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 листопад 2017 р.
І. Загальна інформація:
32 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
36 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
43 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1. 05 листопада – фестиваль Культур із залученням іноземних
студентів СНУ імені Лесі Українки - “CultureFest” у приміщення
бібліотеки вищезгаданого університету (Намібія, Гана) (60
учасників);
2. 07 листопада – відкриття нової локації молодіжного центру
Волині - “Креативна майстерня” для інноваційних та творчих
проектів молодіжних НУО (30 учасників заходу);
3. 09 листопада – проведення форуму “Ефект від WOW співпраці:
бізнес та молодь”. Залучення основних роботодавців Волині
(Модерн-Експо, Теремно хліб, Nestle Ukraine) для обговорення
тенденцій молодіжного працевлаштування (150 учасників);
4. 10 листопада – проведення першої лекції із проекту “Школа
медіа-патріотів” щодо інформаційної безпеки молоді із залученням
кафедр кібер-безпеки Волинських вузів (80 учасників);

5. 11 листопада – зустріч волинської молоді із відомим волинським
музикантом, фронтменом гурту “Фіолет” – Сергієм (Колосом)
Мартинюком (30 учасників);
6. 15 листопада – семінар для представників сфери культури
(бібліотеки, клуби) щодо інноваційних форм залучення молоді до
культурно-масових акцій (25 учасників);
7. 29 листопада – візит делегації спеціально моніторингової місії
ОБСЄ до Луцька із організацією презентації, щодо участі жінок у
миротворчих процесах. Захід відбувся у приміщенні молодіжного
центру Волині (59 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

Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
November 1st – Discussion Club
1 листопада - Англійський дискусійний клуб
November 5th – Culture Fest Group Leader
5 листопада - Лідер групи на “Culture Fest”
November 8th – Discussion Club
8 листопада - Англійський дискусійний клуб
November 9th – English Club with Clinical Psychology Faculty
9 листопада - Англійський клуб - клінічна психологія для студентів
магістрів
November 10th – English Speaking Club
10 листопада - Англійський розмовний клуб
November 15th – Discussion Club
15 листопада - Англійський дискусійний клуб
November 16th - English Club with Clinical Psychology Faculty
16 листопада - Англійський клуб - клінічна психологія для студентів
магістрів
November 17th – English Speaking Club
17 листопада - Англійський розмовний клуб
November 20th – December 3rd: Vacation
20 листопада - 3 грудня: Відпустка
IV. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 04 листопада – журі конкурсу «Кращий студент Волині 2017» в
номінації «Громадський дія».
2. 07 листопада – презентація «Школи медіа-безпеки для молоді
Волині» для студентів Філологічного факультету Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки.

3. 08 листопада – Презентація роботи Молодіжного центру для
студентів Вищого професійного училища №9.
4. 09 листопада – форум “Ефект від WOW співпраці: бізнес та молодь”.
5. 10 листопада – Перший воркшоп «Школи медіа-безпеки для молоді
Волині» тема: «Психологічна безпека в умовах інформаційної війни»,
спікер Євген Бондаренко. Захід відбувся спільно з Школою медіапатріотів та ГО «Активна громада».
6. 14-15 листопада – участь у Всеукраїнському форумі «Молодь та
децентралізація влади в Україні» та Парламентських слуханнях у
Верховній раді України, м. Київ.
7. 15 листопада – семінар «Молодіжна політика в ОТГ» для
громадського активу Павлівської ОТГ (с.Павлівка).
8. 16 листопада – участь в круглому столі до міжнародного дня
толерантності.
9. 20 листопада – зустріч з представниками української діаспори
(Молдова, Ізраїль, Аргентина) в Молодіжному центрі.
10. 21 листопада – презентація та екскурсія Молодіжним центром для
студентів Факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
11. 22 листопада – зустріч з рамках серії Персона «Мандри до країни
тролів» з Віктором – Миколою Гаврилюком.
12. 22 листопада – тренінг проекту «Моя безпека в правовому колі» в
Княгинівській середній школі на тему «Булінг у школі», за участю
лейтенанта патрульної поліції м.Луцька Ольги Шмігель та
уповноваженого з прав людини Андрія Яцука, аспірантки
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
Світлани Мілінчук.
13. 24 листопада – Театр форум на тему «Булінг у школі» в рамках
проекту «Моя безпека в правовому колі» в Княгинівській середній
школі за участю лейтенанта патрульної поліції м.Луцька Ольги
Шмігель та уповноваженого з прав людини Андрія Яцука, аспірантки
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
Світлани Мілінчук.
14. 27-29 листопада – участь у І Всеукраїнському форумі молодіжних
працівників і працівниць в м.Харків.
V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Леонід Тивонюк (новий працівник)

1. 4 листопада – проведення чергового клубу інтелектуальних
ігор – “Мафія” від Молодіжного центру Волині в місті Рожище;
2. 15 листопада – проведення чергового клубу інтелектуальних
ігор – “Мафія” від Молодіжного центру Волині в Луцькому НТУ;
3. 13 листопада – проведення чемпіонату з гри боулінг серед
студентів СНУ ім. Лесі Українки;
4. 15 листопада – проведення чемпіонату з гри боулінг серед
студентів Луцького НТУ;
5. 16 листопада – проведення танцювального конкурсу для
студентів Луцького НТУ;
6. 17 листопада – проведення чемпіонату з гри КВН для студентів
Луцького НТУ;
7. 17 листопада – фінал чемпіонату з гри боулінг між студентами
СНУ ім. Лесі Українки та Луцького НТУ;
8. 20-24 листопада – участь у тренінгу для фасилітаторів
програми Активні громадяни від Британської Ради;
9. 25 листопада – зустріч студентів Луцького НТУ із Доктором
Звуком;
10. 27 листопада – зустріч зі студентським активом СНУ ім. Лесі
Українки та обговорення подальшої співпраці;
11. 29 листопада – проведення чергового клубу інтелектуальних
ігор – “Мафія” від Молодіжного центру Волині;
12. 30 листопада – зустріч зі студентським активом Луцького НТУ
та обговорення подальшої співпраці;

