
 
 

 
 

Березень – 2019 р. 
 

Кількісні показники:  

-  1114 – осіб відвідали молодіжний центр та стали учасниками подій, 
клубів центру у березні 2019 року;  

-  33 – рази брали у оренду обладнання молодіжного центру Волині;  

-  93 – заходи відбулися у березні 2019 року (включно із різного роду 
зборами у приміщенні центру);  

 

Основні заходи місяця:  

01 березня 2019 року – захід у рамках національної кампанії критичного 
розвитку мислення у молоді «Не вір – перевір». (30 учасників);  

02 березня 2019 року – проведення скайп-конференції із відомим 
європейським фотографом – Felicia Simion  у рамках серії заходів ГО 
«Центр візуальної освіти» (30 учасників);  

06 - 07 березня 2019 року – проведення базового тренінгу програми 
«Активні громадяни» від Британської ради в Україні для учасників програми 
«Місія Лідер» (30 учасників); 

09 - 10 березня 2019 року – проведення навчання щодо НЛП технологій від 
відомої компанії «Студія – Зеленін» - http://zelenin.com.ua  (30 учасників);  

10 березня 2019 року – старт першого німецькомовного клубу у 
Молодіжному центрі Волині за участю аспірантів СНУ – «Тандем» (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 
 



13 - 14 березня 2019 року – проведення чергового навчання для молоді 
щодо розвитку навичок ХХІІ століття (надпрофесійні компетенції) «Місія XL” 
(30 учасників);  

19 березня 2019 року – старт нового клубу для любителів літератури 
«Книгонуті». Клуб відбувається 3 рази на місяць, щовівторка. (20 учасників); 

22 березня 2019 року – долучення до організації форуму щодо Цілей 
сталого розвитку та їх імплементації на Волині спільно із регіональним 
офісом програми розвитку ООН. (100 учасників); 

27 березня 2019 року – проведення мотиваційної зустрічі зі власником 
«Львівської майстерні шоколаду» у Луцьку – Галиною Скибою. Цикл заходів 
– «Як не звалити із Луцька». (40 учасників); 

 

Звіти працівників центру.  

 
Напрям – «Краудфандинг» 

Ольга Чепель 
 

1. За період від 1 до 31 березня заповнили заявку на участь у Клубі 
соціального інвестора відібрані до Клубу 5 осіб. 

2. 22 осіб перерахували благодійні внески. 
Кількість Золотих інвесторів – 7 осіб; 
Кількість Срібних інвесторів – 5 особи; 
Кількість Бронзових інвесторів – 10 особи. 

3. Загальна сума отримана за березень станом на 31 березня – 17 280 грн. 
4. Опублікувано 6 постів про Клуб соціального інвестора на сторінці 

Молодіжного центру Волині, 2 з яких у відео-форматі. 
5. Сума, отримана через оренду тренінгового приміщення – 5 100 грн. 

 
 

Напрям – «Інформаційний центр» 
Кашепа Уляна 

 
1. Розміщено 45 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ. 
2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 
- Facebook – 145; 
- Іnstagram – 18. 
3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 89. 



4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  
- 160 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 3931; 
- 71 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 1952. 
5. Загальне охоплення публікацій на: 
- Facebook сторінці – 19 114. 
- Instagram сторінці – 13 724. 
6. Загальне охоплення подій на Facebook – 72 743. 
7. Здійснено: 
- 4 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ». 
- 1 жива трансляція у Facebook. 
8. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 1114. 

 
 

Напрям – «Освітні програми» 
Дем’ян Петрик 

 
1. 5-6 березня – візит УАЛ. Київ до Молодіжного центру, в рамках візиту 

презентували Молодіжний центр Волині, Молодіжну раду Луцька та 
результати розвитку молодіжної політики в м. Луцьк; 

2. 6-7 березня – базовий тренінг за програмою Активні громадяни від 
Британської ради для учасників освітньої програми Місія Лідер, учасники 
розширили свої знання із ефективного та міжкультурного діалогу та 
частково з проектного дизайну; 

3. 13-14 березня – базове навчання за освітньою програмою Місія Лідер для 
учнів старших класів Луцьких шкіл та першокурсників луцьких коледжів. 
Проект реалізовується спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту 
Луцької міської ради; 

4. 13 березня – збори клубу інтелектуально-розважальної гри Мафія; 
5. 16-17 березня - базовий тренінг за програмою Активні громадяни від 

Британської ради для учасників із міста Рівне та рівненських громадських 
організацій; 

6. 22 березня – зустріч з молоддю із циклу #персона із Владикою Михаїлом на 
тему «Значення Томосу для української держави»; 

7. 22 березня – обласний форум «Волинь на шляху досягнення цілей сталого 
розвитку», який об’єднав близько 60 учасників з усієї Волинської області. 
Організовувався форум спільно Молодіжним центром Волині, ФРІ. Луцьк, 
Молодіжною радою Луцька та  Волинським обласним ресурсним центром 
сталого розвитку; 



8. 27 березня - зустріч з молоддю із циклу #персона із власницею «Львівської 
майстерні шоколаду» Галиною Скубою, на тему «Як не «звалити» з 
Луцька?»; 

9. 30 березня – разова подія із циклу зустрічей #СпешлЕдішн із фотографкою, 
блогеркою та мандрівницею Лідією Кожевніковою на тему «7 шляхів 
розвитку для фотографів»; 

10. 31 березня – випускний для учасників першої хвилі освітньої програми Місія 
Лідер, презентація звітів по проектах учасників та презентація ідеї 
створення структури «Асоціація випускників Місії L». 

 


