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Описовий звіт діяльності працівників МЦВ
(Молодіжний центр Волині)
за січень 2020
Виконавча директорка
Кашепа Уляна
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2.
-

3.
-

4.
-

Координація роботи працівників, амбасадорів і проектів Центру:
модерація 3 щотижневих зборів, та 1
 0 брифів
модерація 4 зборів по проектах ZLUKA та Клубу Соціального Інвестора
складання і домовення щотижневих графіків адміністрування
амбасадорів
Адміністрування простору:
ведення і оновлення к
 алендаря МЦВ
виконання окремих організаційно-господарських завдань (ремонт
дверей)
ведення підрахунку в
 ідвідувань - 7
 56 та кількості з
 аходів - 66, що
відбулися в МЦВ:
● 19 публічних подій
● 22 клуби
● 25 зборів
Координація проєкту «Клуб Соціального Інвестора»:
залучення 4
 нових інвесторів (спільно з Катериною Білохвіст),
наразі - 54 учасників Клубу
постійне здійснення особистої онлайн комунікації з інвесторами
здійснення 3 e-mail розсилок (спільно з Ольгою Чепель):
● привітання з новорічними святами
● звіт за грудень 2019
● запрошення на ZLUKA networking
Долучення до окремих проєктів Центру:
підготовка до заходу «Сімейний день в МЦВ»
проведено 3 навчальні сесії під час тренінгу «Місія А – Адвокація»

Менеджер освітніх програм
Петрик Дем’ян
10 січня

подія із циклу зустрічей Історія успіху від Андрія Котищука –
«Андрій Котищук про сім’ю, бізнес, життя»
(адміністрування – Ольга Чепель, Дем’ян Петрик)

15 січня

подія із циклу зустрічей Лекція від Олексія Кушнєра – «Як ходити
в гори в кайф?»
(адміністрування – Ольга Чепель, Дем’ян Петрик)

16 січня

подія із циклу зустрічей Лекція від Артема Олішанського – «Як
почуватись безпечно в інтернеті?»
(адміністрування – Ольга Чепель, Дем’ян Петрик)

16 січня

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»

21-23 січня

Спеціалізований тренінг освітньої програми «Місія. Лідер» «Місія А – Адвокація» - 40 учасників
(тренери – Ольга Чепель, Катерина Білохвіст, Уляна Кашепа,
Дем’ян Петрик)

22 січня

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»

27-28 січня

Базовий тренінг програми Активні громадяни від Британської
ради в Павлівській ОТГ
(тренери – Уляна Кашепа, Дем’ян Петрик)

28 січня

проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»

30 січня

подія із циклу зустрічей Історія успіху від Юлії Щесюк – «Як бути
кращим у своїй професії?»
(адміністрування – Ольга Чепель, Дем’ян Петрик)

Проєктна менеджерка
Катерина Білохвіст
1.
2.
3.

4.

Відзнято 6 відео-роликів з учасниками Клубу Соціального Інвестора.
Скомуніковано та запрошено спікерів на проект «ZLUKA networking».
22 січня проведено виступ на семінарі в педагогічному коледжі на тему
«Можливості для молоді», презентація Молодіжного центру Волині
(спільно із Леонідом Корнієнком).
Проведено 6 зустрічей з соціальними інвесторами щодо підвищення
ефективності роботи Клубу.

5.

Домовлено партнерство МЦВ та ТЗОв «Світ Громад» щодо проведення
ряду шкільних турнір з настільної гри «Молодіжна рада».
6.
25 січня проведено навчальний тренінг для команди майбутніх
організаторів турнірних ігор «Молодіжна рада».
7.
Проведено 3 навчальні сесії під час тренінгу «Місія А – Адвокація».
8.
Надано підтримку в ролі українського партнера для волонтерки
Молодіжного Центру Теї Луцишин в програмі Peace Corpe для пошуку
орендованої квартири у Луцьку та роботи з відповідною документацією.
9.
Координація заходу «Сімейний день в МЦВ».
10. 30 січня проведено зустріч з правлінням ГО «YMCA» щодо партнерської
співпраці.

