
 

 

 

 

 

Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний центру» за грудень 2018 р. 

І. Загальна інформація: 

37 – збори громадських організації̆ та ініціативних груп; 

16 – лекцій, тренінгів, освітніх, культурних та розважальних заходів;  

64 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру;  

 

Великі заходи за місяць: 

01.  01 – 02 грудня 2018 року – базовий тренінг програми «Активні громадяни» 

від Британської ради в Україні у місті Ківерці (Волинська область) – 40 учасників; 

02. 01 грудня - Каністерапія: соціальна реабілітація для  людей з інвалідністю 

(лікування із залученням собак), 30 – учасників; 

03. 08 – 09 грудня 2018 року – «ФРІ Вікенд» - візит молоді, членів молодіжної 

громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» до Луцька, робота у 

просторі Молодіжного центру, - 21 учасник; 

04. 09 грудня 2018 року – музично – акустичний вечір «Дзиґа» у Волинській 

юнацькій бібліотеці міста Луцька – 100 учасників; 

05. 14 – 15 грудня 2018 року – тренінг «Інформаційно-комунікаційні технології 

для НУО» від ресурсного центу «ГУРТ» - 20 учасників; 

06. 22 – 23 грудня 2018 року – базове навчання програми «МІСІЯ L» (лідерська 

програма) для підлітків та школярів міста Луцька – 30 учасників; 

07. 22 грудня 2018 року – збори випускників програми міжнародних обмінів 

FLEX (Волинський відділ) – 20 учасників; 

08. 27 грудня 2018 року – операційний, публічний звіт за роботу центру за 2018 

рік. – 40 учасників; 

09. 28 грудня 2018 року – тренінг на тему «Гендерний мейнстрімінг» від ГО 

«Батьківщина Молода» - 20 учасників; 

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 
 

http://www.yc.volyn.net/
mailto:molod.platforma@gmail.com


ІІ. Напрям – «Освітні програми» 

Дем’ян Петрик 

 

1. 1-2 грудня – базовий тренінг за програмою Активні громадяни у м.Ківерці; 

2. 1 грудня – цикл зустрічей #СпешлЕдішн – майстер-клас із історичних танців 

разом із організацією «Айна – Бера»; 

3. 9 грудня – сесія інтелектуально розважальної гри «Мафія»; 

4. 10 грудня – цикл зустрічей #СпешлЕдішн – лекція «Емпатійне спілкування. Як 

розуміти і чути один одного»; 

5. 12 грудня – цикл зустрічей #СпешлЕдішн – майстер-клас «Бомбочки для 

ванни» (еко – косметика); 

6. 21 грудня – цикл зустрічей #СпешлЕдішн – майстер-клас із виготовлення 

середньовічних духових інструментів від Дмитра Березюка; 

7. 22-23 грудня – двохденний тренінг за програмою «Місія L»; 

 

 

 

ІІІ. Напрям – «Інформаційний центр» 

Кашепа Уляна 

 

1. Розміщена 25 публікація у ЗМІ м. Луцька із згадкою про МЦВ. 

2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 

- Facebook – 113; 

- Іnstagram – 29. 

 

3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 73. 

4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  

- 45 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів - 1704; 

- 85 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів - 3540. 

 

5. Загальне охоплення публікацій на: 

- Facebook сторінці – 18 135. 

- Instagram сторінці – 11393. 

 

6. Загальне охоплення події на Facebook – 37 690. 

5. Здійснено: 

- 4 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ»; 

- 1 e-mail розсилка «Можливості для молоді». 

 

 


