
 

 

 

 

Загальна інформація про події в МЦВ  
за липень 2019 р 

 
21 захід проведений в приміщенні МЦВ 
18 клубів 
15 зборів громадських організацій чи ініціатив 
12 разів брали обладнання 
10 днів підряд проходив тренінг «Активні громадяни» в таборі «Be Free» в с. Озеро 

 
 
 
 

Напрям – «Інформаційний центр» 
Кашепа Уляна 

 
1. Розміщено 27 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ. 
2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 
- Facebook – 97; 
- Іnstagram – 2. 
3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 67. 
4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  
- 160 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 4379; 
- 18 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2119; 
- 45 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 163. 
5. Охоплення публікацій: 
- взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 14 609. 
- середнє охоплення на Instagram сторінці – 907. 
6. Загальне охоплення подій на Facebook – 23 600. 
7. Здійснено: 
- 4 e-mail розсилки «Тижневий дайджест МЦВ»; 
- 1 жива трансляція на Facebook. 
8. Проведено 1 подію в рамках циклу зустрічей «iNNetwork». 
9. Загальна кількість відвідувачів МЦВ – 553. 
 
 

  

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 
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Напрям – «Краудфандинг» 
Ольга Чепель 

 
1. За період від 1 до 31 липень заповнили заявку на участь у Клубі соціального 

інвестора відібрані до Клубу 1 особа. 
2. 27 осіб станом на 31 травня перерахували благодійні внески. 

Кількість Золотих інвесторів – 6 осіб; 
Кількість Срібних інвесторів – 8 особи; 
Кількість Бронзових інвесторів – 11 особи. 

3. Загальна сума отримана за липень станом на 01 серпня– 17755 грн, 
враховуючи налаштовані регулярні щомісячні платежі та рештуще 
несплачених внесків, отримана сума становитиме 20793 грн. 

4. Опублікувано 6 постів про Клуб соціального інвестора на фейсбук-сторінці 
Молодіжного центру Волині. 

 
 

Напрям – «Адміністрування проектів програми "Активні Громадяни"» 
Катерина Білохвіст 

 
1. Опрацьовано і сформовано таблицю 199 проєктів з підсумковими оцінками 

10 експертів 
2. Кількість інформаційних публікацій у Facebook за згадками програми 

"Активні громадяни": 
- На сторінці "Молодіжна Платформа" опубліковано 7 публікацій 
- У групі "Молодіжна Платформа" опубліковано 7 публікацій 
-У групі "Acvive Citizens" опубліковано 7 публікацій 

 
 

Напрям – «Освітні програми» 
Дем’ян Петрик 

 
1. 1-10 липня – найбільший і найдовший тренінг за програмою Активні 

громадяни від Британської ради в Україні в таборі «Be Free» в с. Озеро (10 
днів, 70 учасників) 

2. 4 липня – зустріч із циклу подій #СпешлЕдішн з Володимиром 
Домбровським на тему «Хотів вебсайт, але щось пішло не так» 

3. 6 липня – «Випускний» для учасників другої хвилі освітньої програми «Місія. 
Лідер» 

4. 18 липня – зустріч із циклу подій #Персона з Богданом Шибою на тему 
«Чому молодь це теперішнє а не майбутнє?» 

5. 20 липня - зустріч із циклу подій #СпешлЕдішн з Богданом Сімоновим на 
тему «Луцьк під призмою урбаністики» 

 

 
 
 


