
 

 

 

 

 

За звітний період: 

- Орендували приміщення центру – 32 рази. 

- Брали у оренду техніку центру – 44 рази. 

 

 

І. Великі заходи листопада 2018-12-01 

 

1. 05 листопада 2018 р. – зустріч із лідерами команди ліги Сміху – ВІП – 

Тернопіль на тему “Гумор як соціальний клей” (30 учасників); 

2. 10 листопада 2018 р. – семінар для студентів та викладачів вузів “Вчитель 

– агент змін” (30 учасників); 

3. 13 листопада 2018 р. – зустріч соціальних педагогів міста Луцька із 

напрацювання візії подальшої роботи на 2019 рік. (30 учасників); 

4. 14-16 листопада 2018 р. – навчання 5 молодіжних рад Волині (Зимнівська, 

Устилузька, Княгининенська, Литовезька, Луцька) щодо інструментів участі та 

менеджменту молодіжних рад у рамках проекту “Маю думку: створення дієвої 

моделі участі молоді на локальному рівні”. (40 учасників); 

5. 17-18 листопада 2018 р. – навчальний захід від Луцького осередку ФРІ 

“Школа дизайну від ФРІ”. (30 учасників); 

6. 20 листопада 2018 р. – проведення щорічного #youthLutskforum на тему 

“Голос молоді, почути, не можливо, відмовити”. (100 учасників); 

7. 24-25 листопада 2018 р. – проведення базового навчання програми 

лідерства “Місія L” (40 учасників); 

8. 28 листопада 2018 р. – проведення навчального семінару для учнівського 

парламенту Луцька (40 учасників); 

9. 30 листопада 2018 р. – захід із циклу “Персона”. Зустріч із відомим у Луцьку 

ресторатором, підприємцем – Романом Хорзовим. (40 учасників); 

 

 

ІІ. Напрям – «Інформаційний центр» 
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1. Розміщено 31 публікація у засобах масової інформації м. Луцька із згадкою про 

МЦВ. 

2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 

- Facebook – 136; 

- Іnstagram – 22. 

3. Кількість сторінок у соціальній мережі Instagram – 94. 

4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  

- 108 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів - 1659; 

- 104 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів - 3455. 

5. Загальне охоплення публікацій на: 

- Facebook сторінці - 16 924. 

- Instagram сторінці - 14 650. 

6. Загальне охоплення події на Facebook – 27 829. 

7. Організований один захід в рамках циклу зустрічей «iNNetwork». 

 

 

 

ІІІ.Напрям – «Освітні програми» 

Петрик Дем’ян 

 

1. 5 листопада – зустріч із циклу «персона» із командою Ліги сміху VIP Тернопіль; 

2. 6 листопада – презентація освітньої програми «Місія L» для Учнівського 

парламенту м. Луцьк; 

3. 10 листопада – навчання для студентів Луцького педагогічного коледжу 

«Учитель агент змін»; 

4. 11 листопада – настільна командно-розважальна гра «Мафія»; 

5. 12 листопада - презентація освітньої програми «Місія L» для учнів Луцької 

гімназії №21; 

6. 23 листопада – відкриття проекту «SofaHub» в рамках пітчингу соціальних 

проектів в Луцькому НТУ; 

7. 24 – 25 листопада – навчання в рамках освітньої програми «Місія L»; 

8. 28 листопада – Форум Учнівського парламенту м.Луцька; 

9. 30 листопада - зустріч із циклу «персона» із луцьким бізнесменом Романом 

Хорзовим; 

 


