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

Відбулося:
29 - разів брали участь в оренду техніку та приміщення молодіжного
центру.
18 – разів проходили клуби настільних ігор, мафія та англійської
мови.
Великі заходи за місяць:
1. 02 – 04 липня – проведення заходу у форматі “Відкритий простір”
для генерування ідей щодо роботи, створення молодіжних рад у малих
громадах (ОТГ та сільська територія) у рамках проекту “Створення
дієвої моделі участі на локальному рівні” (40 осіб);
2. 03 липня – прес-конференція клубу історичної реконструкції
“Айна-бера” у Молодіжному центрі Волині. (25 осіб).
3. 06 липня – проведення стратегічної сесії Молодіжного центру
Волині до 2021 року від ГО “Кузня кадрів” – Ксенія Ємшина. Розробка
стратегії центру. (30 учасників);
4. 12 липня – проведення заходу “Мапування простору та
функціоналу” першого Луцького міського, молодіжного центру на
території колишнього луцького іподрому. Візит до Луцька заступника
міністра молоді та спорту України – Яреми Олександра Йосиповича.
5. 15 липня – проведення заходу із серії EnglishOK, щодо культури
Індонезії із участю представників волонтерської організації AIESEC.
Indonesia. (40 учасників)

6. 19 липня – візит Міністра молоді та спорту України на Волинь та
зустріч із лідерами молодіжних організацій та середовищ області. (50
учасників)
7. 21 липня - проведення заходу із серії EnglishOK, щодо культури
Єгипту із участю представників волонтерської організації AIESEC.
Egypt. (40 учасників)
8. 24 липня – участь адміністратора молодіжного центру Волині –
Юлії Ткачук у зустрічі із експертами Ради Європи щодо діяльності,
розбудови молодіжних центрів. (20 учасників)
9. 30 липня – презентація програми “Креативна Європа. Східне
партнерство”. (30 учасників)

Напрям – «Інформаційний центр»
Уляна Кашепа
1. Розміщено 49 публікацій у засобах масової інформації м. Луцька.
2. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Facebook) – 113 публікацій.
3. Публікація інформаційних повідомлень у соціальних мережах
(Іnstagram) – 23 публікацій.
4. Кількість залучень у соціальних мережах: 87 нових читачів у
Іnstagram, загальна кількість користувачів сторінки Молодіжного
центру Волині в інстаграмі у липні місяці - 1291 читач. 203 нових
читачів підписалася на сторінку Молодіжного центру Волині у
Facebook. Загальна кількість підписників у Facebook 3051 особа.

Напрям – «Освітні програми»
Дем’ян Петрик
1. 4 липня – Зустріч респондентів та прес-конференція із U-Report;
2. 7 липня – Марафон настільних та інтелектуальних ігор;
3. 9-10 липня – Базовий тренінг за програмою Активні громадяни від
Британської ради в України;

4. 14 липня – Збори Відокремленого підрозділу ГО «УАС» у Волинській
області;
5. 19 липня – інтелектуально – розважальна гра «Мафія»;
6. 25 липня – Зустріч з циклу «Персона» - «Barber-sho? Історія успіху
Gentelmens Club»;
7. 26 липня – Інспекція Молодіжного центру Волині на інклюзивність,
захід «Доступне та комфортне місто» від спеціалістів ГО «Гармонія»;
8. 26 липня – інтелектуально – розважальна гра «Мафія»;
9. 31 липня – зустріч із представниками оргкомітету фестивалю
«Бандерштат» - «Ніштяки Бандерштату».

