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Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний центру» за
червень 2016 р
І. Загальна інформація:
72 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
18 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
32 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
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ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
5-9 червня – участь в партнерському воркшопі учасників програми
«Активні громадяни» спільно з ГО «Фундація регіональних
ініціатив» в м.Суми.
14-16 червня – підготовка та залучення молоді до базового тренінгу
«Активні громадяни» від Британської ради який відбувався в
м.Ужгород.
16 червня – підготовка до презентація результатів «Форуму
розвитку міста» в Луцькій міській раді.
22 червня - практичний тренінг щодо написання пілотних проектів
на отримання гранту від Європейської Молодіжної Фундації Консул
Європи (EYF) – Лідія Кожевнікова, м.Луцьк.
24 червня - мотиваційний семінар "Знайти себе" Андрія Руденка,
м.Київ.
24 червня - навчальна зустріч Молодіжних громадських організацій,
які виграли конкурс проектів з представниками Управління освіти,
науки та молоді Волинської облдержадміністрації.
24-26 червня – участь у тренінгу для лідерів молодіжних організацій
України членів Національної Молодіжної Ради України в м.Києві.
26 червня – ярмарка громадських організацій до Дня молоді.

9. 29 червня – тренінг від експерта Google Ukraine Юрія Антощука про
секрети та методики роботи у соціальній мережі Youtube для
молодіжних організацій, ініціатив та молоді міста Луцька.
10. Протягом всього місяця підготовка до молодіжного таборування
«Берестечко 2016».

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1.
4 червня - еко-пікнік для активістів Молодіжного центру та
громадських організацій в Креативному просторі «Озерний вітер».
2.
05 червня - мандрівник та волонтер Ruslan Telipskyi розповів юним
пластунам про свої подорожі до різних країн світу, про звичаї та
культуру далеких, маловідомих країн.
3.
7 червня - в дитячому садочку № 22 малюків посвячували в козаки.
На посвяті
були присутні громадські організації національнопатріотичного спрямування, МВ УМВС, Служба поліції у Волинській
області, студенти ВІйськового ліцею, воїни АТО.
4.
9 червня - II етап проекту "Мистецтво мислити". Тема : «Український
колабораціоні́зм,що мав місце під час Дру́гої світової війни».
5.
16 червня – Вуличний Університет: тема «Вплив Росії та СРСР на
свідомість сучасних українців». Організаторами виступив молодіжний
Рух "Іскра"
6.
17червня - Popping вечірка для молоді за участі Волонтера Корпусу
Мира в Україні - Джеремі Ханах.
7.
19-29 червня І заїзд дітей та молоді на літній табір «Волинська Січ».
Організатори: Волинський осередок «Федерація українського рукопашу
гопак», Молодіжний фонд «Наше майбутнє».
8.
22 червня- Ніч у монастирі бригідок – колишній тюрмі, де під час
Дургої світової війни відбувалися масові розстріли в'язнів.
організатори ГО "Національний Альянс"
9.
25-29 червня дитяче таборування в селі Пляшева під Берестечком.
Організатори: ГО «Козацьке Стрілецьке Братство»
10.
28 червня - представники Луцької станиці «Національної скаутської
організації – ПЛАСТ» взяли участь в урочистому засідання Верховної
Ради України щодо відзначення 20-річчя Конституції.
11.
30 червня - в рамках Вуличного Університету лекція на тему : «ЄС.
Плюси та мінуси». Організаторами виступив молодіжний Рух "Іскра".
12.
Протягом місяця організаційна підготовка до молодіжного табору
«Берестечко - 2016»

13.

Протягом місяця інформаційна,
козацького табору під Берестечком.

технічна

підтримка

дитячого

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук
1.
Проведено переговори із американським фондом NED (National
endowment for democracy) щодо розширення роботи Молодіжного центру та
його ресурсної підтримки;
2.
14-16 червня - Проведення навчально-робочого візиту до м. Ужгород,
підписання угоди про спільний «Молодіжний міжнародний форум у Луцьку»
осінню 2016 року ;
3.
6-9 червня - участь представників молодіжної організації Територія
2.2 (м. Луцьк) у лідерському воркшопі у м. Суми від ФРІ та програми Active
Citizens;
4.
10 червня – мультикультурний захід від волонтера AISEC - Yue Zhang
(Китай), щодо презентації культури та основ роботи із молоддю.
5.
17 червня - мультикультурний захід від волонтера Peace Corp – Allison
Stoner (США, Каліфорнія), щодо презентації культури США та основ роботи із
молоддю.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Оксана Ганущак
1. 14 червня активісти Молодіжного Центру та громадських
організацій, які є студентами ВНЗ м. Луцька були на еко-пікніку, під
час якого розвивали інтелектуальні, фізичні здібності.
2. 10 червня, 15 студентів ВНЗ м. Луцька були учасниками зустрічі
«Ламаючи стереотипи про Китай» дізналися про особливості
каліграфічного письма, традиційних музичних інструментів та
поезію.
3. 24 червня відбувся мотиваційний семінар "Знайти себе" Андрія
Руденка. Учасниками були студенти СНУ імені Лесі Українки,
Луцького національного технічного університету, Міжрегіональної
академії управління персоналом, Луцького базового медичного
коледжу та учні школи № 9, Луцької гімназії № 21.
4. 9-20 червня реєстрували найактивніших лідерів молодіжного
сектору Волині, (громадських організацій, ініціативних груп,
молодіжних центрів, клубів, засіб масової інформації, приватних чи
урядових організацій) для нагородження подякою до Дня молоді.

5. На протязі місяця налагоджували контакти з навчальними
закладами районів Волинської області для подальшої роботи.
6.
На протязі місяця організовували молодіжне
«Берестечко- 2016»

1.
2.

таборування

VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині»
Оксана Федорук
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