
 
 

 
 

Квітень – 2019 р. 
 

Кількісні показники:  

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

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

-  112 – заходів (загальне число подій у календарі) відбулися у березні 
2019 року (включно із різного роду зборами у приміщенні центру);  

 

Основні заходи місяця:  

06 – 07 квітня 2019 року – проведення базового навчання програми 
«Активні громадяни» від Британської ради в Україні (громадянська 
активність та соціальні проекти) для учнівської молоді смт. Любешів (30 
учасників);  

08 квітня 2019 року – відкрита зустріч із засновниками громадського руху 
«Дій з нами» - Народними депутатами Світланою Заліщук та Мустафою 
Наємом щодо реформ в Україні та стратегії майбутнього (30 учасників);  

10 - 11 квітня 2019 року - проведення чергового навчання для молоді щодо 
розвитку навичок ХХІІ століття (надпрофесійні компетенції) «Місія XL” (30 
учасників); 

16 - 18 квітня 2019 року – проведення навчання від Програми розвитку 
організації об’єднаних в Україні щодо громадянської освіти для випускників 
програми «Молодіжний працівник» (30 учасників);  
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19 квітня 2019 року – проведення обласної екологічної акції «Зробимо 
Волинь Чистою 2019» із залученням районних центрів Волині (1000 
учасників);  

19 - 20 квітня 2019 року – старт регіональної школи «Молодь змінить 
Україну» від фонду родини Богдана Гаврилишина у місті Луцьку (25 
учасників);  

22 квітня 2019 року – воркшоп для студентів факультету соціальної роботи 
щодо громадянської освіти та прав молоді Youthful Europe wokshop (28 
учасників); 

 

Звіти працівників центру. 

 
 

Напрям – «Освітні програми» 

Дем'ян Петрик 

 

1. 6 - 7 квітня – базовий тренінг за програмою Активні громадяни від 

Британської ради в Україні в смт.Любешів, фасилітатори – Вадим Коцюба, 

Максим Драч; 

2. 6 квітня – подія «Соціальний колайдер» для розвитку громадянського 

суспільства у Луцьку, у партнерстві з Молодіжною радою Луцька, ФРІ. Луцьк, 

ГО «Волинський інститут права» та ГО «Дивовижні»; 

3. 8 квітня – презентація нового політичного руху #Дійзнами від народних 

депутатів України – Мустафи Наєма, Марії Барабаш та ін.; 

4. 11 - 12 квітня – тренінгова програма, щодо розвитку м'яких та лідерських 

навичок серед молоді – «Місія XL», перший набір другої хвилі; 

5. 12 - 13 квітня – базовий тренінг за програмою Активні громадяни від 

Британської ради в Україні в смт.Іваничі, фасилітатори – Катерина Білохвіст, 

Леонід Корнієнко; 

6. 19 квітня – Волинська обласна толока «Зробимо Волинь чистою – 2019» та 

Загальноміська акція «Зробимо Луцьк чистим – 2019» охоплено більше 1000 

учасників прибирання по 13 локаціях у Волинській області; 

7. 24 квітня – проведення засідання клубу інтелектуально-розважальної гри 

«Мафія»; 

 

 

Напрям – «Інформаційний центр» 

Кашепа Уляна 



 

1. Розміщено 28 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ. 

2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 

- Facebook – 127; 

- Іnstagram – 16. 

3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 75. 

4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  

- 107 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4038; 

- 68 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2020. 

5. Загальне охоплення публікацій на: 

- Facebook сторінці – 14 782. 

- Instagram сторінці – 11 486. 

6. Загальне охоплення подій на Facebook – 42 202. 

7. Здійснено: 

- 3 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ». 

- 1 жива трансляція у Facebook. 

8. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 779. 

 

 

Напрям – «Краудфандинг» 

Ольга Чепель 

 

1. За період від 1 до 30 квітня заповнили заявку на участь у Клубі соціального 

інвестора відібрані до Клубу 3 осіб. 

2. 26 осіб перерахували благодійні внески. 

Кількість Золотих інвесторів – 7 осіб; 

Кількість Срібних інвесторів – 7 особи; 

Кількість Бронзових інвесторів – 12 особи. 

3. Загальна сума отримана за квітень станом на 2 травня – 18 713 грн. 

4. Опублікувано 10 постів про Клуб соціального інвестора на сторінці 

Молодіжного центру Волині, 3 з яких у відео-форматі. 

5. Сума, отримана через оренду тренінгового приміщення – 3000 грн. 


