Додаток 2
ІНФОРМАЦІЯ1
про проект в галузі профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
від _Громадської організації «Ла Страда-Україна»_
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію)

НАЗВА ПРОЕКТУ

«Поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб і
населення, яке зазнало наслідків конфлікту в Україні» за
підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної
Республіки
Німеччина
у
співпраці
з
«DiakonieKatastrophenhilfe».

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

Громадської організації «Ла Страда-Україна»

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО2
ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська,
Київська,
Полтавська,
Запорізька,
Кіровоградська,
Миколаївська

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЕКТУ

Внутрішньо переміщені особи та постраждале населення
Діти
Сім'ї, які прийняли переселенців
Вчителі та психологи, які працюють із ВПО та людьми,
котрі зазнали наслідків конфлікту, включаючи педагогів
ДНЗ
Приймаюча громада
Гуманітарна допомога для ВПЛ та осіб, які постраждали від
конфлікту в Україні

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ
ОСНОВНІЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

10-11 березня 2016 року, м.Київ - Навчальний семінар
«Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми та
сім’ями, які постраждали внаслідок збройного конфлікту,
зокрема потерпілими від насильства та жорстокого
поводження»
14-15 грудня 2016 р.,м.Київ - Всеукраїнський навчальнометодичний семінар «На шляху до досягнення миру.
Допомога собі та іншим»

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

01 січня 2016 р.– 31 грудня 2016 р.

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

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ3

Підготовлено 20 тренерів, якими було проведено 412 заходи
(106 – для педагогів, 200 – для учнів, вихованців, 106– для
батьків) для 8620 учасників
Проведено профілактичні заходи для 200 учнів за темами
поняття «булінг»;подолання конфліктів між
однолітками;безпечна поведінка в Інтернеті
Видано Методичні рекомендації для педагогів дошкільних
навчальних закладів «Агресія. Анексія. Конфлікт.
Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики
дітей», 2016
(http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_311.html

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ПОСИЛАННЯ НА
ОПИСПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ4

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОЕКТ5

https://www.facebook.com/lastradaukraine/photos/a.275909539152
804.64685.269875056422919/1041578229252594/?type=3
https://www.facebook.com/lastradaukraine/posts/973396002737484

_______________________________________________________________________________
____Дата
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

