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

Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний
центру» за червень 2016 р
І. Загальна інформація:
21 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
11 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
41 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
З масштабних заходів було проведено:
- 1-4 липня - молодіжне таборування «Берестечко-2016» за участю
кримськотатарської молоді та голови Меджлісу України – Рефата
Чубарова;
- 16 липня – навчання від міжнародної організації «СоціалДемократична платформа» (м. Київ) у м. Луцьк та м. Ковель щодо
можливостей у новому часі для гідної роботи для молоді;
- 20 липня – завершення проекту «Другий шанс» у м. Ковель по
роботі з умовно засудженими молодими людьми;
- 22 липня – організовано великий нічний кіноперегляд волонтерами
молодіжного центру Волині на стадіону СНУ, фільм «Велика Риба»
(300-500 чол. учасники);
- 27 липня – відкриття оновленого стадіону у смт. Шацьк у рамках
фінансування проекту від програми Активні громадяни від Британської
ради в Україні та проведення першої гри «Оболонь-Бровар» (Київ),
«Старт» (Львів), ДЮСШ «Люблінець» (Ковельський район) та ДЮСШ
(Шацьк);
- 30 липня – відкриття у м. Нововолинськ проекту «Віршована алея»,
створеного волонтерами Нововолинського молодіжного ресурсного
центру «Нові крила». Проект являє собою арт майданчик довжиною у
500 метрів на асфальтованій зоні у парку Шевченка розписаного
віршами;

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк та Оксана Ганущак
1.
1-4 липня – молодіжне таборування «Берестечко – 2016».
Лекції на тему: «Маніпуляції в історії» медіа-експерт Євген
Бондаренко.
2.
5-7 липня – участь в регіональному семінарі для молодих
місцевих лідерів з розвитку місцевої та регіональної демократії, м.
Чернігів (Рада Європи та Мінмолодьспорт України)
3.
8 липня – участь представників молодіжного центру у
громадському обговоренні проекту Закону України «Про молодь», м.
Львів
4.
17 липня – міжкультурна подія «Зустріч Культур» за участю
волонтерів з Туреччини, Тунісу, Єгипту, США спільно з громадською
організацією AIESEC.
5.
19 липня – презентація Громадської спілки «Національна
молодіжна рада України» для громадських організацій, молодіжних
ініціатив.
6.
26-28 липня – базовий тренінг програми «Активні громадяни»
від Британської ради в Креативному-просторі «Озерний вітер» з
написанням міні-проектів соціальної дії.
7.
30 липня - форум "Діалогова компетенція у подоланні
стереотипів"
проведений
благодійною
організацією
"Радість
дитинства" (Joy of childhood) за підтримки Молодіжного центру Волині
та Молодіжної Ради Європи.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1.
1 – 3 - липня Всеукраїнський молодіжний фестиваль
«Берестечко -2016»:
- 1 липня - лекція-семінар «Україна під Булавою Хмельницького»;
лекція-семінар «Поразка під Берестечком – випадковість чи
закономірність. Деталі особистості, таємниці. Іван Богун» від членів
проекту «Відкрита школа історії» - 2 липня: Заходи включали в себе : екскурсію полем битви,
підземеллями фортеці, візит до музею «Берестечка» та старовинної
церкви на території історико-заповідного музею; Вшанування пам’яті
всіх полеглих у Битві - покладання вінків і квітів до Крипти Вечір-

реконструкція "Ночі на Купала",
показ традиційних костюмів та
вишитих рушників. А також презентована вистава "Озерний вітер" за
участі Аматорського театру «Вперше», Креативного вільного простору
«Озерний вітер» та Ансамблю бального танцю «Юність».
- 3 липня: презентація кримськотатарської культури, спортивні
заходи «Козацька сила», робота історично-музейного комплексу
«Мала запорізька січ» із залученням учасників таборування для гостей
офіційних заходів щодо вшанування героїв битви під Берестечком.
2.
10 липня – Молодіжний рух «Іскра» в рамках кіноклубу Lumiere
провели другий кінопоказ.
3.
19 липня - в Молодіжному центрі організаційна зустріч
громадських організацій національно-патріотичного спрямування,
щодо програми та технічного обговорення акції "Вовчак-2016".
4.
Протягом місяця
- популяризація української музики, шляхом залучення локальних
музичних гуртів для неформального спілкування музичних виконавців з
дітьми на терені табору Волинська Січ.
- організаційна, документальна , технічна підготовка до
Всеукраїнської акції, що спрямована на ушанування героїв боротьби
українського народу за незалежність України, "Вовчак-2016"

