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Загальна інформація про МЦВ
за листопад 2019 р
52 людини мають членство у Клубі Соціального Інвестора
8 молодих людей є амбасадорами МЦВ
103 заходи відбулося в МЦВ, серед них:
32 публічні події,
28 клубів,
43 зборів громадських організацій чи ініціатив
30 учасників завершили спеціалізований тренінг «Місія. Проектний
менеджмент»
1 базовий тренінг «Активних Громадян» був проведений
2 всеукраїнські події від ВМГО «ФРІ» відбулися в МЦВ
1 322 (рекорд!) відвідувань було в МЦВ

Напрям – Освітні програми
Петрик Дем’ян
06 листопада

Сприяння у проведені зустрічі студентів історичного
факультету СНУ ім. Лесі Українки із фронтменом гурту
O’Torvald – Євгеном Галичем (оренда звукової апаратури)

12-14
листопада

ІІ етап навчання для учнівської та студентської молоді міста
Луцька за освітньою програмою «Місія. Лідер» - «Місія.
Проект»
30 учасників (тренери – Катерина Білохвіст, Уляна Кашепа,
Дем'ян Петрик, Ольга Чепель)

14 листопада

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія» - 11
учасників

15 листопада

Тренінг із публічного виступу, презентації та дизайну для
випускників ІІ етапу освітньої програми «Місія. Лідер»
15 учасників (тренер – Дем’ян Петрик)

16-17
листопада

базовий тренінг за програмою «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні в м. Луцьк
15 учасників (фасилітатори – Дем’ян Петрик, Максим Драч)

18 листопада

Участь у форумі лідерства на історичному факультеті СНУ ім.
Лесі Українки. Сесія на тему: лідерство в громадській сфері

19 листопада

Воркшоп із виявлення проблем для учнівської молоді в ЗОШ
№17 у рамках проекту «Помічник патрульного»
35 учасників (тренер – Дем’ян Петрик)

19 листопада

Пітчинг (публічний захист) соціальних проектів від випускників
ІІ етапу освітньої програми «Місія. Лідер»
5 проектів (менеджерування – Дем’ян Петрик)

21 листопада

подія із циклу зустрічей #ІсторіяУспіху від Святослава Кононця
– «Як створити креативне агенства?»
30 учасників (менеджерування – Ольга Чепель, Уляна Кашепа,
Дем’ян Петрик)

22 листопада

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія» - 11
учасників

24 листопада

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія» - 10
учасників

27 листопада

подія із циклу зустрічей #Лекція від Теї Луцишин – «Який він
День Подяки?»
(менеджерування – Ольга Чепель, Тея Луцишин, Дем’ян
Петрик)

28 листопада

подія із циклу зустрічей #Лекція від Дмитра Ковальова – «Як
почати бігати так щоб не кинути?»
(менеджерування – Ольга Чепель, Уляна Кашепа, Дем’ян
Петрик)

Напрям – Інформування
Чепель Ольга
1.
2.
3.
4.
-

Розміщено 18 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ.
Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ:
Facebook – 106;
Іnstagram – 5;
Telegram – 4.
Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 124.
Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:
110 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4845;
84 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2498;

5.
6.
7.
8.
9.

38 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 285.
Охоплення публікацій:
взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 15435.
середнє охоплення допису на Instagram сторінці – 1276.
найбільше охоплення сторіс по переглядам на Instagram сторінці – 657.
Загальне охоплення подій на Facebook – 22853.
Створено дизайн та промоція для 3 заходів
Змонтовано 1 відео.
Здійснено 15 фотозвітів із заходів МЦВ.

Напрям - Адміністрування проектів програми "Активні Громадяни"
Білохвіст Катерина
1. Кількість інформаційних публікацій у Facebook за згадками програми
"Активні громадяни":
- На сторінці "Молодіжна Платформа" опубліковано 4 публікації
- У групі "Молодіжна Платформа" опубліковано 2 публікації
- У групі "Active Citizens" опубліковано 2 публікації
2. Опрацьовано 264 проєкти соціальної дії листопадевої хвилі програми
«Активні Громадяни» та сформовано загальну таблицю з цими проєктами.
3. Опрацьовано 58 проєктів соціальної дії зі шкіл Донецької, Луганської та
Закарпатської областей програми «Активні Громадяни» та сформовано
загальну таблицю з цими проєктами.
4. Сформовано і розіслано на пошти 13 таблиць для експертів з оцінювання
проєктів програми Активні Громадяни.
5. Зібрано і розпочато роботу над сумуванням в єдину таблицю усіх оцінок
проєктів експертів.
6. Продовжено роботу над комунікацією з партнерами червневої хвилі
програми Активні Громадяни щодо звітування проєктів.

