
Додаток 2 

 

ІНФОРМАЦІЯ
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про проект в галузі профілактики  

правопорушень серед неповнолітніх 

від ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 

 

НАЗВА ПРОЕКТУ Підвищення обізнаності дітей та молоді, які перебувають 

у виховних колоніях, щодо безпечної міграції та 

попередження торгівлі людьми 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ 

(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) -

РОЗРОБНИКА/КІВ 

ПРОЕКТУ 

ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Міжнародна організація з міграції від 15.09.2016 

ТЕРИТОРІЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ 

м. Прилуки (Чернігівська обл..), м. Кременчук 

(Полтавська обл..), м. Харків, м. Дубно (Рівненська обл..), 

м. Ковель (Волинська обл..), м. Мелітополь (Запорізька 

обл..) 

ЦІЛЬОВА 

АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 

ПРОЕКТУ  

Вихованці виховних  колоній 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

ПРОЕКТУ 

Підвищення рівня знань учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, якими є вихованці виховних  

колоній України щодо питань торгівлі людьми, безпечної 

міграції та працевлаштування 

Завдання: 

1.Молодь, яка перебуває в  виховних колоніях, 

поінформована щодо ризиків, пов’язаних з торгівлею 

людьми 

2.Молодь, яка перебуває у виховних колоніях, володіє 

інформацією про контакти організацій, де можна 

отримати інформацію про безпечну міграцію та 

протидію торгівлі людьми 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В 

РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ 

Захід 1.1.1 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Прилуцьку виховну колонію для проведення 2 

просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.1.2 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Кременчуцьку виховну колонію для проведення 2 

                                                           
1  Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно 

кількості проектів 
2 Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення 



просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.1.3 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Курязьку виховну колонію для проведення 2 

просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.1.4 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Дубенську виховну колонію для проведення 2 

просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.1.5 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Ковельську виховну колонію для проведення 2 

просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.1.6 Проведення одного 2-денного виїзду у 

Мелітопольську виховну колонію для проведення 2 

просвітницько-профілактичних занять серед вихованців. 

Захід 1.2.1 Розповсюдження тематичних інформаційних 

матеріалів з номером НГЛ під час усіх просвітницько-

профілактичних занять серед молоді, яка перебуває у 

виховних колоніях 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ 

15.09.16-15.01.17 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ПРОЕКТУ
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Результат 1.1. Щонайменше  300 молодих людей, які 

перебувають в виховних колоніях, охоплено 

превентивною роботою з протидії торгівлі людьми, з них 

15% дівчат і 85% хлопців 

Результат 2.1. Розповсюджено тематичних інформаційних 

матеріалів з номером НГЛ для 300 осіб 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Впровадити відпрацьовану модель у рамках проекту з 

підлітками у професійно-технічних навчальних закладах 

та з тими,хто перебуває на обліку у відділах ювенальної 

превенції та центрах ювенальної пробації. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 

ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ
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https://www.facebook.com/aupcvolunteer/  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 

РЕСУРСИ, У ЯКИХ 

ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

ПРОЕКТ
5
 

https://www.facebook.com/aupcvolunteer/  

 

 

Журавель Т.В., виконавчий директор 

_____________________________________________________________________________

09/10/2017                                                                              ПІП, підпис керівника 

(уповноваженої особи) 

                                                                                                                 МП (за наявності) 

                                                           
3 Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації); вплив на 

показники злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації програми (якщо така 
проводилась) 
4 За наявності. У випадку відсутності – додати опис проекту до заповненої форми 
5 Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання 

https://www.facebook.com/aupcvolunteer/
https://www.facebook.com/aupcvolunteer/

