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 квітень 2017
І. Загальна інформація:
Адміністратор – Юлія Ткачук
43 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
71 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
21 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Найбільші заходи місяця:
1. 13 квітня 2017 р. – презентація першої платформи “Неформальної освіти” для
організацій та установ, що займаються неформальною або формальною освітою.
50 учасників із території Волині.
2. 17 – 21 квітня 2017 р. – проведення навчання та фіналу конкурсу проектів для
молоді міста Луцька на туристичну тематику спільно із Луцькою міською радою та
програмою Британської ради в Україні – Активні громадяни (Загальний бюджет
конкурсу 200 000 гривень.) (більше 100 учасників)
3. 23 квітня 2017 р. – базова Фрі-школа від громадської організації “Фундація
регіональних ініціатив” щодо громадської та волонтерської активності. (50
учасників)
4. 29 – 30 квітня 2017 р. – школа Влогінгу (створення відео-блогів) для молоді
Волині (30 учасників).
5. 29 – 30 квітня 2017 р. – базовий тренінг програми “Активні громадяни” від
тренерів Молодіжного центру Волині для молоді із ОТГ с. Зимне. (50 учасників)
ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
1 квітня – презентація «Молодіжного центру» в смт. Маневичі для учнів старших
класів.
2.
13 квітня – навчальний семінар «Неформальна освіта в Україні: доступність та
добровільність. Захід проведений в партнерстві з Міжнародним Центром
Неформальної Освіти, за підтримки Німецького представництва DVV International в
Україні. Спікери Лариса Москаленко, Анна Острікова (м.Київ).
3.
18-22 квітня – участь в тренінгу для тренерів Програми «Молодіжний працівник»,
м.Вінниця.
4.
26 квітня – семінар «Інформаційна підтримка творчих ініціатив засобами
соціальних мереж» для представників сфери культури та мистецтв. Захід проходив в
Палаці культури міста Луцьк.
5.
28 квітня – ознайомчий візит працівників Відділу у справах сім’ї та молоді
Львівської міської ради: Самотій Ігор, Наорлевич Діана, Годунька Роман.

