волині та учасників проекту Transparency.UA – журналістів та
громадських діячів із сходу України.
5.
25 травня в дитячому садочку №22 житлового району ДПЗ
"Козацьке Стрілецьке Братство" в інтерактивній формі провели зустріч з
дітьми.
6.
27 червня - студентський фестиваль «Студентська Республіка».
Проведення інтелектуальної вікторини патріотичного спрямування
(історичний кейс, кейс з геополітики, задачі на логіку). Рух «Іскра» та ГО
ЦК «Азов» долучилися до заходу та відповідали за контроль та захист
території студентського містечка.
7.
Протягом
місяця організаційна підготовка до табору
«Берестечко» 1-3 липня.
8.
Протягом місяця організаційна підготовка до козацької пішої
мандрівки/ табору 20-29 червня (м. Дубно - с. Пляшева)
Громадськими організаціями проведено:
1.
2 травня «Національна скаутська організація України – ПЛАСТ»
провела Великодні Гаївки в Центральному парку культури та відпочинку
ім. Лесі Українки.
2.
6-9 травня у Цуманській пущі Волинської області пройшла
чотириденна Всеукраїнська спортивно-патріотична гра «Звитяга-2016».
3.
9 – 10 «Свято Весни» - відкриття таборового сезону
«Національна скаутська організація України – ПЛАСТ».
4.
22 травня Рух «Іскра» кіноперегляд фільму «Нескорений» в
якому події розгорталися під час Другої Світової війни.
ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук
1.
Початок роботи волонтерів Корпусу Миру США в Україні –
Allison Stoner та Jeremy Hannah в Молодіжному центрі Волині та Центрі
туристичної інформації м. Луцька.

2.
Залучення 2-х грантів від Британської ради в Україні на проект
«Алея поетів» м. Нововолинськ та проект «Волинь – Слобожанщина»
Луцьк-Сєвєродонецьк.
3.
Початок співпраці із Шведським інститутом та програмою
Молодіжного лідерства Cactus.
4.
Підписано договір про співпрацю між Молодіжним центром
Волині та National Youth Council що є членом European Youth Forum.
Відкриття для Волині молодіжних обмінів із країнами ЄС.
5.
Підписано договір про співпрацю між Молодіжний центр Волині
та British Council Ukraine – Active Citizens Program на 2016 рік.
6.
Проведено зустрічі із фондами NED та EYF що можливості
фінансування молодіжних проектів на Волині.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
22 травня молоді лідери міста Луцька взяли участь у семінарітренінгу
в рамках проекту CACTUS '16. Навчалися
критичному
мисленню, правам людини та мали можливість писати проекти проекти
соціальної дії.
2.
19 травня в Педагогічному інституті Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки студенти презентували
інтерактивну виставу «Серце», яка має виховний характер.
3.
26 травня
в Луцькому
національному
технічнічному
університеті проходила лекція " Бізнес в інтернеті: сучасні ілюзії".
Студенти говорили про: Інтернет-маркетинг, психологію переговорів,
стереотипи та шаблони в бізнесі.
4.
27-29 травня Молодіжний центр Волині долучився до десятого
регіонального
студентського
мульти-фестивалю
«Студентська
республіка 2016» були проведені
фото- та відео конкурси, квести,
вікторини, дебати, стрітбол, волейбол, вибори студентського мера, та
магістрату.
5.
15 травня студенти долучились до VІІ-го всеукраїнського
фестивалю вишитих рушників "Вишиті обереги єднання". Автор ідеї,
організатор фестивалю – заслужений діяч мистецтв України Віталій
Іваницький.
6.
17 травня студенти долучились до Загальноєвропейської акції
"НІЧ У МУЗЕЇ" яка відбувалась в приміщені Волинського краєзнавчого
музею. Вся бажаючі взяли участь у театралізованій тематичній екскурсії

“Цікаве про маловідоме”,
фехтування "Айна Бера".
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VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині»
Оксана Федорук
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