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
І. Загальна інформація:
71 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
64 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
21 – раз брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Масштабні заходи місяця:
1. 02 березня – організація звітно виборчої конференції НУО Студентської
Ради Волині (50 осіб, представники вузів Волині);
2. 02 березня – навчання із «Тайменеджменту» для молоді (управління
часом) (50 осіб);
3. 15 березня – зустріч зі проектом «Мандросвіт» для молоді Волині щодо
можливостей подорожей молоді по світу (50 осіб);
4. 19 березня – лекція від бізнес-тренера для молоді щодо мотивації та
особистого розвитку (50 осіб);
5. 22 березня – форум щодо розвитку молодіжної політики у ОТГ
Волинської області (50 осіб, голови та представники ОТГ Волині);
6. 31 березня – проведення ІІ – заходу міжнародного молодіжного клубу
(International Youth Club) із залученням іноземних студентів СНУ ім. Лесі
Українки та волинської молоді (30 осіб);

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 2 - 5 березня – поїздка молоді міста Луцька в міста Чернігів та Суми в
рамках проекту соціальної дії «Кордони України» за підтримки Британської
ради в Україні.
2. 2 березня - семінар – практикум "Time management", спікер Сергій
Шараєвський (м.Луцьк).
3. 9 березня:

–
участь
у
презентації
Програми
сприяння
громадській
діяльності «Долучайся» від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID)
та Пакт Інк. (Pact Inc.) в Україні.
– участь в організаційній зустрічі Соціальна гра «uCRAZYans» з ГО
«Дивовижні».
– презентація програми «Можливості для молоді» для волонтерів
Молодіжного центру Волині.
4. 13 березня – проведення тренінгу на командобудування для
координаторів акції «Зробимо Волинь Чистою Разом 2017» в рамках «ІІ
Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку».
5. 22 березня – конференція «Молодіжна політика в умовах
децентралізації» для представників ОТГ котрі займаються реалізацією
молодіжної політики. Захід проходив спільно з Міністерством молоді та
спорту та Всеукраїнською ініціативою «Активна громада».
6. 27 - 28 березня – базовий –тренінг програми «Активні громадяни» від
Британської ради для студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ в
м.Любешів. Фасилітатори Ірина Гаранчевська, Микола Волочай.
7. 31 березня – презентація Молодіжного центру Волині для учасників
Всеукраїнського семінару – практикуму «Удосконалення роботи щодо
організації та проведення для дітей та молоді змагань, навчань, тренувань з
цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи за
програмою «Школа безпеки».
8. 31 березня - Зустріч волонтерів центру з Андрієм Тимчуком з
циклу Персона в рамках менторської програми Молодіжного центру Волині.
Тема «Труднощі та перспективи української музики".
За підтримки Молодіжного центру було проведено:
9. 27 березня - зустріч-обговорення «Про фільми і не тільки» з Петром
Дідулою. Організатори заходу ГО «Інститут волонтерства та громадської
співпраці», ГО «ЛОЗА».
ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1.
3 березня - тематична зустріч «Донбас творчий» за участі
волинської молоді, студентів, активістів. Організатор: ГО «Переселенці
Криму та Донбасу».
2.
7 березня – зустріч - обговорення ідей розвитку туристичної
привабливості міста.

3.
9 березня – залучення молоді до флеш-мобу, найбільшого
одночасного читання вірша відомого українського поета Тараса Шевченка "В
казематі" (Мені однаково...).
4.
11 - 12 березня - пластовий вишкіл морально-естетичного виховання
«Астероїд В-612». Організатор: молодіжна організації "Станиці Луцьк Пласту
- Національної скаутської організації України"
5.
12 березня - перше весняне дитяче свято – реконструкція
старослов’янського свята «Заклики птахів з вирію». Організатор: ГО
«Козацьке Стрілецьке Брастство». В заході взяли участь представники
молодіжної організації "Станиці Луцьк Пласту - Національної скаутської
організації України" та презентували діяльність організації для бітьків та
дітей.
6.
15 березня - презентація всеукраїнського волонтерського табору
«Будуємо Україну Разом» , метою якого є допомагати українцям, які
потрапили в скруту і не можуть самостійно вирішити свої проблеми.
7.
15 березня - стартував щотижневий німецькомовний клуб.
8.
27 березня - ознайомча майстерка в рамках денного табору для
дітей, чиї батьки задіяні в АТО. Організатор: Станиця Луцьк ПластуНаціональної скаутської організації України.
9.
27-28 березня - відбулася презентація проекту "Відзнаки Героїв" а
також були напрацюванні ідей відзнак для Героїв Волинської області.
10.
31 - березня – Жива бібліотека за участі волинської молоді,
громадських активістів та студентів Донецького національного університету
ім. Василя Стуса. Організатори : ГО «Переселенці Криму та Донбасу».
11.
31 березня - майстерка для дітей в рамках денного табору для
дітей, чиї батьки задіяні в АТО. Організатор: Станиця Луцьк ПластуНаціональної скаутської організації України.
протягом місяця
– робота щодо створення координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання при облдержадміністрації.
– організаційна підготовка до проведення соціологічного дослідження
«Молодь Волині – 2017» з метою вивчення цінностей та життєвих
пріоритетів молоді, яка приживає у Волинській області, чинників, що
впливають на формування цінностей в молодіжному середовищі,
напрямів та завдань молодіжної роботи

