
 

 

 

Загальна інформація про МЦВ 
за грудень 2019 р 

 
50 людей мають членство у Клубі Соціального Інвестора 
95 заходів відбулося в МЦВ, серед них: 

36 публічних подій, 
25 клубів, 
34 зборів громадських організацій чи ініціатив 

15 учасників програми «Місія Лідер» випустилися у ІІІ хвилі 
3 соціальних проєкти було реалізовано випускниками програми 
26 грудня був проведений річний звіт МЦВ 
1 136 відвідувань було в МЦВ 

 
 
 

Напрям – Освітні програми 
Петрик Дем’ян 

 

04 грудня Форум учнівського самоврядування «Лідери ХХІ століття» 
(адміністрування – Уляна Кашепа)  

07 грудня подія із циклу зустрічей #Лекція від Максима Андріюка, Іллі 
Щурика, Віталія Андрейчука – «Як будувати своє тіло?»  

(адміністрування – Ольга Чепель, Дем’ян Петрик) 

09 грудня презентація можливостей для молоді та тренінг із участі молоді 
в м. Устилуг  

(тренери – Марія Доманська, Дем’ян Петрик) 

14 грудня проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»  
11 учасників 

19 грудня  проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»  
10 учасників 

25 грудня  проведення інтелектуальної розважальної гри «Мафія»  
16 учасників 

 
 

www.yc.volyn.net 
Волинська обл., м. Луцьк,  

вул. Градний Узвіз, 5 
години роботи: 10:00 – 19:00 

youth.center.v@gmail.com  
+38 (066) 992 02 18 

https://social-investors.club/
http://www.yc.volyn.net
http://www.yc.volyn.net/
mailto:youth.center.v@gmail.com


Напрям - Адміністрування проектів програми "Активні Громадяни" 
Білохвіст Катерина 

1. Кількість інформаційних публікацій у Facebook за згадками програми 
"Активні громадяни":  
- На сторінці "Молодіжна Платформа" опубліковано 3 публікації 
- У групі "Молодіжна Платформа" опубліковано 2 публікації 
- У групі "Active Citizens" опубліковано 4 публікації 

2. Опрацьовано результати 13 таблиць з оцінками проєктів  експертами 
програми Активні Громадяни. 

3. Завершено роботу над сумуванням в єдину таблицю усіх оцінок 
соціальних проєктів та оцінок соціальних проєктів по школах Донецької, 
Луганської та Закарпатської областей. 

4. Розпочато комунікацію з партнерськими організаціями-переможцями 
листопадевої хвилі проєктів програми «Активні громадяни». 

5. Продовжено роботу над комунікацією з партнерами червневої хвилі  
програми Активні Громадяни щодо звітування проєктів. 

 
 

Напрям – «Інформування» 
Чепель Ольга 

 
1. Розміщено 8 публікацій у регіональних ЗМІ із згадкою про МЦВ. 
2. Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах МЦВ: 
 - Facebook – 106; 
 - Іnstagram – 1; 
 - Telegram – 5. 
3. Кількість сторіс у соціальній мережі Instagram – 109. 
4. Кількість залучень у соціальних мережах МЦВ:  
 - 167 нових вподобань у Facebook, загальна кількість користувачів – 5 012; 
 - 38 нових читачів у Іnstagram, загальна кількість користувачів – 2 536; 
 - 16 нових читачів у Telegram, загальна кількість користувачів – 301. 
5. Охоплення публікацій: 
 - взаємодія з дописами на Facebook сторінці – 10 319. 
 - середнє охоплення допису на Instagram сторінці – 1 166. 
 - найбільше охоплення сторіс по переглядам на Instagram сторінці – 669. 
6. Загальне охоплення подій на Facebook – 12 502. 
8. Створено дизайн для 6 заходів, та промоція для 4 заходів. 
9. Змонтовано 1 відео. 
10. Здійснено 4 фотозвіти із заходів МЦВ. 
11. Здійснено модерацію освітньої поїздки для випускників програми Місія Л. 

 
 

 


