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 травень 2018 р.
І. Загальна інформація:
37 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
16 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
64 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1.
10 травня – проведення молодіжного форуму #4youthforum: зайнятість,
робота та майбутнє. Спілкування більше ніж із 20 представниками місцевого
бізнесу. (150 учасників)
2.
11 - 12 травня – тренінг “Менеджмент волонтерських програм” від
сертифікованих тренерів програми “Молодіжний працівник” (30 учасників);
3.
23 - 26 травня – проведення навчання та фіналу конкурсу соціальних
проектів для студентів ЛНТУ на суму 200 000 грн. за партнерства
вищезгаданого вузу, студентської ради ЛНТУ, ГО “Молодіжна Платформа” та
програми Активні громадяни від Британської ради в Україні. (55 учасників);
4.
26 травня – відкриття сезону нічних кіноперегляді “Lutsk Night Cinema”
на стадіоні СНУ імені Лесі Українки фільмом “Одержимість”. (300 осіб)
5.
30 травня - 01 червня – сприяння у проведенні 12 фестивалю
“Студентська республіка – 2018” за участю 8 закладів вищої освіти. Захід
відбувався у таборі “Сонячний” у селі Гаразджа. (200 осіб);

Напрям – «Інформаційний центр»
Оксана Цимбалюк
1. Розміщено 25 публікацій у засобах масової інформації м. Луцька.
2. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах (Facebook) –
115 публікацій.
3. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах (Іnstagram) –
32 публікації.
4. Кількість залучень у соціальних мережах: 9 нових читачів у Іnstagram,
загальна кількість користувачів сторінки Молодіжного центру Волині в
інстаграмі у травні місяці - 1175 читачів. 77 нових читачів підписалася на

сторінку Молодіжного центру Волині у Facebook. Загальна кількість підписників
у Facebook 2743 осіб.
5. Опубліковано 2 інформаційні розсилки можливостей для молоді.

Студентське та учнівське самоврядування
Леонід Тивонюк
1. 11 травня - конкурс краси "Король та Королева Луцького НТУ - 2018"
2. 12 травня - підписання договору про співпрацю між спілкою іноземних
студентів м. Бидгощ та Студентською радою Луцького НТУ
3. 23-26 травня - конкурс соціально інноваційних проектів у Луцькому НТУ
4. 29 травня - зустріч із Первинною профспілковою організацією студентів
СНУ ім. Лесі Українки та Студентською радою СНУ ім. Лесі Українки, щодо
проведення фестивалю Студентська республіка - 2018
5. 30 травня - 1 червня - допомога в організації фестивалю “Студентська
республіка – 2018”

Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 8 травня – семінар «Молодіжна політика в Україні» для студентів
спеціальності «Соціальна педагогіка» факультету педагогічної освіти та
соціальної роботи СНУ ім. Лесі Українки.
2. 11 травня – семінар «Дозвілля молоді: досвід Молодіжного центру Волині»
для студентів спеціальності «Туризм» ЛНТУ.
3. 11-12 травня – тренінг «Все про волонтерство: Залучай,координуй,
досягай!» з рамках Програми «Молодіжний працівник», тренери: Євгенія
Ткаченко, Оксана Соловей, Наталія Гринюк.
4. 12 травня – презентація Молодіжного центру Волині для студентів
університету Вищої школи економіки м. Бидгошч та Асоціації іноземних
студентів Республіки Польща.
5. 15-16 травня – Базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник» в від
Міністерства молоді та спорту України. Тренери: Оксана Салівончик, Володимир
Зиль, Яна Романюк. Місце проведення - м. Рівне.
6. 17 травня – воркшоп «Чому ти досі аматор?» Зустріч №3 Фотоклубу «35
мм». Спікер професійний фотограф – Ярослав Близнюк.
7. 30 травня – Воркшоп «Командобудування» для представників студентських
рад на фестивалі «Студентська республіка - 2018».

