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
травень 2017 року
І. Загальна інформація:
51 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
52 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
53 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи:
1.
17 травня 2017 року – фестиваль кар’єри “ProfiDay”
із
залученням роботодавців та студентів (200 учасників);
2.
19 травня 2017 року – зустріч делегації державних службовців та
громадських діячів що працюють із молоддю для обміну досвідом щодо
створення молодіжних центрів у Донецькій області (40 учасників);
3.
24 травня 2017 року – сприяння у організації “Конкурсу
молодіжних проектів від Управління освіти науки та молоді Волинської
ОДА” (20 проектів);
4.
26 – 27 травня – проведення навчання у рамках конкурсу
молодіжних проектів від програми “Активні громадяни” від Британської
ради у місті Нововолинськ та Володимир – Волинський (2 навчання по
30 осіб. Бюджет конкурсу 200 000 грн.);
5.
26 – 28 травня – сприяння у проведенні щорічного фестивалю
студентського руху “Студреспубліка – 2017” у таборі “Сонячний”
Луцького району (понад 200 учасників);
6.
29 – 30 червня – участь делегація від Молодіжного центру Волині
(12 осіб) у Глобальному форум партнерства від Британської ради в

Україні щодо розвитку молодіжних просторів
підприємництва у місті Київ (понад 400 учасників);

та

соціального

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 15 – 19 травня – участь в Національному тренінговому-курсі з
використання посібника Ради Європи «Компас». Організатори заходу
Молодіжний департамент Ради Європи, Міністерство молоді та спорту
України, ГО «Європейський клуб». Захід проходив поблизу м.Кременчук
Полтавської обл.
2. 15 травня – воркшоп «Побудова команди» для студентів СНУ ім.Лесі
Українки, тренер Ольга Менько, ГО «АЙСЕК».
3. 19 травня – ознайомчий візит делегації з Донецької області в
Молодіжний центр. Захід відбувся в рамках проекту «Гідна країна для
гідних людей».
4. 24 травня – тренінг для тренерів «Секрети тренерства», Ольга
Менько, ГО «АЙСЕК».
5. 25 травня – участь у семінарі присвяченому Всеукраїнській
інформаційно-профілактичній акції "Відповідальність починається з
мене", який відбувся в Мiнiстерство молоді та спорту України.
6. 27 травня – презентація Молодіжного центру та вокршоп програми
«Активні громадяни» від Британської ради на фестивалі «Студентська
республіка» с.Гаразджа, Луцький район.
7. 16 травня – майстер-клас «Самоорганізація в громаді», захід
відбувся в рамках проекту «Волинь – територія розвитку місцевої
демократії», спікери Ірина Гайдучик, Петро Лавринюк.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1.
6 - 9 травня участь у воркшопі –тренінгу по організації Днів
Європи в Україні.
2.
10 травня – поетичний перфоманс «Три кольори» за участі
волинських молодих поетів.
3.
15 травня - перегляд та обговорення документальної стрічки
«Абетка» за участі експертів, В рамках Днів Європи в Луцьку та
Всеукраїнської Акції "Відкриті Діалоги".

4.
16 травня - молодь взяла участь у дебатах присвячених тематиці
європейських цінностей в рамках Днів Європи в Луцьку та
Всеукраїнської Акції "Відкриті Діалоги".
5.
19 – 21 травня - відкриття щорічного традиційного пластового
таборування для дітей та молоді «Свято Весни»
6.
23 травня - залучення молоді до перегляду документальної
стрічки Сергія Лисенка «Автомайдан» Кіноклуб Docudays UA при
Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки .
7.
Протягом місяця – проведення соціологічного дослідження щодо
ціннісних орієнтирів та визначення активності волинської молоді.

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Allison Stoner Захар Ткачук
1. April 30th/May 1st – Active Citizens Training in Zimne
1 травня – Активні Громадяни Навчання в ОТГ “Зимне”
2. May 5th – English Conversation Club
5 травня – англійський розмовий клуб
3. May 5th – Presentation from Derek on traveling in Europe
5 травня - Презентація з Дереком про подорож в Європі
4. May 12th – English Conversation Club
12 травня - англійський розмовний клуб
5. May 12th – Volunteerism Presentation for Student Council Volyn
12 травня - Волонтерська Презентація для студентської ради Волині
6. May 16th – California Presentation at NGO “JoY” summer camp for youth
with disabilities
16 травня - California Презентація на NGO “JoY” літній табір для молоді
з обмеженими можливостями
7. May 17th – “How to Build a Resume” Workshop at Profit Day
17 травня - «Як написати резюме» семінар на “Profit Day” день кар'єри
8. May 19th/20th – Peace Corps summer camp training
19/20 травня - Навчання Корпусу Миру для літнього табору
9. May 24th – English lesson at Rokini kindergarten
24 травня - Англійська урок в дитячий садок села Рокині
10. May 26th – English Conversation Club
26 травня - англійський розмовий клуб

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1. 11 травня – Презентація волонтерської діяльності в Америці
Allison Stoner для учасників школи лідера;
2. 14 травня – Допомога в проведенні Фестивалю «Вишиті
обереги єднання»;
3. 17 травня - “Profit Day” День кар'єри в місті Луцьку,
партнери в організації заходу;
4. 15-19 травня – участь у тренінгу для тренерів Програми
«Молодіжний працівник» м .Одеса’
5. 26 травня - допомога в організації Симуляційної гри тренінг "Step forvard" ГО «Переселенці Криму та Донбасу»;
6. 27 травня – тренінг для учасників XI Волинського
регіонального етапу «Студентська республіка-2017»;
7. 26-28 травня - технічна підтримка XI Волинського
регіонального етапу «Студентська республіка -2017».

