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ІНФОРМАЦІЯ1 
про проект в галузі профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх 

від _Громадської організації «Ла Страда-Україна»_ 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
 
НАЗВА ПРОЕКТУ Міжнародна Протестантська агенція служби розвитку 

протестантської Діаконії “Хліб для Світу”. 
Проект:  "Попередження гендерно-обумовленого насильства, 
торгівлі людьми та порушення прав дітей" 

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

Громадської організації «Ла Страда-Україна» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 
 

Територія всієї України 

 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ 

Діяльність проекту включатиме як жінок, так і чоловіків, 
хлопців та дівчат; представники внутрішніх переміщених 
громад та прийомних громад; фахівці та представники груп 
ризику; представники різних соціальних, економічних та 
культурних передумов 
Вихованці навчальних закладів інтернатного типу 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Зміцнення механізмів заохочення та впровадження 
ґендерної рівності для забезпечення сприяння 
вдосконаленню системи надання допомоги для 
постраждалих від домашнього насильства та ґендерного 
насильства, торгівлі людьми та порушень прав дітей. 
 

ОСНОВНІЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Діяльність Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-
Україна» , проведення профілактичних заходів з 
вихованцями навчальних закладів інтернатного типу 

Діяльність Національної медіаторської мережі ГО «Ла 
Страда-Україна» 

Проведення анкетування з питання доступу дітей до послуг 
Національної дитячої «гарячої лінії» та можливості 
отримання допомоги серед учнів навчальних закладів 
інтернатного типу Донецької, Луганської, Харківської, 

                                                             
1Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно кількості 
проектів 
2Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення 



Тернопільської, Одеської, Київської областей та м.Києва. 

Підготовка фахівців ІППО для викладання(спец) курсу 
«Базові навички медіатора в навчальному закладі. 
Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і 
миробудуванні» 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Січень 2017р.- грудень 2019 р. 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

Національною медіаторською мережею за квітень-червень 
2017 р.проведено 375 заходів для 4227 учасників ( дорослі – 
1291, з них -261 – чоловіки (20%), 1030-жінки (80%); діти - 
2936 з них 1366-хлопці (47%), 1570 – дівчата (53%)).  

Національною тренерською мережею (НТМ) ГО «Ла 
Страда-Україна» у січні-червні 2017 року було проведено 
284 заходи  для  8230 учасників (1288 фахівців та 6942 
учнів/студентів навчальних закладів). Заходи проводилися за 
тематикою: профілактика торгівлі людьми, діяльність 
Національної дитячої «гарячої» лінії, протидія насильству, 
безпечне користування інформаційно-комунікаційними 
технологіями, зокрема глобальною мережею Інтернет.  

В партнерстві з МОН України (лист МОН України від 
10.03.17 № 1/9-141 «Про забезпечення прав дітей») 
проведено анкетування з питання доступу дітей до послуг 
Національної дитячої «гарячої лінії» та можливості 
отримання допомоги серед учнів навчальних закладів 
інтернатного типу Донецької, Луганської, Харківської, 
Тернопільської, Одеської, Київської областей та м.Києва. 

28 лютого-1 березня 2017 р. проведено 
Всеукраїнській навчально-методичний семінар для 
медіаторів Національної медіаторської мережі ГО «Ла 
Страда-Україна»   «Впровадження медіації в навчальних 
закладах та громаді: розвиток системного підходу»; 

 3-7 квітня 2017 р. проведено навчальну програму для 
викладачів (спец) курсу «Базові навички медіатора в 
навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у 
вирішенні конфліктів і миробудуванні» в обласних 
інститутах післядипломної педагогічної освіти;  

19-20 квітня 2017 р. проведено Всеукраїнській 
навчально-методичний семінар для тренерів Національної 
тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна»  «Ґендерно 
зумовлене насильство, торгівля людьми та порушення прав 
дитини: актуальні напрями профілактичної роботи в 
навчальних закладах інтернатного типу».  

 

 

                                                             
3Вказати: 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 

Продовження діяльності Національної тренерської мережі 
ГО «Ла Страда-Україна» , проведення профілактичних 
заходів з вихованцями навчальних закладів інтернатного 
типу та Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-
Україна» 

 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИСПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ4 

 

 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЕКТ5 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/posts/126641997343508
4 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/posts/132073970133644
4 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/posts/128134787194229
4 

 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________
____Дата                                                                                 ПІП, підпис керівника 
(уповноваженої особи) 
                                                                                         МП(за наявності) 

 
 

                                                             
4За наявності. У випадку відсутності – додати опис проекту до заповненої форми 
5Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання 


