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Градний Узвіз, 5
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Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний
центру» за листопад 2016 р
І. Загальна інформація:
41 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
9 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
29 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Масштабні заходи листопада 2016 р:
1. 4-6 листопада – всеукраїнський інтелектуальне змагання скаутської
молоді України – «Орликіада – 2016». Залучено понад 200-осіб із
території всією України (Луцьк).
2. 9 листопада – участь Волинської делегації молоді (50 студентів
СНУ і ЛНТУ) у фінальному річному заході «Форум розвитку молоді»
(понад 500 учасників із усієї України) щодо обговорення законопроекту
про молодь;
3. 9-13 листопада – тренінг Департаменту молоді Ради Європи у
партнерстві із Молодіжним центром Волині щодо впровадження в
Україні «Портфоліо молодіжного працівника» (35 учасників із України +
2 експерти ЄС);
4. 18 листопада – перший пітчінг еко-проектів у м. Луцьку у рамках
проекту «Екохакатон» від організації DRA та Міністерства закордонних
справ Німеччини, та підтримка 3-х проектів сукупною вартістю 25 тис.
грн.
5. 21-26 листопада – візит представників організації «Координаційний
центр переміщених вузів» та учасників програми Активні громадяни від
Британської ради в Україні для базового тренінгу щодо громадської
активності у м. Луцьку (45 учасників із південної та східної України);
6. 27-30 листопада – візит групи молодіжних експертів до
Департаменту Ради Європи м. Страсбург для обміну досвідом,

налагодження співпраці між Молодіжним центром м. Страсбург та
Волинським молодіжним центром.

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 7 – 10 листопада – участь в «Всесвітньому форумі за демократію
2016», тема форуму : «Чи потрібна освіта демократії?», Рада Євпори
(м. Страсбург, Франція).
2. 10 листопада – навчальний візит в Європейський молодіжний
центр в м. Страсбург, Франція.
3. 11 листопада – навчальний візит в м. Капелродік, Німеччина.
4. 21 листопада – тренінг із лідерства від проекту «One day at Work»
для Волинської молоді;
5. 21 – 25 листопада – національний візит, базовий тренінг програми
«Активні громадяни» від Британської ради. Учасники тренінгу:
представники переселених вузів, громадські активісти зі східних регіонів
України.
6. 27 листопада – сприяння Молодіжного центру Волині у проведенні
базової школи «ФРІ – школа активного студента» Луцьким осередком
ВГО «Фундація регіональних ініціатив».
7. 28 листопада – сприяння Молодіжного центру Волині у проведенні
навчального воркшопу «Що спільного в тебе, Ганді та Вацлава
Гавела?» разом з "Міжнародна Школа з прав людини та громадських
дій», спікер Олександра Романцова.
ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1. 3 листопада - захід – фотовиставка під назвою: «Від часів козацтва
до сьогодення: «Волинь – Слобожанщина»
2. 4 - 6 листопада відбувся Всеукраїнський мистецький Пластовий
Захід - "Орликіада - 2016", спрямований на популяризацію національної
духовно-культурної спадщини (за участі 100 пластунів з усієї країни).
3. 11 листопада English speaking club з Елісон Стоннер для
«Національної скаутської організації - ПЛАСТ».
4. 13 листопада – допомога в організації святкування дня створення
куреня ч.83 ім. Клима Савура «Національної скаутської організації ПЛАСТ».

5. 15 листопада – презентація "Програми стажування у Верховній Раді
України" для активістів та представників громадських організацій у
Молодіжному центрі Волині.
6. 15 листопада – презентація "Програми стажування у Верховній Раді
України" для студентів Луцького національного технічного університету.
7. 13-16 листопада - презентація «Еко Хакатону» на тренінгу – зустрічі
організацій, що реалізовують екологічні проекти.
8. 18 листопада – (протягом місяця) стартувала акція скаутської
організації ПЛАСТ Акції «Віфлеємський Вогонь Миру».
9. 26 листопада - Луцькі пластуни організували інформаційну виставку
та озвучили свідчення очевидців подій 1932-33 років до дня вшанування
жертв Голодомору1932-1933 років.
10.
29 листопада – інформаційна підтримка до презентації книги
Володимира Вятровича «За лаштунками Волині-43. Невідома польськоукраїнська війна».
11.
29 листопада – Акція по написанню листів до незаконно
заарештованих (у Криму та вивезених до Росії) 36 в’язнів,
на
історичному факультеті СНУ ім. Л .Українки.
12.
30 листопада - стартувала Акція для збору
подарунків
(української дитячої літератури та шкільного приладдя)
для
малозабезпечених дітей до Дня Святого Миколая. Ініціатори збору
подарунків: «Національна скаутської організація - ПЛАСТ».

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук
1. 9-13 листопада – тренінг Департаменту молоді Ради Європи у
партнерстві із Молодіжним центром Волині щодо впровадження в
Україні «Портфоліо молодіжного працівника» (35 учасників із
України + 2 експерти ЄС);
2. 14-16 листопада – участь представників громадських організацій
Волині у тренінгу від організації «Еко-клуб» Рівне та DRA щодо екопроектів.
3. 18 листопада – перший пітчінг еко-проектів у м. Луцьку у рамках
проекту «Екохакатон» від організації DRA та Міністерства
закордонних справ Німеччини, та підтримка 3-х проектів сукупною
вартістю 25 тис. грн.
4. 21-26 листопада – візит представників організації «Координаційний
центр переміщених вузів» та учасників програми Активні громадяни

від Британської ради в Україні для базового тренінгу щодо
громадської активності у м. Луцьку (45 учасників із південної та
східної України);
5. 27-30 листопада – візит групи молодіжних експертів до
Департаменту Ради Європи м. Страсбург для обміну досвідом,
налагодження співпраці між Молодіжним центром м. Страсбург та
Волинським молодіжним центром.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1. 3 листопада – презентація про діяльність Молодіжного центру
Волині
та ЛМС
ГО «Молодіжна платформа »для студентів
педагогічного факультету СНУ імені Лесі Українки в рамках вивчення
навчального курсу «Теорія та методика роботи з дитячими та
молодіжними організаціями України»
2. 9 листопада - делегація у кількості п'ятдесяти студентів вищих
навчальних закладів Волині відвідали «Форум української молоді» –
2016 в місті Києві.
3. 9-12 листопада - допомога під час "Семінару з питань поширення
портфоліо молодіжної роботи Ради Європи та визначення молодіжної
роботи в Україні"
4. 15 листопада – презентація «Програми стажування у Верховній
Раді України" для студентів Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
5. 16 листопада - участь у робочій зустрічі з фіналістами проекту
«Еко-хакатон».
6. 18 листопада – Пітчінг екологічних проектів в Молодіжному центрі
Волині в рамках реалізації проекту «Еко-хакатон»
7. Молодіжний центр Волині протягом 6 тижнів, був базою практики
для студентів Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, педагогічного факультету.

