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e-mail: molod.platforma@gmail.com
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Звіт за виконану роботу
групи «Молодіжний центру»
за грудень 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:
2-3 грудня 2017 р. – базове навчання у рамках програми Активні
громадяни від Британської ради у смт. Колки (Маневицький район,
35 осіб);
09 грудня 2017 р. – проведення молодіжного форуму у місті Луцьку
разом із Департаментом сім’ї молоді та спорту ЛМР – “4YouthForum”
для розробки дорожньої карти реформування молодіжної політики у
Луцьку (Розважальний центр Промінь, 100 осіб);
11 – 13 грудня 2017 р. – проведення базового навчання
національної програми “Молодіжний працівник” від Міністерства
молоді та спорту України для працівників сфери культури та служб
зайнятості (проводилось у молодіжному центі Волині, 32 особи);
17 грудня 2017 р. – школа Медіа-патріотів України із залученням
експертів із інформаційних технологій та пропаганди. Навчання про
міфодизайн та маніпуляції із історією (проводилось у молодіжному
центі Волині, 50 осіб);

22 грудня 2017 р. – фінальний звіт програми Активні громадяни на
Волині та молодіжний форум щодо Цілей сталого розвитку
тисячоліття (проводився у готелі Україна, 85 осіб);
23 грудня 2017 р. – візит делегації молоді у кількості 42 особи,
учасників проекту “Українська академія лідерства” для обміну
досвідом та дослідження громади міста Луцька;
28 грудня 2017 р. – річний звіт Молодіжного центру Волині щодо
роботи за весь рік для активної громадськості, представників
молодіжних організацій (проводилось у молодіжному центі Волині,
45 осіб);
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
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December 6th – Discussion Club
6 грудня - Англійський дискусійний клуб
December 7th - English Club with Clinical Psychology Faculty
7 грудня - Англійський клуб - клінічна психологія для студентів
магістрів
December 8th – English Speaking Club
8 грудня - Англійський розмовний клуб
December 13th – Discussion Club
13 грудня - Англійський дискусійний клуб
December 14th - English Club with Clinical Psychology Faculty
14 грудня - Англійський клуб - клінічна психологія для студентів
магістрів
December 15th – English Speaking Club
15 грудня - Англійський розмовний клуб
December 16th – International Christmas Party
16 грудня - Міжнародна різдвяна вечірка
December 20th – Discussion Club
20 грудня - Англійський дискусійний клуб
December 22nd – Holiday Speaking Club
22 грудня - Розмовний клуб про Американські свята
December 22nd – Active Citizens Report
22 грудня - Форум "Активних громадян" Волині - Як змінити світ у
2018
December 23rd – Lutsk Exploresion presentation for УАЛ
23 грудня - Презентація проекту “Lutsk Exploresion” для учасників
програми УАЛ Львів
December 27th – Discussion Club
27 грудня - Англійський дискусійний клуб
December 28th – Youth Center Final Report of the Year
28 грудня – Річний звіт робити молодіжного центру Волині

IV. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 2-3 грудня – базовий тренінг Програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні в смт. Колки для учнів шкіл. Фасилітатори:
Дем’ян Петрик, Юлія Піскорська.
2. 5 грудня – участь в семінарі Європейського фонду освіти з
мапування переходу молоді від навчання до роботи в Україні (м.Київ).
3. 7 грудня – «Жива бібліотека» за участю патрульної поліції Луцька в
рамках проекту ПОЛіС за підтримки міжнародної організації IREX
спільно з Факультетом педагогічної освіти та соціальної роботи СНУ
ім. Лесі Українки. Координатори Яна Романюк, Світлана Мілінчук.
4. 9 грудня – вечірній кінопоказ фільму «К9» спільно з Lutsk Night
Cinema за участю патрульної поліції Луцька в рамках проекту ПОЛІС
за підтримки міжнародної організації IREX. Координатори Яна
Романюк, Світлана Мілінчук.
5. 11-13 грудня – базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник»
для представників бюджетних установ та громадських активістів.
Тренери: Захар Ткачук, Яна Романюк, Оксана Салівончик.
6. 14 грудня – участь у панельній дискусії «Як створити успішний
молодіжний центр?» на Форумі «Розвиток молодіжного центру» м.
Тернопіль.
7. 15 грудня – гра «Країна гідності» за участю патрульної поліції
Луцька в рамках проекту ПОЛіС за підтримки міжнародної організації
IREX спільно з Факультетом педагогічної освіти та соціальної роботи
СНУ ім. Лесі Українки. Координатори Яна Романюк, Світлана Мілінчук.
8. 16 грудня – презентація Молодіжного центру для молоді з
інтернатів міста на спортивних змаганнях «Спорт для всіх» спільно з
Департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
9. 17 грудня – Другий воркшоп «Школи медіа-безпеки» на тему
«Міфодизайн: переможна історія України», тренер, медіа-експерт
Євген Бондаренко (Школа медіа-патріотів, м. Київ).
10. 19-20 грудня – участь в семінарі «Залучення громадян до місцевих
справ заради більшої прозорості» від Ради Європи та Конгресу
місцевих та регіональних влад, м. Київ.
11. 27 грудня - гра «Країна гідності» за участю патрульної поліції
Луцька в рамках проекту ПОЛіС за підтримки міжнародної організації
IREX спільно з Факультетом педагогічної освіти та соціальної роботи
СНУ ім. Лесі Українки. Координатори Яна Романюк, Світлана Мілінчук.
12. 28 грудня – звіт за 2017 рік Молодіжного центру Волині.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Леонід Тивонюк
1. 2-3 грудня – проведення тренінгу за програмою Активні
громадяни для школярів смт Колки;
2. 2 грудня – зустріч студентів СНУ із Доктором Звуком;
3. 5 грудня – участь та презинтація роботи Молодіжного центру
Волині у форумі «Лідери 21 ст.» для учнівського парламенту
м.Луцька;
4. 5 грудня – проведення чергового клубу інтелектуальних ігор –
“Мафія” від Молодіжного центру Волині;
5. 11-13 грудня – участь у тренінгу Молодіжний працівник;
6. 14 грудня – проведення настільних та інтелектуальних ігор для
ГО «ФРІ Луцьк»;
7. 15 грудня – створення Клубу інтелектуальних та настільних ігор
Молодіжного центру Волині;
8. 19 грудня – проведення ігор в рамках Клубу інтелектуальних та
настільних ігор Молодіжного центру Волині;
9. 20 грудня – проведення чергового клубу інтелектуальних ігор –
“Мафія” від Молодіжного центру Волині;
10. 27-28 грудня – проведення тренінгу програми Активні
громадяни серед студентської молоді міста Луцька(СНУ, ЛНТУ, ТК
ЛНТУ, ЛБМК, ВоК НУХТ);
11. 27 грудня – проведення чергового клубу інтелектуальних ігор
– “Мафія” від Молодіжного центру Волині;

