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 січень 2018 р.
І. Загальна інформація:
21 – збори громадських організацій та ініціативних груп;
19 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;
28 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;
Великі заходи за місяць:
1.
11 - 13 січня – візит делегації найбільшої студентської
організації України – УАС (Українська асоціація студентів) до вузів
Луцька та модерація приїду Молодіжним центром Волині (40
учасників);
2.
15 – 17 січня – візит молодіжної делегації із сходу України
для стажування у молодіжному центрі (за проектом “Мости
громадськості” від Львівської освітньої фундації) (5 учасників);
3.
19 січня – візит делегації молоді до Києва (Міністерство
молоді та спорту України) та участь у річному проекті “Молодіжний
банк ініціатив” за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. (10
учасників)
4.
22 січня – спільно із центром національно - патріотичного
виховання “Ланцюгу Єдності” до Дня Соборності України; (150
учасників);
5.
26 – 28 січня – базовий тренінг програми “Активні громадяни”
від Британської ради в Україні у місті Колки, Рожище та
Нововолинськ. (65 учасників);

6.
27 - 28 січня – навчання щодо навичок лідерства та
командної роботи для представників “Учнівського самоврядування”
міста Луцька. (40 учасників);
7.
29 січня – проведення публічно акції у центрі міста Луцька
щодо вшанування героїв бою під Крутами. (понад 100 учасників);

ІІ. Напрям – «Інформаційний центр»
Анастасія Кривеха
1. У січні 2018 року у засобах масової інформації м. Луцька
розміщено 40 публікації та 3 відео сюжети на «12 каналі» та один
відео сюжет у програмі «Ранок нової Волині» на Волинському
телебаченні.
2. Протягом січня у соціальній мережі Facebook опубліковано 147
інформаційних повідомлень про події та діяльність молодіжного
центру.
3. У соціальній мережі Іnstagram опубліковано 19 інформаційних
повідомлень.
4. Загальна кількість читачів сторінки Молодіжного центру Волині в
Іnstagram зросла і становить - 998 читачів. Загальна кількість
підписчиків у Facebook також зросла і становить 2451 особа.
5. Підготовлено одну інформаційну розсилку можливостей для
молоді.
6. Проведено стратегічний захід з волонтерами МЦ: «Медіастратегія
для Молодіжного центру Волині».

III. Allison Stoner: Cultural Exchange and Cultural Dialogue
Культурний обмін і культурний діалог
1. January 4th – Presentation of site “Login Lutsk”
4 січня - Презентація веб-сайту “Login Lutsk”
2. January 5th – English Speaking Club
5 січня - Англійський розмовний клуб
3. January 10th – English Discussion Club
10 січня - Англійський дискусійний клуб

4. January 12th – English Speaking Club
12 січня - Англійський розмовний клуб
5. January 16th/17th – Closed the grant of “Lutsk Youth Explore/sion”
project in Kyiv
16/17 січня - Закрито грант проекту “Lutsk Youth Explore/sion” у Києві
6. January 20th – Voice recording for “Planeta Neyashka” with Imago
20 січня - Запис голосу "Планета Неяшок" з Імаго
7. January 21st – EnglishOK Portugal
21 січня – EnglishOK Португалія
8. January 24th – English Discussion Club
24 січня - Англійський дискусійний клуб
9. January 25th – Selection of voices for “Planeta Neyashka”
25 січня - Прослуховування голосів для "Планета Неяшок" з Імаго
10. January 25th – Strategy Session with Youth Center Volyn Volunteer
Corps
25 січня - Настановча зустріч для волонтерів Молодіжного центру
11. January 26th – Cultural Baggage activity at Active Citizens Training
26 січня - Діяльність "Культурний багаж" під час тренінгу Активний
громадянин
12. January 26th – English Speaking Club
26 січня - Англійський розмовний клуб
13. January 27th – Volunteerism presentation to student parliament of
“Youth Quake” training
27 січня - Презентація волонтерства з Учнівський парламент м.
Луцьк на тренінгу “Youth Quake”
14. January 31st – English Discussion Club

