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

Кількісні показники:
-

841 – осіб відвідали молодіжний центр та стали учасниками подій,
клубів центру у травні 2019 року;
34 – рази брали у оренду обладнання молодіжного центру Волині;
58 – заходів відбулися у травні 2019 року;

Основні заходи місяця:
03 – 04 травня 2019 року – проведення навчання програми фонду Богдана
Гаврилишина «Молодь змінить Україну» щодо соціальних змін, брендингу
соціальних проектів (40 учасників);
06 травня 2019 року – перша зустріч членів «Клубу соціального інвестора» зі
заступником міністра молоді та спорту України О.Й Ярема (30 учасників);
07 - 09 травня 2019 року – проведення навчання програми «Місія L» щодо
проектного дизайну та розробки власних проектів для реалізації їх у місті Луцьку
(ІІІ хвиля) (35 учасників);
13 – 14 травня 2019 року – відкриття локального комітету програми U-report
Ukraine на Волині. Навчання волонтерів даного комітету та зустрічі із
громадськими організаціями, місцевою адміністрацією. (15 учасників);
23 травня 2019 року – візит моніторингової групи програми розвитку ООН та
посольства Данії щодо навчання «Громадянська освіта», яке відбувається у
приміщенні молодіжного центру Волині (5 учасників);
27 травня2019 року – проведення лекції із серії заходів “Special Edition” щодо
стресостійкості та вигорання від психолога Катерина Меркулова (50 учасників);

Звіти працівників центру.
Напрям – «Краудфандинг»
Ольга Чепель
1. За період від 1 до 30 квітня заповнили заявку на участь у Клубі соціального
інвестора відібрані до Клубу 7 осіб.
2. 28 особи, станом на 31 травня перерахували благодійні внески.
Кількість Золотих інвесторів – 6 осіб;
Кількість Срібних інвесторів – 8 особи;
Кількість Бронзових інвесторів – 14 особи.
3. Загальна сума отримана за травень станом на 31 травня – 17760 грн,
враховуючи налаштовані регулярні щомісячні платежі, отримана сума
становитиме 20 193 грн.
4. Опублікувано 4 постів про Клуб соціального інвестора на фейсбук-сторінці
Молодіжного центру Волині, серію сторі в інстаграмі.
5. Сума, отримана через оренду тренінгового приміщення – 2400 грн.

Напрям – «Освітні програми»
Дем'ян Петрик
1. 7 - 9 травня – другий етап освітньої програми «Місія. Лідер» - «Місія П:
Проектний дизайн»
2. 15 травня – сесія «Публічний виступ» для випускників другого етапу «Місії.
Лідер»
3. 16 травня – пітчинг проєктів від випускників другого етапу «Місії. Лідер»
4. 18 - 19 травня – Базовий тренінг програми Активні громадяни від
Британської ради в Україні в м.Ковель
5. 29 травня – тренінг з акторської майстерності для молоді від випускників
другого етапу «Місії. Лідер»
6. 30 травня – подія з циклу «СпешлЕдішн» на тему «Давай поговоримо про
рекламу» від Володимира Домбровського
7. 27 травня– зустріч із циклу подій #СпешлЕдішн на тему «Стесостійкість»,
учасники дізналися про основні елементи та види стресу та як з ним
боротися;
8. 28 травня– проведення засідання клубу інтелектуально - розважальної гри
«Мафія».

Напрям – «Інформаційний центр»

Кашепа Уляна
1. Розміщено 29 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ.
2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ:
- Facebook – 115;
- Іnstagram – 12.
3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 70.
4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:
- 102 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4140;
- 50 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2070.
5. Охоплення публікацій:
- взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 14 262.
- середнє охоплення на Instagram сторінці – 925.
6. Загальне охоплення подій на Facebook – 33 777.
7. Здійснено:
- 4 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ».
8. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 841.

