






1. Організація залучила понад 500 тисяч гривень на молодіжні 
проекти та ініціативи лише на території Волинської області;

2. Це більше 300 заходів в 2017 році (разом із заходами усіх проектів 
організації);

3. Членство в “Асоціації молодіжних центрів України”, “Асоціації 
програми Активні громадяни” від Британської ради в Україні;

4.4. Проведення 3-х конкурсів проектів для громад на суму 300 000 грн. 
у 2017 році;

5. Перший в області онлайн проект маппінгу громадських організацій 
та просторів Волині – Login Lutsk

6.6. Перемога проектів, які розпочала або підтримує організація у 
конкурсі щодо кращих практик молодіжної роботи (від Міністерства 
молоді та спорту України, Програми розвитку ООН в Україні та 
програми Молодіжний працівник) – Lutsk Night Cinema, молодіжний 
центр “Нові крила” (Нововолинськ);

7.7. Проведення першого соціологічного дослідження щодо становища, 
цінностей молоді Волині у 2017 році за партнерства із Державним 
інститутом сімейної та молодіжної політики;

8. База практики для студентів гуманітарних факультетів найбільших 
вузів Волині (Східноєвропейський національний університет та 
Луцький національний технічний університет)



Навчання молодих людей методами неформальної освіти м’яких 
навичок та базових громадських компетенцій. Реалізується через різні 
освітні програми:Активні громадяни від Британської ради в Україні,
програми “Молодіжний працівник” Міністерства молоді та спорту 
України та програми розвитку ООН в Україні, власної лідерської 
програми Explore/sion. Програми реалізуються циклічно через 
тренінги, семінари, навчальні візити, реалізацію малих соціальних 
проектів учасниками.проектів учасниками.��Даний напрям широко розвинений через роботу 
3х освітніх програм для молоді, які реалізувала організація у 2017 році;

- Програма “Молодіжний працівник” – національна освітня підвищення 
кваліфікації громадських діячів та державних службовців, що працюють із 
молоддю; 
У 2017 році було проведено 6 тренінгів із злучанням більше ніж 200 
учасників на території Волині;

- Програма “Активні громадяни” від Британської ради в Україні” – 
програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 
соціального розвитку. Проект стартував в 2009 році та реалізується більше 
ніж у 40 країнах Близького Сходу, Північної Африки, Європи, Південної та 
Східної Азії. 
У 2017 році було проведено 12 тренінгів із злучанням більше ніж 800 У 2017 році було проведено 12 тренінгів із злучанням більше ніж 800 
учасників на території Волині; У рамках програми – реалізовано 24 
проекти соціальної дії. 2 навчальні візити молоді із сходу та півдня 
України на Волинь.

- Програма “Exploresion” - проекту для розвитку лідерських навиків, 
громадянських компетенцій серед студентства Волині. 
У 2017 році було проведено 4 навчання для студентів У 2017 році було проведено 4 навчання для студентів та учнів старших 
класів із залученням більше 80 молодих людей. Результатом стали 
реалізовані молодіжні проекти та заходи. Розпочалися проекти: 
мистецькі вечори “Дзиґа”, Клуб інтелектуальних ігор “Вулик”, клуб гри 
Мафія, фотоклуб.



Сучасний ринок праці та динамічно розвинутий світ потребують 
швидких реакцій і нових компетенцій, які необхідно надати молодим 
людям. У даний напрям ми відносимо конкурси соціальних проектів, 
пітчінги молодіжних ідей, сприяння в організації конкурсів для 
місцевого самоврядування. Важливим інструментом реалізації даного 
напряму є форуми та конференції (Міжнародний молодіжний форум,
Форум розвитку міста) які покликані надавати знання та можливості 
для розвитку молодих людей. Осодля розвитку молодих людей. Особливими досягненнями у даному 
напрямі у 2017 році є конкурси проектів:

