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
центр» за серпень 2016 р
І. Загальна інформація:
52 – збори громадських організацій та ініціативних груп у приміщенні
Молодіжного центру;
9 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів у приміщенні МЦ;
27 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Особливі події:

1.
5- 7 серпня. Участь працівників Молодіжного центру у плануванні,
завезенню роботи фестивалю Бандерштат, та організації окремої зони
«Неформальної освіти», де молоді люди 3 дні навчалися від кращих НЛП
технологів, як захищатися від пропаганди і маніпуляціям, що йдуть у
інформаційному полі.
2.
5 – 7 серпня. Участь 50 молодих волинян у щорічного всеукраїнському
молодіжному таборування Канів. Великі Українці.
3.
21 серпня, 24 серпня – кіноперегляди українського кіно у смт. Голоби, м.
Камінь-Каширський та м. Устилуг. Проект нічного кіно має на меті популяризувати
активних інтелектуаль ний відпочинок на селі для молоді та гуртувати громад щодо
українських цінностей.
4.
24 серпня, м.Луцьк та м. Нововолинськ – молодіжний фестиваль
кольорових фарб Холі-фест.
5.
27 серпня, закриття сезону молодіжних нічних кінопереглядів на стадіоні
СНУ (Ярощука, 30) у м. Луцьку.
6.
26-28 серпня Проведення за підтримки Мінмолодьспорт молодіжного
таборування Вовчак-2016 у Турійському районі (поблизу села Ревушки)

Отримані гранти на реалізацію проектів:

1. WEST MEDIA FORUM – форум для професійного обміну та розвитку молодих
журналістів їх кооперації та навчання. Деталі на сайті: http://media.wmf.com.ua/
(Донується Британською радою в Україні);

2. Татофест – фестиваль пропагування батьківства, особливо статусу батька.
Фестиваль пропагує сімейні цінності, любов до Батьківщини. (Донується
Британською радою в Україні);
3. Встановлення соціальних контейнерів у м.Луцьк для збору вживаного одягу,
що буде реалізовуватися для малозабезпечених сімей спільно із Департаментом
соціального захисту населення м. Луцьк. (Донується Британською радою в Україні)
4. Еко-хакатон. Проект стимуляції роботи школярів та студентів у впровадження
еко-технологій, концепції зелених міст через підтримку малих проектів – «швидких
перемог» для юнацтва. (Донується Рівненським еко-клубом)

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
5 - 7 серпня – «Територія неформальної освіти» на фестивалі
«Бандерштат 2016».
2.
5 - 7 серпня участь молодіжних лідерів у щорічному
таборуванні «Канів – 2016: Великі Українці!» (50 чоловік).
3.
17 серпня – участь працівників Молодіжного центру Волині та
представників молодіжних громадських організацій у Консультації
щодо адаптації та локалізації Порядку денного розвитку до 2030 року
та 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні.
4.
18 серпня – семінар-тренінг «10 правил успішної людини» Михайло Войтович, ГО «Інститут політико-інформаційних досліджень».
5.
Протягом місяця підготовка до табору «Вовчак – 2016» (26-28
серпня).

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1.
6 - 7 серпня В рамках табору "Волинська Січ" організований
Волинським центром військово-патріотичного виховання пройшли
тематичні ватри за участі музичного гурту з Луцька "Четвертий Вимір".
Захід проведений з метою популяризації української музики серед
молоді.
2.
5 - 7 серпня Волинська молодь відвідала щорічне таборування
«Канів – 2016: Великі Українці!»
3.
12 серпня – організаційна зустріч в Молодіжному центрі
громадських організацій національно-патріотичного спрямування учасників молодіжного історико-військового табору «Вовчак – 2016»

