Додаток 3
ІНФОРМАЦІЯ1
про проект в галузі профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
від Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності
правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)

НАЗВА ПРОЕКТУ

Підвищення рівня правоосвіти та здатності захищати
власні права під час спілкування з поліцією

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОЕКТУ

Асоціація українських моніторів з дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація
УМДПЛ)

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО2

Асоціація УМДПЛ, 2017

ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

Територія України, крім окупованих територій
Луганської та Донецької областей, Автономна Республіка
Крим

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЕКТУ

Підлітки 14-18 років; вихованці загальноосвітніх
навчальних закладів; підлітки, що входять до вразливих
груп – вихованці спеціалізованих виховних закладів,
інтернатів, дитячих будинків тощо.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ

Підвищити рівень правової освіти молоді та дітей –
надати їм спеціальні знання щодо того, як взаємодіяти з
поліцією, як поводитись під час затримання, вміти
захищати себе та свої права правовим шляхом та
мінімізувати можливі наслідки від порушень прав
людини з боку правоохоронців

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ3

1

-

Відбір, навчання тренерів;
Візити до навчальних закладів;
Круглі столи з представниками ювінальної превенції
відділів Національної поліції;
- Загальні збори тренерів – підбиття підсумків.
Жовтень, 2017 – донині
Наразі розробляється двохденний тренінг для тренерів,
які будуть проводити тренінг з основ спілкування з
поліцією для підлітків по своїх областях.

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
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)

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Проведення,
як
мінімум,
72
майстер-класів,
розповсюдження понад 1000 примірників практичних
порадників для підлітків, створення при навчальних
закладах правових бібліотек

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ4

Проект реалізовується в рамка Програми сприяння
громадській активності «Долучайся!», фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
впроваджується Pact в Україні.

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОЕКТ5

Оскільки проект тільки стартував, він ще не отримав
відгуків у ЗМІ

23.10.2017
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За наявності. У випадку відсутності – додати опис проекту до заповненої форми
Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання

Пивоваров В.С.

