
 

 

 

 

 

 

Напрям – «Інформаційний центр» 

Кашепа Уляна 

 

1. Розміщено 24 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ. 

2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 

- Facebook – 109; 

- Іnstagram – 11. 

3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 93. 

4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  

- 79 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4219; 

- 31 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2101; 

- 69 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 118. 

5. Охоплення публікацій: 

- взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 16 270. 

- середнє охоплення на Instagram сторінці – 775. 

6. Загальне охоплення подій на Facebook – 19 236. 

7. Здійснено: 

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

- 2 e-mail розсилки «Новини і можливості». 

8. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 795. 

 

 

Напрям – «Освітні програми» 

Петрик Дем’ян 

 

1. 2 червня – проект від випускників програми «Місія. Лідер» - «Виведи бабусю 

в люди», спрямований на подолання бар’єру між старшим і меншим поколінням; 

2. 5 червня – презентація конкурсу проєктів від Міністерства молоді та спорту 

України – U-inn; 

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/
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3. 7-8 червня – Базовий тренінг за програмою Активні громадяни від 

Британської ради в Миляцькій ОТГ (Рівненська область). Фасилітатори: Максим 

Драч та Ольга Жакунець; 

4. 7-9 червня – тренінг з проєктного менеджменту для студентів із внутрішньо 

переміщених ЗВО в м. Славське (Львівська область). Тренери: Дем’ян Петрик та 

Юлія Піскорська; 

5. 9 червня – проєкт від випускників програми «Місія. Лідер» - «I can do it», 

спрямований на подолання стереотипів про людей з інвалідністю; 

6. 10 червня – гра в настільну розважальну інтелектуальну гру «Мафія»; 

7. 14 червня – круглий стіл за участю народних депутатів, депутатів міської та 

обласної рад та громадських активістів щодо обмеження відкритої реклами 

тютюнових товарів; 

8. 25-26 червня – тренінг з проєктного менеджменту для студентської ради 

КТБП СНУ ім. Лесі Українки м. Луцьк. Тренер: Дем’ян Петрик; 

 

 

 

Напрям – Адміністрування проектів програми «Активні Громадяни» 

 

1. Опрацьовано і створено загальну таблицю з проєктами червневої хвилі 

програми Активні Громадяни у кількості 199 проектів. 

2. Сформовано і розіслано на пошти 8 таблиць по 50 аплікаційний форм і 2 

таблиці по 100 аплікаційний форм для експертів з оцінювання проєктів програми 

Активні Громадяни. 

3. Кількість інформаційних публікацій у Facebook зі згадками програми «Активні 

Громадяни»: 

-  На сторінці «Молодіжна Платформа» опубліковано 6 постів 

- У групі Молодіжної Платформи опубліковано 5 постів 

- У групі Active Citizens Ukraine опубліковано 4 пости 

4. Робота з проєктом "Фестиваль Активних Громядян" включала в себе: 

- консультацію стосовно дизайну сайту фестивалю https://acfest.lutsk.ua/ ; 

- створення на гугл-карті 11 позначок з описом громад-учасників фестивалю; 

- кординування сесії Квесту, під час якої було домовлено про участь у квесті 11 

менеджерів проектів та 9 провідників для команд; 

-  створення для квесту на гугл-карті 11 позначок з реалізованими у Луцьку; 

проектами соціальної дії; 

- розподілення 74 учасників фестивалю по 11 експедиційним групам в громади. 

 

 

 

https://acfest.lutsk.ua/


Напрям – «Краудфандинг» 

Ольга Чепель 

 

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

соціального інвестора відібрані до Клубу 1 особа. 

2. 25 осіб станом на 31 травня перерахували благодійні внески. 

Кількість Золотих інвесторів – 6 осіб; 

Кількість Срібних інвесторів – 10 особи; 

Кількість Бронзових інвесторів – 9 особи. 

3. Загальна сума отримана за червень станом на 30 червня – 18000 грн, 

враховуючи налаштовані регулярні щомісячні платежі та рештуще несплачених 

внесків, отримана сума становитиме 20533 грн. 

4. Опублікувано 2 пости про Клуб соціального інвестора на фейсбук-сторінці 

Молодіжного центру Волині. 

5. Проведено презентацію Клубу соціального інвестора на навчанні для 

фасилітаторів програми Активні Громадяни. 

6. Сума, отримана через оренду тренінгового приміщення – _ грн. 

 


