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 березень 2018 р.
І. Загальна інформація:
35 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
28 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
28 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1.
03 березня – воркшоп із актором Дмитром Безвербним
“Культурні ініціативи Волині. Як робити мистецькі проекти?”. (50
учасників);
2.
06 – 09 березня – навчальний візит молодіжної делегації із
сходу та півдня України у рамках програми “Активні громадяни” від
Британської ради в Україні. Вивчення соціальних інновацій та
культурного шару Волині (45 учасників);
3.
07 березня – мультикультурна вечірка із гостею із Японії –
Харуке Санама на тему поєдання культур та традицій Україна та
Японії (візит в рамках програми Корабель Миру) (50 учасників);
4.
11 березня – міжнародний семінар із залученням волонтерів
корпусу миру США та Волинської молоді, що можливостей
волонтерства. (30 осіб)
5.
22 березня – тренінг від експерта розвитку особистісного
потенціалу – Людмили Пенцак “5 особливостей планування для
молоді” (50 осіб);
6.
27 березня – акустичний вечір “ComeIN” із популярним рокгуртом “Мотанка” та залученням місцевих молодих музикантів та
поетів (60 учасників);

7.
29 березня – проведення міжнародного студентського
форуму із залучення студентських рад усіх вищих закладів освіти
області. Виступи спікерів на теми: студентської автономії,
фінансування студ.рад, захисту інтересів студентів. (110 учасників);

II. Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
1.
March 2nd – English Speaking Club
2 березня – Англійський розмовний клуб
2.
March 7th – English Discussion Club
7 березня – Англійський дискусійний клуб
3.
March 7th – Active Citizens National Training Visit: Diversity
Activity
7 березня – Національний навчальний візит Активних громадян –
Діяльність про відмінність
4.
March 9th – English Speaking Club
9 березня – Англійський розмовний клуб
5.
March 11th – A Brunch Conversation with PCVs
11 березня – Мотиваційні та інформаційні зустрічі з волонтерами
Корпусу Миру
6.
March 14th – English Discussion Club
14 березня – Англійський дискусійний клуб
7.
March 15th – International Women’s Day Discussion at Window on
America
15 березня – Міжнародна жіноча дискусія - Вікно в Америку
8.
March 16th – English Speaking Club
16 березня – Англійський розмовний клуб
9.
March 21st – English Discussion Club
21 березня – Англійський дискусійний клуб
10.
March 23rd – English Speaking Club
23 березня – Англійський розмовний клуб

11.
March 26th – Volunteerism Presentation at Journalism Faculty
26 березня – Презентація про волонтерство на факультеті
журналістики
12.
March 28th – English Discussion Club
28 березня – Англійський дискусійний клуб
13.
March 29th – English and Volunteerism Presentations at School
Number 3
29 березня – Англійська презентація про волонтерство у школі № 3
14.
March 30th – English Speaking Club
30 березня – Англійський розмовний клуб

ІІI. Напрям – «Студентське та учнівське самоврядування»
Леонід Тивонюк
1.
2 березня – відкриття сезону інтелектуальної гри Мафія;
2.
5 березня – збори та навчання для комітету проекту
“Молодіжний банк ініціатив”;
3.
6-9 березня – Навчальний делегації молоді із сходу та півдня
України за програмою Активні громадяни в м. Луцьк;
4.
6 березня – Клуб інтелектуальних ігор Вулик;
5.
9 березня – Клуб інтелектуальних ігор Вулик;
6.
10 березня – Клуб інтелектуальних ігор Вулик;
7.
15 березня – Презентація та запрошення до волонтерського
корпусу Молодіжного центру учнів ЗОШ № 23 школі міста Луцька;
8.
16 березня – Клуб інтелектуальних ігор Вулик;
9.
17 березня – “Ілюзії та реалії світу криптовалют”, семінар по
криптовалюті та майнінгу для молоді;
10.
20 березня – Клуб інтелектуальних ігор Вулик;
11.
27 березня – Презентація та запрошення до волонтерського
корпусу Молодіжного центру студентів Волинського коледжу
Національного університету харчових технологій;
12.
28 березня – Клуб інтелектуальної гри Мафія;
13.
29 березня – Форум студентської молоді Волині. Масштабний
захід із залученням більше ніж 100 студентів Волині;
14.
30 березня – 1 квітня – Другий модуль навчання по
Молодіжному банку ініціатив;

IV. Напрям – «Інформування молоді щодо можливостей та
послуг »
Анастасія Кривеха
1. Розміщено 23 публікації у засобах масової інформації м. Луцька.
2. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Facebook) – 130 публікацій.
3. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Іnstagram) – 12 публікації.
4. Кількість залучень у соціальних мережах: 50 нових читачів у
Іnstagram, загальна кількість користувачів сторінки Молодіжного
центру Волині в інстаграмі у березні місяці - 1125 читачів. 110 нових
читачів підписалася на сторінку Молодіжного центру Волині у
Facebook. Загальна кількість підписників у Facebook 2553 осіб.
5. Опубліковано 4 інформаційні розсилки можливостей для молоді.

V. Напрям – Неформальна освіта молоді
Яна Романюк
1.
1 березня – проведено тренінг на тему "Соціальні права
молоді" на основі "Рекомендацій Комітету міністрів державамучасницям стосовно доступу молодих людей з неблагополучних
районів до соціальних прав". Захід відбувся в рамках проекту
«ПОЛіС» для студентів факультету «Педагогічна освіта та
соціальна робота» СНУ ім. Лесі Українки.
2.
2 березня - Форум-театр «Соціальні права молоді» для
студентів факультету «Педагогічна освіта та соціальна робота»
СНУ ім. Лесі Українки за участю Патрульної поліції Волинської
області в рамках проекту «ПОЛіС».
3.
11 березня - за сприяння Молодіжного центру Волині
відбувся семінар «YouTube як платформа саморозвитку», спікер
Уляна Кашепа ЛО ВГО «Фундація регіональних ініціатив».
4.
29 березня – участь в круглому столі на тему «Співпраця із
ГО: сприяння залученню громадян до розвитку громад»,
організатор Волинський Центр розвитку місцевого
самоврядування.