4.
19 серпня – організаційна зустріч в Молодіжному центрі
громадських організацій національно-патріотичного спрямування учасників молодіжного історико-військового табору «Вовчак – 2016»
5.
26-28 серпня - молодіжне історико-військового табору «Вовчак
– 2016»
26 серпня :
1. Гутіркова частина: Макс Хем – Волонтер Корпусу Миру в Україні,
бойскаут, розповів учасникам таборування про скаутинг в США,
різновиди таборів та випробування, які постають перед молодими boy
scout і girl scout).
2. Волонтер Корпусу Миру в Україні організували навчання та
провели командні спортивні ігри з американського футболу, регбі та
фрісбі .
3. Вечірній кіноперегляд українських документальних стрічок про
учасників бойових дій на Сході.
27 серпня:
1. Молодіжний рух «Іскра» організували смугу перешкод, де учасники
мали
змогу
спробувати
себе
в
ролі
партизанів.
2. ЦК АЗОВ провів лекцію та практичний семінар на тему «Тактика та
стратегія ведення бою».
3. Майстерки проведені Молодіжним Рухом «Іскра» - ліпка з глини та
малювання вугіллям.
4. «Національна скаутська організація - Пласт» відповідала за
організацію традиційної пластової ватри.
5. Лекція від Лесі Бондарук, кандидата історичних наук, Українського
інституту національної пам'яті про місце дислокації ОУН-УПА та
розгляд питання «Волинської трагедії»
28 серпня:
1.
Молодь відвідала екскурсію по місцях важливих пунктів «Січі» Криївка, могили вояків УПА, ставки повстанців.
2.
Участь у богослужіні у Церкві, що знаходить на Вовчаку.
Громадськими організаціями проведено:
1.
1 - 18 серпня табір Волинська Січ. Організатори: Волинський обласний
центр військово - патріотичного виховання.
2.
5 - 7 серпня Всеукраїнський фестиваль українського духу «Бандерштат»,
ВМГО «Національний алянс».
3.
13 - 15 серпня Табір «З Іскрою в серці» Молодіжний рух «Іскра».
4.
27 - 28 серпня 2016 року, відбувся Мандрівний патріотичний табір
«Перцева гора». Організатор : ВМР «Національний Альянс».

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук та Allison Stoner
1.
20-24 серпня – участь волонтерів Молодіжного центру Волині у
національному семінарі щодо соціального бізнесу та академічної
доброчесності у с. Княжичі, Київська область за партнерства
Британської ради України.
2.
30 серпня – 04 вересня – участь волонтерів Молодіжного
центру Волині у міжнародному воркшопі із 11 країнами світу щодо
поняття мультикультурності та сталого розвитку. Чернігівська область,
готельно – ресторанний комплекс Шишків.
3.
August 1-5: Peace Corps Training - “Non-Formal Education and
Service Learning: Preparing Youth for Adulthood and the World of Work.”
---------------------------------------------------------------------------------------------Участь Волинської молоді у навчанні Корпусу миру – “неформальна
освіта і служба навчання: Підготовка молоді до дорослого життя і
сфера праці”
4.
August 15: Presentation and discussion of game “Dignity Land” for
Social Work students.
--------------------------------------------------------------------------------------------Представлення та обговорення гри “Презентація навчальної гри для
молоді з вивчення соціальних прав "КРАЇНА ГІДНОСТІ."
5.
August: Meeting with Youth Center Volyn volunteers to discuss a
potential Mentorship program and hear their feedback.
--------------------------------------------------------------------------------------------Зустріч з волонтерами Молодіжного центру Волині, щоб обговорити
потенційну програму наставництва і почути їхню думку.
6.
August: Working on International Youth Forum – Communicating
with members of Peace Corps who may be able to attend and participate at
the forum. Also working on creating a gallery of Peace Corps Volunteers
stories to show at the forum for youth to read.
---------------------------------------------------------------------------------------------Робота над Міжнародного молодіжного форуму - Спілкуючись з
членами Корпусу Миру , які можуть бути в змозі бути присутнім і брати
участь в форумі. Також працює над створенням галереї волонтерів
Корпусу миру із історій, щоб показати на форум для молоді, щоб
читати.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Оксана Ганущак
1. 4 серпня - в Молодіжному центрі Волині відбулися збори
Студентської ради Волині з приводу Студреспубліки 2016.
2. Протягом місяця створювали список організацій Волині, що
працюють з молоддю та оновили список студентських рад Волині.
3. 15 серпня - в Молодіжному центрі Волині відбулась презентація
навчальної гри з вивчення соціальних прав "КРАЇНА ГІДНОСТІ" для
студентів спеціальності "соціальна педагогіка", "соціальні робітники",
майбутні соціологи, та педагоги вищої школи.