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

1. March 6th – English with youngest members of Plast.
6 березня: Англійська з молодими учасниками Пласт.
2. March 10th – Englsih with Пласт youth
10 березня: Англійська з молоддю Пласт
3. March 10th – International Club: Club for international students
currently studying in Lutsk – a chance to help them adapt to Ukraine as
well as share culture.
10 березня: Міжнародний Клуб: Клуб для іноземних студентів, які
навчаються в даний час в Луцьку - шанс, щоб допомогти їм
адаптуватися до України/
4. March 13th – Volunteerism presentation at Ecoforum. Discussed the
importance of committing to a project or cause and working to improve
it.
13 березня : Волонтерська презентація на екофорумі.
Обговорювана важливість передання проекту або причини і
працювати, щоб поліпшити його.
5. March 13th – Volunteerism presentation for Академія рекреаційних
технологій і права. Discussion on how to motivate volunteers.
13 березня: Волонтерська презентація для Академія рекреаційних
технологій и права. Обговорення про те, як мотивувати
волонтерів.
6. March 14th – 17th – Peace Corps Project Design and Management
Training in Irpin.
14-17 березеня: Корпусу миру Дизайн проекту та підготовки
управлінських кадрів в Ірпені
7. March 20th – English with youngest members of Plast.
20 березеня: Англійська з молодими учасниками Пласт.
8. March 22nd – Presentation on Peace Corps and the possibility for
organizations to obtain a volunteer.
22 березеня: Презентація Корпусу миру, а також можливість для
організацій, щоб отримати волонтер.
9.March 24th – 26th – Counselor at camp in Zolotonosha for youth with
HIV/AIDS.
24-26 березеня: Радник в таборі в Золотоноші для молодих людей
з ВІЛ / СНІДом

10. March 28th – Volunteerism presentation with Teachers of School
25.
28 березеня: Волонтерська презентація з Вчителями школи 25
11. March 30th – Discussion of traveling abroad with participants of
Olena Halapchuk-Tarnavska’s business English class.
30 березеня: Обговорення міжнародної роботи з учасниками
ділової англійської класу Олена Халапчек-Тарнавська.
12. March 31st – International Club
31 березеня: Другий Міжнародний Клуб

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1.
1 березня - Стратегічна сесія спрямована на розвиток
волонтерського, навчального, культ-масового та спортивного напрямів
студентського самоврядування Академії рекреаційних технологій і права.
2.
2 березня - Звітно-виборча конференція Волинської обласної
молодіжної громадської організації «Студентська Рада Волині» серед
студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації Волинської
області. Обрано новий склад правління. Представник «Молодіжного центру
Волині» був головою лічильної комісії та включений у склад контрольноревізійної комісії організації.
3.
13 березня - зустріч волонтера «Корпусу Миру»- Allison Stoner зі
студентами Академії рекреаційних технологій і права працівників з метою
розширити та поглибити знання студентів про напрямки роботи сучасного
волонтерства, сформувати глибоке осмислення студентами значення
волонтерської роботи в житті суспільства.
4.
13 березня - допомога в організації та проведенні ІІ Всеукраїнського
форуму взаємодії і розвитку, який проходив в рамках Всеукраїнської
екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!».
5.
14 березня - Обласна Робоча Нарада активістів громадських
організацій та представників профільних управлінь. Команда ГО «Let’s do it,
Ukraine»
заручилась підтримкою Управління освіти, науки та молоді;
Управління екології та природних ресурсів, Відділу інформаційної політики
Департаменту інфраструктури та туризму та активістами з усієї Волині.
6.
15 березня - Зустріч «Як дешево подорожувати?» з Оленою і Юлією
Сідімянцевими – лучанками-мандрівницями з команди "МандроСвіт", які в

межах експедиції "За півроку до Марокко" відвідали 10 країн Європи й
екзотичну африканську державу Марокко.
7.
16 березня - збори студентів Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, що координують акцію «Серце до серця».
8.
19 березня - В рамках серії зустрічей з успішними людьми
«Персона», менторської програми, відбувся мотиваційний семінар на мету
Як стати успішним, мотивуючи себе?» від підприємця, практика з міста
Тернополя Романа Рудого
9.
28-31- березня участь у проекті, зокрема семінарі «Як організувати
наметовий табір - інструкція для початківців» в місті Суми. В рамках
Програми національних обмінів, за фінансування Європейського Союзу та
Національного фонду підтримки демократії (США).