Менеджерка з комунікацій
Чепель Ольга
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Розміщено 13 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ.
Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ:
- Facebook – 80;
- Іnstagram – 4;
- Telegram – 4.
Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 125.
Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:
- 110 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 5122;
- 89 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2625;
- 44 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 345.
Охоплення публікацій:
- взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 12,455.
- середнє охоплення допису на Instagram сторінці – 1299.
- найбільше охоплення сторіс по переглядам на Instagram сторінці – 720.
Загальне охоплення подій на Facebook – 36 554.
Створено дизайн для 9 заходів, та промоція для 8 заходів.
Здійснено 5 фотозвітів із заходів МЦВ.
Проведено 4 сесії на тренінгу «М
 ісія А – Адвокація».

Peace Corp volunteer
Teya Lucyshyn

In January, I ran and/or assisted with English clubs, traveled for an English Camp
planned by another Peace Corps Volunteer, and held meetings for TOP Club. In
addition, I worked on creating a schedule for Culture Exchange Club and proposed a
new partnership with the YMCA.
Jan 9th- Meeting TOP club- discussed climate change and dependence on
technology- did an activity where everybody proposed a policy that they believe would
help fight against climate change and voted on favorite- 6 people
Jan 10th- English speaking club- discussed what we did over the holidays and
interesting Christmas traditions different places around the world
Jan 13th- Meeting with technovation girls to meet Vika and talk about creatine two
teams
-

Teens English Club- spoke about movies and TV shows


Jan 14th- English Discussion Club- spoke about self identity and picking words that
help define who we are
Jan 15-17- Worked at camp in Pidberitsi focused on English learning and motivating
students. We gave tools for setting goals, self directed learning, and worked on team
building activities. This was partnered with lectures by Ukrainians who had learned
english and spoke about the new opportunities it gave.
Jan 20- Teens English Club
-


Interview with Ksenia

-


Met with Leonid to assist with ESC work

Jan 21- Helped with English Speaking Club, ESC
Jan 22- English discussion club- talked about feminism and the importance of
feminism all over the world
Jan 23- TOP Club- talked about the past 10 years, trends throughout this time and
how leadership of a country changes how the people within the country act

Jan 24- English Speaking club- run by me- did fun debates about light-hearted, not
serious topics
Jan 29th- Meeting with technovation girls- did the first week of courses and solidified
idea for team and project
-


English Discussion club- continued talk about feminism and spoke about
violence against women and families

Jan 30th- Met with representatives from the YMCA to discuss partnership and
hopefully organize co-leadership training for younger children at the YMCA conducted
by people who finished Mission Leader or YMCA leadership trainings
Jan 31st- English Speaking Club- spoke about hate speech on the internet and how to
stop it

Проєктний менеджер, адміністратор бібліотеки
Леонід Корнієнко
1.

Створені правила та порядок користування бібліотекою МЦВ:
http://bit.ly/biblioteka_MCV
2.
Оновлений каталог бібліотеки додано понад 80 книг з описами:
http://bit.ly/katalog_mcv
3.
Книги у бібліотеці розфасовано та розставлено по ціні
4.
Проходження тренінгу для тренерів по грі “Молодіжна Рада” від ТЗОв «Світ
Громад»
5.
Бібліотекою видано 7 книг.
6.
22 січня проведено виступ на семінарі в педагогічному коледжі на тему
«Можливості для молоді», презентація Молодіжного центру Волині (спільно
з Катериною Білохвіст).
7.
Вислано особисті запрошення на участь у ZLUKA Awards 202010+ людей
до участі у конкурсі очікується 20+.
8.
Допомога у організації заходу “Сімейний день в МЦВ”.
9.
Допомога у організації заходу “ОПОРА. круглий стіл”.
10. Презентація МЦВ на телеканалі Аверс в рамках ранкового шоу.
11. Робота з Теєю Луцишин над структуруванням та плануванням процесу
отримання знаку якості для участі у проєктах Європейського корпусу
солідарності.

