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 лютий 2018 р.
І. Загальна інформація:
38 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
31 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
30 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1.
01 лютого – семінар від компанії “Артефакт” щодо
користуваннями
соціальними
мережами
для
молодіжних
громадських організацій. (60 учасників);
2.
05 – 07 лютого – візит молодіжної делегації із сходу України
для стажування у молодіжному центрі (за проектом “Мости
громадськості” від Львівської освітньої фундації) (5 учасників);
3.
09 лютого – зустріч молоді із директором компанії інтернет –
реклами “Артефакт” – Андрієм Сіруком. Відверта розмова про
можливості працевлаштування та майбутнього інтернет технологій.
4.
13 лютого – навчальна зустріч на тему “Молодіжна політика в
умовах децентралізації” із представниками гуманітарних відділів та
управлінь 25 ОТГ Волині у приміщення Волинського центру
підтримки реформу (50 учасників);
5.
15 - 17 лютого – участь делегації молоді від Волинської
області у всеукраїнському форумі “Конференція активних
громадян” для розробки мережевих проектів єднання України.
Презентація роботи Молодіжного центру Волині. (300 учасників);

6.
23 – 25 лютого – навчальна програма щодо прав молоді,
навичок ненасильницького діалогу та малих проектів від
Молодіжної контактної групи ОБСЄ в Україні (40 учасників);
7.
24 – 26 лютого – проведення “Третьої зимової бізнес школи”
у партнерстві із Факультетом бізнесу Луцького національного
технічного університету. (понад 100 учасників);
8.
26 – 28 лютого – проведення першого у 2018 році базового
навчання програми “Молодіжний працівник” за участі представників
патрульної поліції міста Луцька;

ІІ. Напрям – «Інформаційний центр»
Анастасія Кривеха
1. У лютому 2018 року у засобах масової інформації Волині
розміщено 22 публікації.
2. Протягом лютого у соціальній мережі Facebook опубліковано 96
інформаційних повідомлень про події та діяльність молодіжного
центру.
3. У соціальній мережі Іnstagram опубліковано 13 інформаційних
повідомлень.
4. Загальна кількість читачів сторінки Молодіжного центру Волині в
Іnstagram зросла і становить - 1076 читачів. Загальна кількість
підписчиків у Facebook також становить 2443 особи.
5.Підготовлено 4 інформаційних розсилки можливостей для молоді.

ІІІ. Напрям – Студентське та учнівське самоврядування
Леонід Тивонюк
1. 02 лютого – вечір розважальних ігор, клуб «Вулик»;
2. 05 лютого – установчі збори Молодіжного банку ініціатив;
3. 10-12 лютого – перший модуль навчання в рамках проекту
Молодіжні банки ініціатив від ГО «ІСАР Єднання»;
4. 15 лютого – вечір розважальних ігор, клуб «Вулик»;
5. 16-18 лютого – участь у «Неконференції» програми Активні
громадяни від Британської Ради в Україні;
6. 19 лютого – збори Молодіжного банку ініціатив «Млин ідей»;
7. 20 лютого – вечір розважальних ігор, клуб «Вулик»;

8. 22 лютого – вечір розважальних ігор, клуб «Вулик»;
9. 24-26 лютого – участь та організація «Зимової школи бізнесу
Луцького НТУ» для школярів Волинської та Рівненської області;
10. 27 лютого – вечір розважальних ігор, клуб «Вулик»;

IV. Напрям – Неформальна освіта молоді
Яна Романюк
1. 1 лютого – семінар Володимира Домбровського «SMM для
початківців». Партнер АRTEFACT.St.
2. 8 лютого - Семінар – тренінг «Моя безпека в правовому колі:
профілактика булінгу в школі». Захід відбувся в Крупівському
навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами зору.
Партнери ГО «Генерація успішної дії». Тренери: Яна Романюк,
Світлана Мілінчук. Захід в рамках проекту ПОЛіС.
3. 9 -11 лютого – Марафон Програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні. Фасилітатори: Юлія Піскорська, Елісон
Стонер, Яна Романюк. Партнери ГО «МРЦ «Нові крила». Місце
проведення: МРЦ «Нові крила» м. Нововолинськ.
4. 9-11 лютого - Марафон Програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні. Фасилітатори: Захар Ткачук. Партнери
молодіжний центр «Цутрус». Місце проведення: Рожищенська
міська рада, м. Рожище.
5. 10 -11 лютого - Марафон Програми «Активні громадяни» від
Британської ради в Україні. Фасилітатори: Ірина Гаранчевська,
Микола Волочай. Партнери Маневицька районна організація
ветеранів АТО. Місце проведення: приміщення ЦТДЮ, смт.
Маневичі.
6. 13 лютого – зустріч «Жива бібліотека» з патрульною поліцією в
Луцькому педагогічному коледжі. Захід в рамках проекту ПОЛіС.
Модератори: Яна Романюк, Світлана Мілінчук.

7. 13 лютого – презентація «Можливості молодіжних обмінів для
школярів». Програми: Erasmus+ «Youth for Youth 2» - Максим
Ілюшик, “Future Leaders Exchange» - Олександр Вахно, «Українська
академія лідерства» - Віктор-Микола Гаврилюк.
8. 14 лютого - Інформаційна зустріч «Що ти знаєш про патрульну
поліцію?» для учнів третього класу ЗОШ №22 м. Луцька. Захід в
рамках проекту ПОЛіС. Модератори: Яна Романюк, Світлана
Мілінчук, Ольга Шмігель.
9. 15 лютого – участь в обговоренні виконання Рамкової програми
співробітництва між Радою Європи та Міністерством молоді та
спорту України у сфері молодіжної політики за 2017 та плани на
2018. Міністерство молоді та спорту України, м.Київ.
10. 16 лютого – делегат від м. Луцька спільно з Департаментом
сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на фіналі конкурсу
«Молодіжна столиця України». Місце проведення: простір HUB 4.0,
м. Київ.
11. 17 лютого – делегат від Молодіжного центру Волині на
стратегічній сесії щодо змісту роботи та функціоналу працівників
молодіжних центрів Асоціації молодіжних центрів України. Місце:
ART-HUB, м. Київ.
12. 23 - 25 лютого – трьох денний тренінг «Молодь в дії» від
Молодіжної контактної групи ОБСЄ. Тренери: Ірина Дразман,
Ярослава Морозова, Тарас Ковальчук.
13. 26 - 28 лютого – базовий тренінг Програми «Молодіжний
працівник» в рамках програми ПОЛіС за підтримки міжнародної
організації IREX. Тренери: Яна Романюк, Світлана Мілінчук, Юрій
Семчук. Захід в рамках проекту ПОЛіС.
Заходи за підтримки Молодіжного центру Волині:
14. 4 лютого – воркшоп Олександри Білязе «Мистецтво публічного
виступу». Організатор ГО «Фундація регіональних ініціатив».

V. Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
1. February 2nd: English Speaking Club
2 лютого: Англійський розмовний клуб
2. February 7th – 9th: Peace Corps Conference in Kyiv
7 - 9 лютого: Конференція Корпусу Миру в Києві
3. February 10th – 11th: Active Citizens Marathon in Novovolysnk
10 – 11 лютого: Марафон активних громадян у Нововолинську
4. February 14th: English Discussion Club
14 лютого: Англійський дискусійний клуб
5. February 16th: English Speaking Club
16 лютого: Англійський розмовний клуб
6. February 18th: Voice Recording with Imago – Planet Neyashok
18 лютого: Запис голосу з Імаго – Планета Неяшок
7. February 28th:English Discussion Club
28 лютого: Англійський дискусійний клуб

