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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 Міністерство закордонних справ та у справах 

співдружності Посольства Великої Британії в місті Києві 
Проект : «Розбудова миру, профілактика і розв’язання 
конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, 
які постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та 
дівчат ВПО» 

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

Громадської організації «Ла Страда-Україна» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 
 

Проект реалізовувався в 11 областях країни: 
Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Запорізька, 
Луганська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, 
Черкаська,  Київська обл. та м. Київ  

 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ 

Внутрішньо переміщені осіби,  приймаючі громади, з 
особливою увагою до жінок і дівчат. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

• Зниження напруженості шляхом покращення діалогу 
та взаєморозуміння між різними групами в Україні і, 
зокрема, групами, які зазнали впливу збройного 
конфлікту та громадами, у тому числі вимушеними 
переселенцями.  

• Здійснення заходів з миробудування, медіації та 
вирішення конфліктів у навчальних закладах та 
громаді з метою зменшення ізоляціїї жінок та дівчат – 
ВПО, або тих, які постраждали від ґендерного 
насильства в наслідок збройного конфлікту на сході 
Україні. 

• Сприяння захисту прав жінок і дівчат, які зазнали 
впливу військового конфлікту,шляхом надання їм 
знань та можливостей, уповноваження їх до активної 
участі у миробудуванні.  

• Розробка законодавчої бази та інтеграція медіаційних 
                                                             
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 



підходів в систему освіти.  
• Промоція та реалізація положень Резолюції РБ ООН 

1325. 
 

ОСНОВНІЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

17 серпня 2015, Київ  - Всеукраїнській круглий стіл з 
розробки  механізму впровадження медіації в навчальних 
закладах 
21-25 вересня 2015 року, Київ - Навчальна програма «Базові 
навички медіатора в навчальних закладах і громаді» 
5-9 жовтня 2015, Київ - Навчальна програма «Базові навички 
медіатора в навчальних закладах і громаді» 
12-16 жовтня 2015р., Київ - Навчальна програма «Базові 
навички медіатора в навчальних закладах і громаді» 

23-24  лютого 2016 року, Київ - Всеукраїнська конференція  
«Медіація-крок до примирення. Досвід та перспективи 
впровадження медіативних практик у навчальних закладах 
та громаді». 
 

 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

01 липня 2015 - 15 березня 2016 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

Основні результати діяльності в рамках проекту:   

 

• Підвищено рівень кваліфікація фахівців з 
миробудування, участі жінок у миротворенні, 
положень Резолюції ГА ООН 1325, Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року 

• Розроблено навчальну програму «Базові навички 
медіатора в навчальному закладі та громаді. 
Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні 
конфліктів та миробудуванні» та проведено 
навчання 75 медіаторів. 

• Створено Національну мережу медіаторів, члени якої 
протягом жовтня 2015 – лютого 2016 провели 2199 
заходів (тематичні інформаційні заходи, заняття з 
елементами тренінгу, «кола примирення та кола 
порозуміння», медіаційні зустрічі) для 115462 
учасників (272000 – фахівці, 9913 – учні/студенти, 
78349 – громада/батьки) 

• Посилено співпраці з Міністерством освіти і науки 
України та Академією педагогічних наук України з 
метою інституціаналізації медіації в систему освіти 

• Підготовлено навчально-методичний посібник та 
навчальну програму освітньої діяльності  та спецкурс 
курсів підвищення кваліфікації педагогічний 
працівників щодо базових навичок медіатора в 
навчальному закладі та забезпечення участі жінок і 

                                                             
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) 



дітей у розв’язанні конфліктів і миробудуванні 
• Підготовлені та розповсюджені тематичні 
інформаційні матеріали серед цільових груп з метою 
підвищення рівня обізнаності та популяризація 
медіації, філософії миробудування  та мирного 
вирішення конфліктів 

• Видано навчально-методичний посібник «Розбудова 
миру. Профілактика і вирішення конфлікту з 
використанням медіації:соціально-педагогічний 
аспект», 2016 (http://la-
strada.org.ua/ucp_mod_library_view_314.html) 

 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИСПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ4 

 

 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЕКТ5 

 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________
____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 


