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 центр»
за грудень 2016 р
І. Загальна інформація:
32 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
22 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
29 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Масштабні заходи:
9 – 11 грудня – національний тренінг підвищення кваліфікації
«Молодіжний працівник» від Міністерства молоді та спорту України,
Інституту сім’ї та молоді (35 учасників із усієї України);
23 – 25 грудня – візит делегації громадсько активної молоді із міста
Кропивницький у рамках проекту «Мости співпраці» для ознайомлення
кращих практиками молодіжного руху Волині (30 учасників із міста
Кропивницький);
18 грудня – встановлення перших «соціальних контейнерів» за проектом
Олени Кравчук для збору речей із подальшою передачею до сиротинці
області (2 контейнери у м. Луцьк);
27 грудня – річний звіт програми «Активні громадяни» від Британської
ради в Україні та практикум із креативності від Ярослава Белінського
(Конгрес активістів культури) (40 учасників із Волині);
29 грудня – річний звіт Молодіжного центру та стратегічна сесія щодо
розвитку даної структури та Молодіжної політики Волинської області (50
учасників);
ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
1 – 4 грудня – участь у Всеукраїнському форумі «Енергія змін», м.
Ірпінь, Київська область;

2.
8 – 11 грудня – проведення Всеукраїнського тренінгу з метою
виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю, із
залученням державних службовців молодіжної сфери та представників
молодіжних громадських організацій, "Молодіжний працівник";
3.
13 грудня – участь представника Молодіжного центру Юлії Ткачук в
семінарі «Гендерно – орієнтоване бюджетування в Україні», м. Київ;
4.
27 грудня – практикум із розвитку креативноcті за програмою
«Активні громадяни» від Британської ради. Фасилітатор Ярослав
Белінський.
5.
29 грудня – Звіт Молодіжного центру Волині за 2016 року;
Протягом місяця – консультації громадських організацій зі звітності
по «Конкурсу проектів від правління освіти, науки та молоді».
За сприяння Молодіжного центру Волині було проведено:
15 грудня – Тренінг "Діалог як інструмент подолання стереотипів та
конфліктної поведінки" Організатор: ГО «Радість дитинства».

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
1.
8 грудня - English speaking club з Елісон Стоннер для
«Національної скаутської організації - ПЛАСТ».
2.
10 грудня – Передача подарунків в рамках акції акції "Допоможи
діткам вивчити українську мову" для малозабезпечених дітей до Дня
Святого Миколая в місто Маріуполь. Ініціатори збору подарунків:
«Національна скаутської організація України - ПЛАСТ»
3.
9 -11 грудня представники молодіжного центру взяли участь у
зустрічі молодіжних центрів України - «Оцінка. Розвиток. Партнерство».
4.
14 грудня – поїздка 50 учасників до Україно – Польського кордону
за Вифлеємським Вогнем Миру.
5.
16 грудня English speaking club з Елісон Стоннер для
«Національної скаутської організації - ПЛАСТ».
6.
17 грудня 2016 року Божого пластуни станиці Луцьк передали
Вифлеємський вогонь миру сім'ям волинських Героїв "Небесного Легіону"
під час фестивалю "Родинне коло Небесного Легіону Волині",
7.
18 грудня - пластуни станиці Луцьк передали Вифлеємський вогонь
миру у кафедральний костел святих Петра і Павла.

8.
19 грудня - пластуни станиці Луцьк передали Вифлеємський
вогонь миру у Святотроїцький Кафедральний собор.
9.
22 грудня в день Святої Анни, матері Богородиці луцькі пластуни
передали Вифлеємський Вогонь Миру громаді міста під час Богослужіння в
українську греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці.
10.
23 грудня - Пластуни завітали у Луцьку загальноосвітню школу І-ІІІ
ст. №25 з Вифлеємським Вогнем Миру
11.
23 грудня - English speaking club з Елісон Стоннер для
«Національної скаутської організації - ПЛАСТ».
12.
26 грудня – передача Вифлеємського Вогню Миру в Волинську
Обласну Раду та обласну державну адміністрацію.
13.
26 грудня – стартувала пластова акція «Світло у кожному з нас».
Збір коштів для онкохворих дітей.
14.
27 грудня - передача Вифлеємського вогню у Волинському
академічному обласному театрі ляльок та в Управління освіти, науки та
молоді Волинської ОДА.
15.
28 грудня - передача Вифлеємського вогню у Міську Раду міста.
16.
28 грудня - передача Вифлеємського вогню у військовий госпіталь
та обласну юнацьку бібліотеку для дітей
17.
29 грудня - передача Вифлеємського вогню у Обласну наукову
бібліотеку ім. О. Пчілки.

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук та Allison Stoner
1.
8 грудня – презентація кращих практик волонтерства Сполучених
штатів Америки для студентів Східноєвропейського національного
університету – Психологічний факультет та Педагогічний факультет
(Allison Stoner);
2.
2, 16, 23 грудня – курси англійської мови для учасників скаутської
організації ПЛАСТ у Молодіжному центрі Волині (Allison Stoner);
3.
23 грудня – мультикультурний проект «EnglishOK» від волонтерів
Молодіжного центру Волині із вивчення країн та культур світу. Даний захід
проходив на тематику «Норвегія» (40 учасників);
4.
Сприяння у залученню волонтерів Корпусу Миру США до
організацій Волині – ГО «Центр Волонтерства та громадської співпраці»;
5.
Підписання документів щодо запровадження «Пітчингу проектів»
на лютий 2016 року у місті Луцьку із фінансуванням Британської ради у
розмірі 100 000 грн.

6.
Фінансування 2-х проектів соціальної дії для м. Нововолинськ –
«Корисні знаки» та проекту «Кордони України» від програми Активні
громадяни на 2016 - 2017 роки.
V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
2 грудня - Студенти долучились до написання листівок на
підтримку українських політичних в’язнів, координує «Євромайдан
SOS».
2.
8 – 11 грудня – участь в програмі «Молодіжний працівник»,
який реалізовано за підтримки Програми розвитку ООН України, в
співпраці з Міністерством молоді та спорту України та Державним
інститутом сімейної та молодіжної політики
3.
10 -11 грудня – участь студентки СНУ імені Лесі Українки в
Національній правозахисній НЕконференції місто Київ,
захід
проходив у форматі майстерень, максимально створюючи умови
для обговорення конкретної проблеми та напрацювання пропозицій
для її вирішення.
4.
14 грудня участь працівника Молодіжного центру на
обговоренні законопроекту № 5130 під час зустрічі з народним
депутатом України, членом комітету з питань освіти та науки
Верховної Ради.
5.
16 грудня - зустріч «Індія власними очима» з Христиною
Губською, для студентів у Молодіжному центрі Волині.

