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 квітень 2018 р.
І. Загальна інформація:
43 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
14 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
52 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1.
10 квітня – презентація для навчальних закладів Луцька можливостей
двосторонньої програми Україно-Литовських обмінів молоді; (50 учасників);
2.
11 - 13 квітня – навчальний візит до області молодіжної делегації із
Кіровоградської області та їх стажування у Молодіжному центрі Волині (8
учасників);
3.
12 квітня – навчання молоді основам “Самомотивації” від бізнестренера, коуча – Людмили Пенцак (43 учасника);
4.
20 квітня – проведення щорічної, обласної акції “Зробимо Волинь
Чистою – 2018” із залученням до роботи більше 500 волонтерів у містах
Ковель, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Устилуг, Ратне та Любешів.
(500 осіб)
5.
21-22 квітня – візит молоді із міст Чернігів, Сєвєродонецьк, Скадовськ
для участі у молодіжній виставі (формат – театру форуму) - “Мистецтво
мирного діалогу” (30 осіб);
6.
22 квітня – акустичний вечір “Дзиґа” із залученням мистецької молоді:
вірші, музика, проза у бібліотеці імені Олени Пчілки (60 учасників);
7.
27 - 28 квітня – проведення базового тренінгу програми “Активні
громадяни” від Британської ради в Україні у смт. Ратне (Волинська область)
для громадських активістів, представників місцевого самоврядування,
представників ОТГ даного району (35 учасників);

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 03 квітня - «Жива бібліотека» за участю патрульної поліції Луцька в рамках
проекту ПОЛіС за підтримки міжнародної організації IREX для студентів І і ІІ

курсів з Луцького національного технічного університету. Координатори Яна
Романюк, Світлана Мілінчук.
2. 11 квітня – семінар «Профілактика булінгу в школі» в рамках проекту «Твоя
безпека в правовому колі» для учнів 8-их класів ЗОШ №24 м.Луцька.
Координатори Яна Романюк, Світлана Мілінчук. Захід відбувся за участю
Патрульної поліції Волинської області.
3. 12 квітня – Форум молоді та поліції «Взаємодія робить нас сильними» за
участю патрульної поліції Луцька, Факультету педагогічної освіти та соціальної
роботи Східноєвропейського національного університетуU-report. Захід
відбувся в рамках проекту ПОЛіС за підтримки міжнародної організації IREX.
Спікери т.в.о. начальника Управління патрульної поліції Волинської області
Дмитро Хмарук, журналістка, громадська діячка Марія Доманська, амбасадори
U-report Любов Сьорак, Ілля Дерев’янченко. Координатори Яна Романюк,
Світлана Мілінчук.
4. 17 квітня - семінар «Профілактика булінгу в школі» в рамках проекту «Твоя
безпека в правовому колі» для учнів 8-их класів ЗОШ №24 м.Луцька.
Координатори Яна Романюк. Захід відбувся за участю Патрульної поліції
Волинської області.
5. 20 - 21 квітня – участь в Стратегічній сесії Асоціації молодіжних центрів
України щодо процедури присвоєння Національного Знаку Якості для
молодіжних центрів та Положення про членство в Асоціації. Місце проведення:
Запорізький обласний центр молоді, м.Запоріжжя.
6. 25 квітня – Зустріч №2 Фотоклубу «35 mm» на тему «Хто такий фотограф?».
Спікер фотограф Ярослав Близнюк.
7. 26 - 27 квітня – базовий тренінг Програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні. Фасилітатори: Ірина Гаранчевська, Микола
Волочай. Партнери Старовижівська районна державна адміністрація. Місце
проведення: Районний центр зайнятості, смт.Стара Вижівка.
8. 29 квітня – інформаційна зустріч «LinkedIn у великому місті», спікер
спеціаліст відділу молодіжної політики Департаменту внутрішньої та
інформаційної політики Львівської ОДА.

ІІІ. Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
Allison Stoner
1. April 4th – English Discussion Club
4 квітня – Англійський дискусійний клуб
2. April 5th – Volunteerism Presentation at факультету Міжнародних відносин
СНУ ім. Лесі Українки

5 квітня – Презентація про волонтерство на факультету Міжнародних відносин
СНУ ім. Лесі Українки
3. April 5th – English Speaking Club
5 квітня – Англійський розмовний клуб
4. April 11th – English Discussion Club
11 квітня – Англійський дискусійний клуб
5. April 13th – Korean Culture Day
13 квітня – День корейської культури
6. April 18th – English Discussion Club
18 квітня – Англійський дискусійний клуб
7. April 18th – Presentation of American School System at School #7
18 квітня – Презентація американської шкільної системи у школі №7
8. April 19th – English Speaking Club
19 квітня – Англійський розмовний клуб
9. April 20th – Peace Corps meeting in Kyiv
20 квітня – Зустріч Корпусу Миру в Києві
10. April 25th – English Discussion Club
25 квітня – Англійський дискусійний клуб
11. April 27 – English Speaking Club
27 квітня – Англійський розмовний клуб
12. April 28th – Resume Building Workshop
28 квітня – Воркшоп написання резюме

ІІІ. Учнівське та студентське самоврядування
Леонід Тивонюк
1. 12 квітня – робоча зустріч із студентським активом СНУ ім. Лесі Українки;
2. 17 квітня – інформаційна зустріч «Чому Україну не беруть в НАТО?»;
3. 18 квітня – тренінг для комітету Молодіжного банку ініціатив «Комунікативні
повідомлення»;
4. 20 квітня – обласна екологічна толока Зробимо Волинь чистою – 2018;
5. 26 квітня – гра в інтелектуальну настільну гру «Мафія»;
6. 29 квітня – робоча зустріч із студентським активом Луцького НТУ;

IV. Напрям – «Інформаційний центр»
Оксана Цимбалюк
- Розміщено 24 публікації у засобах масової інформації м. Луцька.
- Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах (Facebook) –
138 публікацій.
- Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах (Іnstagram) – 23
публікації.
- Кількість залучень у соціальних мережах: 41 нових читачів у Іnstagram,
загальна кількість користувачів сторінки Молодіжного центру Волині в
інстаграмі у березні місяці - 1166 читачів. 113 нових читачів підписалася на
сторінку Молодіжного центру Волині у Facebook. Загальна кількість
підписників у Facebook 2666 осіб.
- Опубліковано 4 інформаційні розсилки можливостей для молоді.

