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 2017 р.
І. Загальна інформація:
36 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
20 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
55 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1. 04 жовтня – ярмарок молодіжних проектів та організацій в
рамках проекту Exploresion (USAID) у Волинській обласній бібліотеці
імені Олени Пчілки (100 учасників);
2. 06 - 08 жовтня – сприяння у проведенні літературного
фестивалю “Меридіан – Луцьк” (500 учасників заходу);
3. 07 - 08 жовтня – візит та робота у приміщення Молодіжного
центру проекту “Громадське радіо” із залученням до ефірів місцевих
політиків, бізнесменів (30 учасників);
4. 18, 20 жовтня – проведення у школах міста Луцька навчань за
методологією підручника “Компас” від Ради Європи щодо прав
молоді (80 учасників);
5. 28 – 29 жовтня – проведення базового навчання програми
“Активні громадяни” від Британської ради в Україні у смт. Маневичі
(Волинська область) (30 учасників);
6. 29 жовтня – відкриття молодіжної платформи “Цитрус” у місті
Рожище за сприяння БФ “Львівська освітня фундація” (30 учасників);

7. 31 жовтня – візит молодіжної делегації до міста Луцька із
Німеччини (округ Ліппе) для знайомства із розвитком молодіжної
політики регіону. Візит до молодіжного центру та мультикультурна
вечірка (50 учасників);

ІІ. Напрям – «Інформаційний центр»
Анастасія Кривєха
1. Розміщено 27 публікації у засобах масової інформації м.
Луцька, та 3 відеосюжети на телеканалі «Аверс» та «12 канал» .
2. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Facebook) – 119 публікацій.
3. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Іnstagram) – 32 публікації.
4. Кількість залучень у соціальних мережах: 148 нових читачів у
Іnstagram, загальна кількість користувачів сторінки Молодіжного
центру Волині в інстаграмі у жовтні місяці: 710 читачів. 135 нових
читачів підписалася на сторінку Молодіжного центру Волині у
Facebook. Загальна кількість підписників у Facebook 1963 осіб.
5. Опубліковано 10 інформаційних розсилок можливостей для
молоді.
6. Проведено 4 інформаційні зустрічі зі студентами СНУ імені
Лесі Українки: 68 студентів отримало інформацію про молодіжний
центр Волині, громадські організації міста Луцьк.

ІІІ. Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
Allison Stoner Ткачук Захар
1. October 4th: Marketplace of Youth Lutsk Exploresion project
4 жовтня: Ярмарок проекту Youth Lutsk Exploresion
2. October 6th: California history presentation in Shepetivka
6 жовтня: презентація історії Каліфорнії в місті Шепетівка
3. October 13th: English Speaking Club
13 жовтня: Англійський розмовний клуб
4. October 20th: English Speaking Club
20 жовтня: Англійський розмовний клуб

5. October 22nd: EnglishOK lab
22 жовтня: лабораторія EnglishOK
6. October 24th: Evening in the Youth Center with participants of
Lutsk Exploresion project
24 жовтня: вечір у молодіжному центрі Волині учасників проекту
Youth Lutsk Exploresion
7. October 25th: Presentation of Youth Center and Volunteerism at
the Psychology faculty SNU
25 жовтня: Презентація Молодіжного центру Волині та
волонтерства на психологічному факультеті
8. October 25th: English Discussion Club
25 жовтня: Англійський дискусійний клуб
9. October 26th: Clinical Psychology English Club with Masters
students
26 жовтня: англійський клуб - клінічна психологія для студентів
магістрів
10. October 27th: English Speaking Club
27 жовтня: Англійський розмовний клуб
11. October 29th: EnglishOK and Volunteerism presentation at the
youth center Citrus in Рожище
29 жовтня: Презентація EnglishOK та волонтерства в
молодіжному центрі "Цитрус" в селі Рожище
12. October 31st: Coffee and Culture meeting with youth from
Germany
31 жовтня: “Кава та культура” неформальна зустріч з німецькою
молоддю
IV. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 4 жовтня – Ярмарок громадських організацій та молодіжних
ініціатив в рамках проекту «Youth Lutsk Exploresion».
2. 5 жовтня – зустріч волонтерів Молодіжного центру з студентом,
волонтером Віто Марія Распанті (Італія).
3. 15 жовтня – лекція та тему «Intentional Life - Цілеспрямоване
життя» в рамках Школи лідерства Джона Максела. Лектор Ревега
Ігор, Процюк Ірина. Захід проведено спільно з центром «Територія
Особистого Розвитку», м.Тернопіль.
4. 18 жовтня – тренінг «Булінг у школі» для учнів Луцької гімназії
№4 ім. Модеста Левицького. Захід відбувся з рамках проекту «Моя
безпека в правовому колі». Тренери Світлана Мілінчук, Яна
Романюк. Тренінг відбувся за участю лейтенанта Луцької патрульної

поліції Ольги Шмігель та уповноваженого з дотримання прав людини
Національної поліції України Андрія Яцука.
5. 20 жовтня – Театр форум на тему «Булінг у школі» для учнів
Луцької гімназії №4 ім. Модеста Левицького. Захід відбувся з рамках
проекту «Моя безпека в правовому колі». Тренери Світлана
Мілінчук, Яна Романюк. Тренінг відбувся за участю лейтенанта
Луцької патрульної поліції Ольги Шмігель та уповноваженого з
дотримання прав людини Національної поліції України Андрія Яцука.
6. 24 - 25 жовтня – участь в регіональному тренінгу Програми
«Поліція та суспільство» (ПОЛіС) від міжнародної організації IREX в
м.Львів.
7. 28 - 29 жовтня – базовий тренінг Програми «Активні громадяни»
від Британської ради в Україні в смт.Маневичі. Фасилітатори Ірина
Гаранчевська, Микола Волочай.
8. 31 жовтня – презентація напрямку «Неформальна освіта
молоді» Молодіжного центру для молодіжної делегації з Німеччини.
За підтримки Молодіжного центру було проведено:
9. 25 жовтня – семінар «Робота зі ЗМІ», лектори редактор
Інтернет-видання «Таблоїд Волині» Оксана Федорук та керівниця
регіонального прес-офісу КБ «ПриватБанк» Владислава Жорняк.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Леонід Тивонюк (новий працівник)
1. 26 жовтня – Зустріч із студентським активом Луцького базового
медичного коледжу, обговорення подальшої співпраці;
2. 27 жовтня – Зустріч із студентським активом
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки;
обговорили процес проведення виборів до органів студентського
самоврядування;
3. 27 жовтня – проведення чергового клубу інтелектуальних ігор –
“Мафія” від Молодіжного центру Волині;

