Волинська область, м. Луцьк, вул. Градний
Узвіз, 5
години роботи – 10:00 – 19:00,
www.yc.volyn.net
e-mail: youth.center.v@gmail.com
+38 (095) 0925166

Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний
центру» за січень 2017
І. Загальна інформація:
32 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
5 – лекцій, тренінгів, освітніх та культурних заходів;
34 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Крім того Молодіжний центр, у зв’язку із відсутністю працівника в
Управлінні освіти, науки та молоді від 15.08.2016 р виконує обов’язки
щодо реалізації соціальної цільової програми «Молодь Волині» та
документообігу даного управління. Зокрема Яна Романюк виконує
дану функцію.
Найбільші заходи:
1.
2 – 10 січня 2017 року – комплексне сприяння реалізації акції
Волинської округи «Пласт» - передача Віфлеємського вогню
установам та організаціям області;
2.
20 січня 2017 року – семінар-практикум щодо PR (зовнішні
зв’язки) соціальних проектів та громадських організацій у приміщенні
Молодіжного центру Волині (50 учасників);
3.
21 – 22 січня 2017 року – перший тренінг програми Активні
громадяни у 2017 році для створення малих соціальних проектів на
території Волинської області (35 учасників);
4.
21 – 22 січня 2017 року – перший тренінг програми Активні
громадяни у 2017 році для створення малих соціальних проектів на
території Рівненської та Волинської області у місті Дубно (35
учасників);
5.
27 січня 2017 року – зустріч активної молоді та волонтерів
Молодіжного центру із директором та засновником театру «Гармидер»
у приміщенні молодіжного центру (50 учасників);

6.
28 січня 2017 року – всеукраїнський форум щодо «Створення
регіональних молодіжних центрів», зокрема на території Волинської
області (60 учасників із території усієї України);

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1.
17 січня – воркшоп «Робота в соціальній мережі Facebook”
для працівників Молодіжного центру.
2.
20 січня – семінар-практикум щодо PR (зовнішні зв’язки)
соціальних проектів та громадських організацій.
3.
21 – 22 січня – перший базовий-тренінг програми «Активні
громадяни» від Британської ради у 2017 році для створення малих
соціальних проектів.
4.
27 січня – зустріч активної молоді та волонтерів Молодіжного
центру керівником театру «ГаРмИдЕр» Русланою Порицькою.
5.
28 січня – всеукраїнський форум щодо «Створення
регіональних молодіжних центрів».

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1.
2 січня – передача Віфлеємського вогню миру у Волинському
центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів та у стінах Волинського
обласного спеціалізованого будинку дитини.
2.
3 січня - луцькі пластуни передали символ тепла і добра Віфлеємський Вогонь Миру, персоналу і пацієнтам Луцької міської
клінічної лікарні.
3.
4 січня - Участь представників НСОУ-Пласт у програмі «Ранок
Нової Волині» щодо акції «Віфлеємський Вогонь Миру»
4.
4 січня – передача Віфлеємського Вогню Миру дітям та молоді
під час Різдвяного свята у Волинському обласному музичнодраматичному театрі імені Тараса Шевченка
5.
5 січня - передача лучанам Віфлеємського вогню миру .
Організована ярмарка з метою зібрати гроші на лікування онкохворих
дітей.
6.
6 січня – передача Вифлеємського вогню миру на
Театральному майдані у Луцьку в рамках міської акції з встановлення
Різдвяного Дідуха.

7.
6 січня – збори громадських організацій щодо створення
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання
при облдержадміністрації.
8.
9 січня – передача Віфлеємського вогню миру у Волинському
краєзнавчому музеї.
9.
15 січня щорічна пластова акція «Різдвяна свічечка» . В рамках
акції проведено еко-проект з показу короткометражних мультфільмів
на зимово - різдвяну тематику - громадської організацією «Імаго». Для
перегляду мультфільмів, учасники крутили педалі велосипедів , таким
чином виробляючи енергію.
10. 22 січня - До дня Соборності України активісти та волонтери
молодіжного центру долучилися до всесвітнього флеш-мобу "United
Ukraine" 2017.
11. 24 січня - Літературна зустріч присвячена творчості Юрія
Покальчука.
12. 29 січня - інтелектуальний пластовий змаг "InПласт" та квест
приурочений до вшанування «Битви під Крутами».

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук та Allison Stoner
1.

3 Січня – Американська презентація Різдвяне свято з молоддю
Пласт. (January 3: American Christmas Holiday presentation with youth
of Plast)

2.

21-22 січня – перший тренінг програми Активні громадяни у 2017
році. (January 21-22: Active Citizens Marathon Training: Presented
activities about values and cultural baggage. These activities promoted
understanding of self and others.)

3. 21 – 22 січня перший тренінг програми Активні громадяни у 2017
році для створення малих соціальних проектів на території
Рівненської та Волинської області у місті Дубно (35 учасників);
4.

21 січня – мультикультурний захід EnglishOk, що пізнання культури
та традицій Туреччини;

5.

22 січня – англомовний кіноперегляд EnglishOk Moovie/«Уолт
Дійсний» із обговоренням діяльності даного героя;

6.

31 січня – участь представників Молодіжного центру Волині у
заході «Спільнота практиків» від Unicef Ukraine та Міністерства

молода та спорту України у м. Києві, щодо продовження роботи
програми Youth Worker.

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
13 січня – збори представників студентського самоврядування
ВНЗ в Молодіжному центрі Волині.
2.
27 січня – відбулася зустріч з керівником театру «Гармидер»
Руланою Порицькою. Захід відбувся в рамках менторської програми
"Персона".
3.
28 січня – семінар щодо схеми створення та діяльності
регіональних молодіжних центрів
4.
Протягом місяця оновлення контактів голів студентського
самоврядування I-IV рівнів акредитації Волинської області.
5.
Протягом місяця підготовка до «Форуму студентської молоді
Волині»

