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 липень 2017 р.
І. Загальна інформація:
25 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
16 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
31 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1. 7 липня – старт проекту із розвитку лідерського потенціалу
молоді Empowered за підтримки відділу преси, освіти та культури
США. (30 учасників із Волинської області);
2. 22 липня – святкування 5 років молодіжного, культурно-масового
проекту Lutsk Night Cinema на стадіоні Східноєвропейського
національного університету. Перегляд фільму “Август Раш” (500
учасників заходу);
3. 7-9 червня – базовий тренінг програми “Молодіжний працівник”
від Міністерства молоді та спорту України у місті Луцьку із
залученням працівників культури (бібліотечної системи) міста
Луцька.
4. 25 – 28 липня – проведення спільного конкурсу соціальних
проектів із Княгиненською ОТГ та програмою “Активні громадяни” від
Британської ради в Україні. Залучено 20 проектів соціальної дії,
перемогло 9 із загальним фінансування 80 000 грн.
5. 28 липня – проведення “Форуму активних громадян” на тему
“Сталості молодіжних соціальних проектів” на території відкритого

простору “Озерний вітер” із залученням молоді із міста Володимир –
Волинський та Нововолинськ. (50 учасників)
6. 30 липня – старт молодіжного міжнародного волонтерсього
табору на тфериторії заповідника сільського господарства у с. Рокині
за участі 15 іноземних волонтерів та 5 представників волинської
молоді. (20 учасників);

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1. 4 липня – відбулося перше засідання координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при Волинській
облдержадміністрації.
2. 4 - 17 липня – відбувся обласний пластовий табір Волинської
округи «ШО?»
3. 22 липня – попередня організаційна зустріч по проекту
«Пластовий семінар»
4. 27 липня – радіо - ефір про напрямки діяльності молодіжного
центру Волині та національно-патріотичного напрямку зокрема.
5. 10 - 13 серпня – піша мандрівка в гори. Маршрут: Коломия – ст.
Дора – г. Синячка – г. Явірник - Горгани – в. Женецький Гук – г.
Хом’як. Мандрівка включала в себе відвідування пам’ятників
загинувших вояків УПА 1948 – 1949 років.

IV. Міжнародна співпраця. Мультикультурність.
Allison Stoner

1.

July 7th - English Conversation Club
7 Липня - англійський розмовний клуб

2.

July 8th – 15th – Peace Corps Camp GLOW
8 Липня - Табір Корпусу Миру “GLOW”

3.

July 16th – First “Empowered” Leadership Training
16 Липня - Перший навчальний курс "Empowered"
July 19th – 21st – Peace Corps Medical

4.

19 Липня - Медичний візит Корпусу Миру

5.

July 28th – English Conversation Club
28 Липня - англійський розмовний клуб

6.

July 28th – Night Borscht
28 Липня - Ніч борщ

7.

July 30th – Second “Empowered” Leadership Training
30 Липня - Другий навчальний курс "Empowered"

V. Неформальна освіта
Яна Романюк
відпустка

VI. Студентське самоврядування
Світлана Мілінчук
відпустка