6.
30 квітня – 1 травня – базовий тренінг програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні для представників Зимнівської ОТГ в с.Зимне.
Фасилітатори Катерина Шкльода, Ірина Гаранчевська, Микола Волочай, Елісон
Стонер.
1.
За підтримки Молодіжного центру було проведено:
2.
8 квітня – організаційна зустріч «Соціальна гра «uCRAZYans». Організатор ГО
«Дивовижні».
3.
23 квітня – базова школа «ФРІ», організатор ВГО «Фундація регіональних
ініціатив».
4.
25 квітня: семінар «Законодавчі аспекти діяльності ФОП, ГО та самозайнятих
осіб з визначенням термінології, правил оподаткування, реєстрації» для майстрів
народних промислів. Організатор Юлія Євпак, Мар’яна Сорочук.
5.
Семінар «Ораторське мистецтво» в рамках базової школи «ФРІ». Організатор
ВОГ «Фундація регіональних ініціатив».
6.
27 квітня – Майтер-клас у Луцьку: як організувати громадські слухання.
Організатор Ресурсний центр розвитку місцевої демократії. Спікери Ірина Гайдучик,
Михайло Шелеп.
7.
29 – 30 квітня – Школа «Блогінгу». Організатори Оксана Кльоц, Максим Драч.
ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1.
1-2 квітня – майстерка для дітей в рамках денного табору для дітей, чиї батьки
задіяні в АТО. Організатор: Станиця Луцьк Пласту Національної скаутської організації
України.
2.
8 -10 квітня – майстер-клас по виробленню хенд-мейд свічечок, кошти з яких
були виручені у Благодійний Фонд "СТОПРАК" на лікування онкохворим діткам.
3.
9 - 10 квітня – представники «НСОУ- Пласт» взяли участь у весняній толоці у
Карпатах.
4.
10 квітня – майстер-класі по виробленню хенд-мейд свічечок, кошти з яких були
виручені у Благодійний Фонд "СТОПРАК" на лікування онкохворим діткам.
5.
11-13 квітня – участь та презентація діяльності Молодіжного центру Волині на
Всеукраїнському форумі, спрямованому на налагодження співпраці між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з
питань національно-патріотичного виховання “Співпраця – 2017”.
6.
12 - 25 квітня – проведення опитувань в районних навчальних закладах в
рамках «Соціологічного дослідження щодо становища молоді у Волинській області».
Кількість зібраних анкет : 400.
7.
14 квітня – ВМР «Національний Альянс» організував майстер-клас з розпису
писанок.
8.
17 квітня – пластуни провели в центральному парку ім. Лесі Українки Великодні
Гаївки. Було організовано майстерки для дітей, квест, благодійна ярмарка, фотостенд.
9.
19 квітня – проведення опитувань серед членів «НСОУ-Пласт» в рамках
«Соціологічного дослідження щодо становища молоді у Волинській області» в
категорії «молодіжний експерт».
10. 27 квітня – презентація «Національної скаутської організації Пласт» для учнів
Загальноосвітньої школи № 9.
11. протягом місяця – робота щодо створення координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук / Елісон Стонер
Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
1. April 1st – International Cub
1 квітня: Міжнародний Клуб із іноземними студентами СНУ
2. April 6th – Mentorship presentation with педагогічний факультет
Східноєвропейського національного університету
6 квітня: Презентація програми “Менторства” з педагогічний факультет
Східноєвропейського національного університету
3. April 7th – English Conversation Club
7 квітня: англійський розмовий клуб для молоді на базі Молодіжного центру
Волині.
4.

April 10th – Englsih with Пласт youth
10 квітня: Англійський розмовний клуб із молоддю скаутської організації
Пласт

5. April 13/14 – Youth Development and Mentorship Presentation (Peace Corps)
13/14 квітня: Розвиток молоді та Менторство Презентація (Корпус Миру)
6. April 21st – English Conversation Club
21 квітня: англійський розмовий клуб для молоді на базі Молодіжного
центру Волині.
7. April 21st – Meeting with School 25 Euro Club
21 квітня: Участь у заходах Євроклубу 25 школи
8. April 25th – Volunteerism Presentation В рамках тижня факультету бізнесу в
Луцькому національному технічному університет
25 квітня: Волонтерська Презентація В рамках тижня факультету бізнесу в
Луцькому національному технічному університет
9. April 28th – English Conversation Club
28 квітня: англійський розмовий клуб для молоді на базі Молодіжного
центру Волині.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
6 квітня – презентація менторської програми Молодіжного центру Волині для
студентів спеціальності «соціальної педагогіки» педагогічного факультету
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
2.
7 квітня – Робоча зустріч оргкомітету Profit day «День кар’єри»;
3.
9 квітня - Технічне сприяння у проведенні фіналу акції «Серце дo серця» під
гаслом «Я хoчу бачити життя».
4.
10 квітня - презентація діяльності
Молодіжного центру
Волині для
представників студентської ради Волині. Інформування про можливості;

5.
10 квітня - презентація Profit day «День кар’єри» для представників вищих
навчальних закладів міста Луцька;
6.
25 квітня - презентація волонтерства в Америці для студентів
Луцького
національного технічного університету;
7.
21- 27 квітня – проведення «Соціологічного дослідження, щодо становища
молоді у Волинській області» серед студентів міста Луцька;
8.
28 квітня - робоча нарада щодо заходу Profit day «День кар’єри».
9.
28 квітня - договір про співпрацю з кафедрою педагогічної та вікової психології,
факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.
10. 29 квітня- участь в організації та проведенні Обласної акції «Зробимо Волинь
чистою разом!».

