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Загальна інформація про події в МЦВ
за серпень 2019 р
20 заходів провели в приміщенні МЦВ
21 клуб
25 зборів громадських організацій чи ініціатив
3 дні представляли МЦВ на алеї ГО найбільшого фестивалю на західній Україні
«Бандерштат»
3 дні базового тренінгу «Активні Громадяни» в МЦВ
3 дні спеціалізованого тренінгу «Громадянська освіта»
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 – 131;
- Іnstagram – 5.
3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 93.
4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:
- 158 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4537;
- 56 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2175;
- 40 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 203.
5. Охоплення публікацій:
- взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 16 406.
- середнє охоплення на Instagram сторінці – 977.
6. Загальне охоплення подій на Facebook – 18 860.
7. Здійснено:
- 4 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ»;
- 1 жива трансляція на Instagram.
8. Проведено 1 подію в рамках циклу зустрічей «iNNetwork».
9. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 670.

Напрям – «Освітні програми»
Петрик Дем’ян
1 серпня – зустріч із циклу подій #ІсторіяУспіху із Тарасом Дацюком на тему: «Хто
такий Хасла і що він собі позволяє?»;
2-4 серпня – сприяння та співорганізація Алеї інститутів громадянського суспільства,
та зони неформальної освіти на фестивалі українського духу – Бандерштат;
7 серпня – зустріч із циклу подій #Лекція із Іриною Гаранчевською на тему: «Як косити
бабло, роблячи постики?»;
20-22 серпня – проведення базового навчання за програмою Активні громадяни від
Британської ради в Україні в м.Луцьк для молоді м. Луцька та Луцького району;
21 серпня – збори клубу та гра в настільну, інтелектуально – розважальну гру
«Мафія»;
25 серпня – збори клубу та гра в настільну, інтелектуально – розважальну гру
«Мафія»;
26 серпня – збори клубу та гра в настільну, інтелектуально – розважальну гру
«Мафія»;
Напрям – «Краудфандинг»
Ольга Чепель
1. За період від 1 до 31 серпня заповнили заявку на участь у Клубі соціального
інвестора 4 особи.
2. 33 осіб станом на 4 вересня перерахували благодійні внески.
Кількість Золотих інвесторів – 7 осіб;
Кількість Срібних інвесторів – 10 особи;
Кількість Бронзових інвесторів – 15 особи.
3. Загальна сума отримана за липень станом на 01 серпня– 19327 грн.
4. Опублікувано 3 постів про Клуб соціального інвестора на фейсбук-сторінці
Молодіжного центру Волині.
Напрям – Адміністрування проектів програми "Активні Громадяни"
Білохвіст Катерина
1. Кількість інформаційних публікацій у Facebook за згадками програми "Активні
громадяни":
- На сторінці "Молодіжна Платформа" опубліковано 5 публікацій
- У групі "Молодіжна Платформа" опубліковано 4 публікацій
- У групі "Acvive Citizens" опубліковано 7 публікацій
2. Налагоджена комунікація з менеджерами проектів-переможців "Активні Громадяни"
3. Організація міжкультурного англомовного заходу "MultiParty" в Молодіжному Центрі
Волині

