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 червень 2017 р.
І. Загальна інформація:
41 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
28– лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
15 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1. 2 червня – фінал конкурсу соціальних проектів для молоді від
Британської ради в Україні, Фонду Ігоря Гузя “Прибужжя” та
молодіжного центру Волині. (більше 70 проектів, 12 переможців на
суму 200 000 грн.)
2. 3 червня – форум “Відкрий Україну” із школярами Рівненської та
Волинської області на предмет інноваційних проектів для молоді у
стінах Східноєвропейського національного університету. (більше
100 учасників)
3. 7-9 червня – базовий тренінг програми “Молодіжний працівник”
від Міністерства молоді та спорту України у місті Луцьку із
залученням працівників культури (бібліотечної системи) міста
Луцька.
4. 15-19 серпня – патріотичне таборування “Берестечко – 2017” за
участю молоді із внутрішньо переміщених вузів (ГО “Центр
переміщених вузів”) (більше 120 учасників)
5. 25 серпня – проведення Дня молоді у Луцьку (Холі-фест), та
сприяння у проведенні подібних заходів у Нововолинську, та
Камінь-Каширську.

6. 26-27 серпня – всеукраїнська школа організаційного розвитку для
ініціатив, що працюють із молоддю від організації “ІСАР” Єднання.
(25 учасників із різних куточків України.

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта»
Яна Романюк
1. 3 червня – Презентація Молодіжного центру Волині та воркшоп
Програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні на
фестивалі «Студентська республіка 2017», табір «Сонячний»,
с.Гаразджа, Луцького району.
2. 7-9 червня – Базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник» для
представників громадського сектору та працівників державних установ.
Тренери: Захарій Ткачук, Яна Романюк (Молодіжний центр Волині).
3. 18-19 червня – базовий тренінг Програми «Активні громадяни» від
від Британської ради в Україні в м. Володимир – Волинський.
Фасилітатори: Катерина Шкльода, Ірина Гаранчевська, Микола Волочай.
4. 19 червня - Презентація Молодіжного центру Волині та воркшоп
Програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні на
патріотичному таборування «Хорунжий», м.Ковель.
5. 24 червня – волонтери Молодіжного центру були учасниками
Всеукраїнського молодіжного форуму «Імпульс змін» в м.Харків.
6. 27 червня – навчання для переможців Конкурсу проектів від
Управління освіти, науки та молоді. Спікери: Мочеброда Ольга
Анатоліївна, Марчук Олена Миколаївна, Стульська Марія Григорівна.
7. 30 червня - Міське зібрання на тему "Стратегії розвитку молодіжних
центрів"
За підтримки Молодіжного центру було проведено:
8. 26-27 червня - Школа організаційного розвитку для ініціатив
молодіжного напряму від Ісар Єднання за участю Наталії Климової,
Андрія Донця.

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді»
Вікторія Мисан
Допомога у проведенні заходів громадських організацій:
1. 8 червня – залучення молоді до презентації проекту «Відновлення
нагород ОУН і УПА»

2. 9 червня – завершення проведення соціологічного дослідження
щодо ціннісних орієнтирів та визначення активності волинської
молоді. Відправка матеріалів дослідження на підбиття результатів до
Інституту сімейної та молодіжної політики.
3. 12 червня – візит учасників з усієї України в рамках проекту "Твоя
Країна" до молодіжного центру Волині.
4. 16-18 червня - Всеукраїнський табір, спрямований на популяризацію
національної духовно-культурної спадщини, "Берестечко – 2017"
5. 19 червня – тренінг з неформальної освіти на всеукраїнському
таборі на Волині "Хорунжий".
6. Протягом місяця – підготовка документів до пластового семінару,
що проходитиме в Луцьку .

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця»
Захар Ткачук
Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог

June 2nd – 10th – Peace Corps Camp WILD
2-10 червня – Табір “WILD” Корпусу Миру
June 16 – 18th – Berestechko
16 – 18 – Берестечко
June 23rd – English Conversation Club
23 червня - англійський розмовий клуб
June 25th – Youth Day
25 червня – День молоді
June 30th – English Conversation Club
30 червня - англійський розмовий клуб

V. Напрям – «Студентське самоврядування»
Світлана Мілінчук
1. 3 червня - інформаційна підтримка ековелоквесту «Сім кроків для
збереження клімату» до «Дня Дій Луцьк: еко-квест 2017» в рамках

міжнародної Кампанії «Міста для життя» від ГО «Екологічний рух
«Твоя земля».
2. 12-17 червня - Доступність соціальних прав для молодих
людей. Треніговий курс 50-50 для представників національних,
регіональних та місцевих органів влади, установ та інститутів
громадянського суспільства, що працюють з молоддю, місто
Кам`янець-Подільський.
3. 19 червня - Презентація «Молодіжного центру Волині» та
програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні під
час патріотичного таборування «Хорунжий» для молоді багатьох
областей України в місті Ковелі.
4. 30 червня - працювала фасилітатором під час міських зібрань на
тему «Стратегії розвитку молодіжних центрів Волинської області» .