1. Конкурс проектів щодо розвитку туризму у Луцьку (спільно із 
Луцькою міською радою). Бюджет – 200 000 грн. Реалізовано наступні 
проекти:
- Романтика і містика (серія театралізованих екскурсій по місту Луцьку)
- Серія відеороликів щодо історії Луцька
- Світло-тіньова карта частини міста Луцька
- Тут був я (дошка у Старому місті Луцька де можна залишати свої 
побажання та новини)
- Середньовічний Лучеськ (фестиваль середньовічного бою у замку 
Любарта)
- Креативна набережна (парклети для молоді над річкою Стир)
-- Лампафест (фестиваль документального кіно про права молоді у 
Луцьку)
- Луцький шриф (безкоштовний унікальний історичний шрифт Луцька)
- Велоінфраструктура (встановлення 10 велозупинок у історичній частині 
міста Луцька)

- дателі за посиланням



2. Конкурс проектів для жителів регіону Прибужжя (Волинська 
область). Бюджет 200 000 грн. Реалізовані проекти:�

- Сучасне обладнання (встановлення дошок у місцеву школу села 
Городнє)
- Безпечна школа (встановлення камер відеоспостереження у 
внутрішньому дворі школи смт. Любомиль)
-- Креатив студіо (підтримка відкриття соціального хабу у місті Володимир 
-Волинський)
- Скриньки добра (збір вживаного одягу для малозабезпечених верств 
населення)
- Радість дитинства (встановлення дитячого майданчика на 15 
мікрорайоні міста Нововолинськ)
-- Чиста криниця (облаштування громадського джерела біля міста 
Устилуг)
- Спортикус - (встановлення дитячого майданчика на 14 мікрорайоні 
міста Нововолинськ)

3. Конкурс проектів для ОТГ “Княгинененок”. Бюджет – 100 000 грн. 
Реалізовано наступні проекти:

-- Маршрут вихідного дня (комплекс відпочинку для воїнів АТО із сплавом 
річкою Стир)
- Смачна зупинка Сирники (облаштування декорованої зупинки у вигляді 
кухні у селі Сирник – Волинська область)
- Благоустрій центральної клумби та створення відпочинкової зони 
(відпочинкова зона у центрі села Княгининенок)
-- Складні меблі, табір для дітей (нові трансформацій меблі для місцевого 
будинку культури).

- офіційний сайт
конкурсу по Прибужжю

- офіційний сайт
конкурсу по ОТГ Княгининенок



Одним із основних напрямів роботи організації є сприяння 
інституційному розвитку молодіжних організацій і організацій, що 
працюють із молоддю. Сюди відносимо роботу такого сервісного 
проекту, як “Молодіжний центр Волині” (надання приміщення, 
ресурсів, грантів, консультацій для неурядового сектору) різноманітних 
форумів, семінарів для налагодження комунікації, інноваційних 
методів розвитку організацій, спілок чи неформальних молодіжних 
рухів.рухів.

У 2017 році центр, як основний проект організації провів більше 200 
заходів на рік. Центр працює як ресурсний та сервісний центр для молоді, 
за 2017 рік було проведено близько 210 зборів та зустрічей, 112 лекцій 
різного формату. Обладнання центру брали 512 разів у користування 
громадські активісти та організації. Центр має тісну співпрацю із 28 
організаціями, серед них: Волинська округа Пласту, ГО “Територія 2.2”, ГО 
“Національний альянс”, ГО “Студентська рада Волині”, ГО ”ІМАГО” та інші. 
Найбільші заходи центру: Форум розвитку місНайбільші заходи центру: Форум розвитку міста Луцька, тренінг Ради 
Європи щодо використання Молодіжного портфоліо, Екохакатон 
молодіжних проектів, Міжнародний молодіжний форум, візит заступника 
міністра молоді та спорту України – О. Яреми та інші.

Центр помимо основних напрямів роботи (стЦентр помимо основних напрямів роботи (студентське та учнівське 
самоврядування, освітні програми для молоді, патріотичне виховання 
молоді, волонтерство та лідерство) відкрив новий напрям інформування 
молоді щодо можливостей. Центр здає щомісячну звітність – яку можна 
знайти у вільному доступі на сайті - http://yc.volyn.net

За 2017 рік центр заакумЗа 2017 рік центр заакумулював більше 200 00 грн. на молодіжні проекти 
та ініціативи. Частина проектів реалізовувалась за підтримки БФ 
“Львівська освітня фундація” та проекту “Містки громадськості”, частина 
через підтримку Луцької міської ради та Управління освіти науки та молоді 
Волинської державної адміністрації.






