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 жовтень 2016 р
І. Загальна інформація:
52 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
37 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
67 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Масштабні заходи:
1. 03 жовтня 2016 – зустріч молодіжних організацій із заступником
міністра молоді та спорту України – Олександром Яремою
(відповідальний заступник з питань молоді) у приміщенні
молодіжного центру (24 громадські організації);;
2. 08 - 09 жовтня – допомога у проведенні першого молодіжного,
анімаційного фестивалю «Задзеркалля» (100 осб.); (МГО «Імаго»);
3. 12 - 13 жовтня – установчі збори та утворення відокремленого
підрозділу Національної молодіжної Ради України на території
Волинської області (6 громадськи організації);
4. 19 жовтня – проведення масштабного заходу «Екохакатон», що є
частиною еко-проекту Молодіжного центру, щодо фінансування
малих ідей на збереження природи (150 осб.);
5. 28 – 30 жовтня – проведення 4-го Міжнародного молодіжного
форуму на тему: Мобільність та кооперація. За участю депутатів
місцевої та обласної ради, представників духовенства та 6 країн
світу (200 осб.)
6. 29-30 жовтня – візит делегації представників 10 молодіжних центрів
на Волинь з метою обміну досвідом та напрацювання правок до
«Типового положення про молодіжні центри» (50 осб.);
ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
3 жовтня – за підтримки Молодіжного центру Волині проведено
круглий стіл «Національний фонд громадянського суспільства».
Організатор заходу представництво ОБСЄ.

2.
3 жовтня – зустріч громадських організацій із заступником
міністра молоді та спорту України Олександром Яремою.
3.
4 жовтня – консультація з написання проектів соціальної дії за
програмою «Активні громадяни» від Британської ради для студентів
педагогічного
факультету
Східноєвропейського
національного
університету ім. Лесі Українки.
4.
12 – 13 жовтня – презентація громадської спілки «Національна
молодіжна рада України», Андрій Колобов, Яна Конотопенко (м.Київ).
5.
13 жовтня – презентація «Молодіжної політики Німеччини»
Мартін Хелфрідч, (м.Берлін, Німеччина).
6.
15 -16 жовтня – семінар для молоді «Влада. Багатство. Знання»
від громадської організації «3С: Спільнота Свідомого Спілкування»,
Тамара Гуменюк, Аліна Божнюк (м.Київ).
7.
21 – жовтня – за підтримки Молодіжного центру Волині
проведено зустріч з науковцем, журналістом Стівеном Саумом.
Організатор заходу ГО «Центр вільної освіти і культури», кафедра
англійської філології факультету романо-германської філології СНУ ім.
Лесі Українки.
8.
22 – 23 жовтня – участь в проекті «Успішні проекти молодіжних
центрів України" м. Івано-Франківськ.
9.
26 жовтня – Зустріч активістів Молодіжного центру Волині з
луцьким бізнесменом Андрієм Котищуком в рамках проекту «Персона».
10.
28-30 жовтня – IV Міжнародний молодіжний форум у Луцьку.
11.
29 – 30 жовтня – семінар «Успішні проекти молодіжних центрів
України», що включав обговорення «Типового положення про молодіжні
центри» та критерії «Знаку якості».
ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
За підтримки молодіжного центру проведено:
1. 8-9 жовтня фестиваль української анімації в Луцьку. Відбулися
Зустрічі з відомими українськими аніматорами, акторами озвучення,
проведенні майстер - класи з анімації, перегляди анімаційних фільмів.
Організатор – громадська організація «Імаго».
2.
9 - 10 жовтня - участь в семінарі «Успішні проекти молодіжних
центрів в в Україні», що відбувся
в Одесі. Семінар включав
обговорення щодо функціонування, критерії якості та положення
діяльності молодіжних центрів.
3.
11жовтня - Круглий стіл щодо роботи із силовими органами. За
участі представників громадських організацій та державних структур :
«Самооборона
Майдану
–
Волинь» Прокуратури
Волинської
області , Луцького міськрайонного суду Волинської області. суддів та
адвокатів та Патрульна поліція Луцька.