5.
Громадськими організаціями проведено:
- 01-14 липня відбувалися курінні табіри «Національної скатуьскої
організації України –ПЛАСТ».
- 6-7 липня «Ніч на Івана-Купала». Організатор: ВМР «Національний
Альянс».
- 18-24 липня Всеукраїнський молодіжний табір «Нащадки Воїнів»
Легіонер та Оріяна-2016. Організатор : ВМР «Національний Альянс».
- Протягом місяця заїзди дітей та молоді на літній табір Волинська
Січ. Організатори: Волинський обласний центр військово-патріотичного
виховання.

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук

1.
04 – 10 липня – навчання фасилітаторів програми Активні
громадяни від Британської ради в Україні в м. Київ, 70 учасників із
України та Великої Британії. Підписано партнерство між програмою та
Східноєвропейський університетом та Луцьким Національним
університетом;
2.
19 липня - відкриття фотовиставки “Стереотип” та дискусія на
тему: “Наше життя без стереотипів”. “Stereo_Type” від громадської
організації Радість дитинства (Joy of childhood) за підтримки
Молодіжної ради Європи;
3.
20 липня - Участь представників молодіжного центру
щорічному форумі CACTUS `16 Forum, де взяли участь 54 лідери зі
всієї України, а також було долучено волонтерів Peace Corps Ukraine,
волонтера з Канади та іноземних студентів з Нігерії. Community ACTion
Ukrainian Style;
4.
26 липня – фінал проекту WWB (world without borders) 4 тижні у
м. Луцьку відбувався проект міжкультурного обміну, який долучив до
участі волонтерів із Єгипту, Судану, Туреччини та Ємену, які навчали
волинську молодь англійській мові;

Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
1.
July 1-4: Berestechko Summer Camp focused on traditions and
history of Berestechko, Cossacks, and Crimean Tatars.
Берестечко Літній табір зосереджені на традиції та історію Берестечко,
козаків і кримських татар.
2.
July 15: Met with Jeremy Hanna (Peace Corps Volunteer from
Tourism Center in Lutsk) to discuss potential partnership for graffiti project
opportunity.
Зустрівся з Джеремі Ханна (волонтером Корпусу Миру з туристичного
центру в м Луцьк), щоб обговорити можливості створення партнерства
для графіті можливості проекту.
3.
July 17: Cultural Meeting at Ozerni Viter – Aiesec Volunteers from
Egypt, Tunisia, Turkey and US presented songs, dances, and information
on their countries.

Культурні Зустріч на Озерний вітер - AIESEC волонтери з Єгипту,
Тунісу, Туреччини і США представили пісні, танці, а також інформацію
про своїх країни.
4.
July 27: Submitted forms to Aiesec to request a volunteer to create
cultural exchange.
Подача документів на прийом європейських молодіжних волонтерів від
AEISEC.
5.
July 28: Cultural meeting with Thomas, a Norwegian individual
currently living in England. He presented about cultural differences and
daily life in those countries.
Міжкультурна зустріч у приміщенні Молодіжного центру із Томасом
Стенлі, який розповів про традиції та культуру Великої Британії,
особливості етикету.
6.
July 30: Attended and Presented at Forum: “Діалогова
компетенція у подоланні стереотипів" hosted by NGO “JoY”
7.
July 30: Участь волонтерів Корпусу Миру США (Allison Stoner
and Richard Roman) у форумі для молоді : "Діалогова компетенція у
подоланні стереотипів" організовано NGO “JoY”

1.
2.

VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині»
Оксана Федорук
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