Волинська область, м. Луцьк, вул. Градний
Узвіз, 5
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Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний
центру» за лютий 2017
І. Загальна інформація:
32 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
21 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
29 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
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Найбільші заходи:
3 лютого 2017 р. – творча зустріч лідера гурту «Антитіла» Тараса
Тополі зі студентами м. Луцька на тему: «Мій вибір – майбутнє в
Україні». (150 студентів);
2 – 4 лютого р. – візит делегації волонтерів Молодіжного центру Волині
до Одеської області у рамках проекту від Євросоюзу та NED, щодо
обміну досвідом у галузі молодіжної політики та волонтерства; (10 осіб)
9 лютого 2017 р. – «Форум студентської молоді Волині» щодо питань
нового закону про молодь та студентського самоврядування. (150
студентів);
13 лютого 2017 р. – Захід “How Life Led to Peace Corps” - 13 волонтерів
Корпусу Миру (США) разом з близько 40 учасниками із України,
говорили про культуру США і своїми особистими історіями про те, що
змусило їх приєднатися до волонтерства. (50 учасників);
16 лютого 2017 р. – зустріч молоді міста із відомою ведучою музичних
фестивалів, радіоведучою - Вікторією Жуковською на тему: «Будуй своє
майбутнє в Україні». (50 осіб);
21 – 22 лютого 2017 р. – навчально-орієнтований візит делегації
молоді із Чернігова та Суми до Молодіжного центру Волині у рамках
проекту «Кордони України» (British Council) для вивчення досвіду
реалізації молодіжних проектів; (15 осіб);

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 3 лютого – творча зустріч лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі зі
студентами м. Луцька на тему: «Мій вибір – майбутнє в Україні».
2. 9 лютого – «Форум студентської молоді Волині» щодо питань нового
закону про молодь та студ.самоврядування.
3. 15 лютого – Семінар - практикум «Податкова звітність неприбуткових
організацій», спікер – головний державний ревізор, інспектор
управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДФС у Волинській області
Оксана Подолець.
4. 16 лютого – зустріч молоді міста із відомою ведучою музичних
фестивалів - Вікторією Жуковською на тему: «Будуй своє майбутнє в
Україні».
5. 21 - 22 лютого – Візит делегації молоді з м. Чернігова та м. Суми до м.
Луцька в рамках проекту соціальної дії «Кордони України» за підтримки
Британської ради в Україні за програмою «Активні громадяни».
6. 23 лютого – дискусія на тему: «Виклики та можливості сучасних ЗМІ:
міжрегіональні діалоги» спільно з Містки громадської активності та
Кафедра соціальних комунікацій СНУ ім. Лесі Українки.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1. 9 лютого - урочистий мітинг пам'яті видатної української політичної та
громадської діячки Олени Левчанівської Організатори: Підготовчий
курінь імені Олени Левчанівської НСОУ- ПЛАСТ разом із громадським
просвітянським фондом "Джерело".
2. 9-10 лютого – презентація молодіжного центру Волині на Київському
безпековому форумі. Участь в обговоренні актуальних проблем
пов’язаних з агресією Російської Федерації, пошук інструментів щодо
консолідації суспільства через взаємодію молоді.
3. 12 лютого – літературний вечір «Двоє» Організатор: Громадський рух
«Іскра».
4. 14 лютого - інформаційна кампанія щодо збору підписів до електронної
петицій Луцької міської ради («пам′ятний знак сенаторці Левчанівській»).
5. 15 лютого – інформування молоді щодо залізничного протесту на
привернення увагу до порушенням правових норм та виявлення фактів

корупції Войцеха Балчуна. Організатори заходу : Громадський рух
"Іскра"
6. 19 лютого – кінопоказ інтелектуального кіно. Організатор: Громадський
рух «Іскра».
7. 20 лютого – участь молоді у вшануванні пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Покладання квітів за участі представників громадських організацій.
8. 23 лютого - участь громадських організацій національно-патріотичного
спрямування у
регіональному семінарі-практикумі з питань
національно-патріотичного виховання.
9. 25 лютого – залучення іноземної молоді до читання віршів Лесі Українки
іноземними мовами. Проект організувала Волинська обласна бібліотека
для юнацтва.
10. Протягом місяця – робота щодо створення координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук та Allison Stoner
1. February 2-5: Volunteer exchange with Odessa – Youth Center volunteers
traveled to Odessa in order to share and hear experiences regarding how to
work with youth volunteers. Volunteers visited Odessa Impact Hub and
another Youth Center in the Oblast.
2-5 лютого: Обмін волонтерів з Одесою - волонтери молодіжний
центр відправився до Одеси, щоб поділитися і почути досвідом
щодо того, як працювати з молодими добровольцями. Вони
відвідали “Odessa Impact Hub” і ще один центр молоді в області.
2. 4 - 5 лютого – базовий тренінг програми «Активні громадяни» British
Council – Active Citizens в м. Нововолинськ спільно з МРЦ «Нові крила».
3. February 13: “How Life Led to Peace Corps” event – 13 Peace Corps
Volunteers along with about 40 participants, talked about culture and PCVs
shares their personal stories of what motivated them to join Peace Corps.
13 лютого: Захід“How Life Led to Peace Corps” - 13 волонтерів
Корпусу Миру разом з близько 40 учасників, говорили про
культуру і PCVs ділиться своїми особистими історіями про те,
що змусило їх приєднатися до Корпусу миру.
4. 25 лютого - мультикультурний захід EnglishOK щодо вивчення традицій
та культури Голландії, за участю представників та носії культури даної
держави.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1. 3 лютого – організація студентів
для зустрічі із солістом гурту
«Антитіла» - Тараса Тополі зі студентами Волинської області.
2. 9 лютого - «Форум студентської молоді Волині» серед студентів вищих
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації Волинської області.
3. 16 лютого – відбулась зустріч молоді міста Луцька з радіоведучою та
ведучою музичних фестивалів Вікторією Жуковською на тему: «Будуй
своє майбутнє в Україні».
4. 21 лютого - презентація «Озерного вітру» для студентів м. Чернігова та
м. Суми.
5. 21 лютого - участь у міжвідомчій оперативній нараді щодо
попередження та протидії самогубств серед неповнолітніх від
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, гра «Синій
Кит».
6. 27 лютого - зустріч робочої групи, щодо звітно – виборчої конференції.