4. 14 – жовтня "Національна скаутська організація - ПЛАСТ"
святкувала початок нового пластового року.
5. 14 жовтня – в День захисника України та День створення
Української повстанської армії, ВМР «Національний Альянс» та ГО
« Вільні люди Волинь» влаштовали смолоскипну ходу для вшанування
Героїв України.
6. 20 жовтня у Луцьку відбувся літературний вечір "Молоді та
неприкаяні" Поетичний вечір на революційну тематику. Організатори:
молодіжний рух «Іскра».
7. 28-30 жовтня - представники з Волинської області відвідували
Всеукраїнський форум, спрямований на збільшення чисельності молоді,
залученої до здійснення заходів за участю учасників антитерористичної
операції на сході України, "Досвід мужніх України" та брали участь у
обговоренні стратегії національно-патріотичного виховання.
8. 30 жовтня, відбувся перший тренінг пілотного проекту "Станична
варта" «Національної скаутської організації України – ПЛАСТ».
Учасники говорили про психологію лідерства і типи неформального
лідера.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
5 жовтня – відбулась робоча зустріч щодо «Дня кар’єри» для
координаторів заходу.
2.
6 жовтня – сприяння в проведенні «Культурної вечорки»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
3.
8-9 жовтня – участь студентів у суспільній ініціативі – «Молодь.
Наше слово». М. Рівне.
4.
12 жовтня - сприяння в проведенні «Гендерного батлу» у стінах
Луцького національного політехнічного університеті .
5.
13 жовтня – участь в організації та проведенні «Дня кар’єри
«PROFIT DAY» у Луцьку. Який відвідали понад 400 студентів та учнів м.
Луцьк
6.
19 жовтня – «Еко-хакатон» спрямований на вирішення
екологічних проблем. На захід було залучено близько 100 студентів
Луцькому
національного
політехнічного
університету
та
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
7.
20 жовтня – сприяння в
заході «Музичний
марафон»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
8.
20 жовтня – сприяння в заході (#knitparty #LNTU) студентів
факультету КНІТ Луцькому національного політехнічного університету

9.
24 жовтня – просвітницька робота у Волинському інституті
економіки та менеджменту для залучення студентів на Міжнародний
молодіжний форум.
10.
26 жовтня - участь у урочистій інавгурації студентів першого
курсу Луцької філії Ставропольської Вищої школи.
11.
28-30 жовтня – IV Міжнародний молодіжний форум у Луцьку
відвідали учні 25 школи і гімназії №4,
студенти іноземці,
які
навчаються в Луцьку та також студенти найбільших вишів Волині.
12.
29-30 жовтня- участь в семінарі «Успішні проекти молодіжних
центрів України».

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук / Allison Stoner
Міжнародна співпраця
01.

За допомогою молодіжних обмінів та партнерських програм
делеговано наступних учасників у такі країни:
-

Каріна Прокопчук (Студент СНУ) – 17-23 жовтня 2016 навчальний візит у республіку Польща через спільну
молодіжну програму між Консульством РП у Луцьку.
- Ірина Гаранчевська (Студент ЛНТУ) – 24-30 жовтня 2016 –
ознайомчий візит у Німеччину (місто Берлін) для роботи над
еко-проетами зі колегами із ЄС, Росії та України;
- Юлія Ткачук, Ольга Жакунець, Максим Бодак, Микола
Волочай, Вікторія Марчук – 30-06 жовтня-листопада 2016 –
міжнародний обмін до Молодови, (учасники обімну Грузія,
Молодова, Україна, Греція, Естонія, Литва, Латвія)
02.

October 1-5th: Active Citizens Facilitator Training in Kyiv.
Жовтень 1-5th: Навчання фасилітаторів від програми Активні
громадяни – Британська рада в Україні;

03.

October
7th
and
21st:
PLAST
English
Clubs
7 і 21 жовтня: проведення уроків англійської мови, для
вільного спілкування членів скаутської організації ПЛАСТ;

October 18th: Discussion with previous Peace Corps Volunteer;
current journalist.
18 жовтня: зустріч та робота із французьми студентами, що
проводять моніторинговий проект в Луцьку;
05.
October 20th: Participated at a school in the village Voyutun; taught
American football and practiced English during their schools “English
04.

Week.”
20 жовтня: зустріч та воркшоп із учнями загальноосвітньої школи у
селі Воютин;
06. October 28th-29th International Youth Forum – organized and
coordinated the Peace Corps Volunteers participation in the forum.
28-29 жовтня: організація Міжнародного молодіжного форуму за
участю спікерів із США. Учасників із Молдови, України, Білорусі,
США, Угади, Непалу та Камеруну. Координація їх поселення,
роботи та логістики.

