ІНФОРМАЦІЯ
про проект в галузі попередження
вчинення правопорушень серед неповнолітніх
від Національної поліції України
(найменування органу (організації), яка надає інформацію)

НАЗВА ПРОЕКТУ

Меморандум про взаємодію Національної
поліції України та Федерації футболу України
щодо реалізації соціального проекту
«Відкриті уроки футболу» у 2017 – 2020 роках

НАЙМЕНУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНУ) РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОЕКТУ

Національна поліція України

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Меморандум підписано Національною поліцією
України та Федерацією футболу України

Федерація футболу України

29 листопада 2016 року

ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

Регіони України

ЦІЛЬОВА
Діти, які опинились у конфлікті з законом, дітиАУДИТОРІЯ/БЕНЕФЕЦІАР сироти, діти, позбавлені батьківського
ПРОЕКТУ
піклування, діти, сім’ї яких перебувають у
складних життєвих обставинах

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ

Консолідація зусиль Національної поліції
України та Федерація футболу України,
спрямована на реалізацію проекту «Відкриті
уроки футболу» за принципом «спорт для всіх» з
метою впровадження цінностей здорового

способу життя дітей та молоді, профілактики і
подолання дитячої злочинності

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ
(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
проводилась)

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

№

Назва заходу

Термін
виконання

Протягом
та
дії
меморан
думу

Виконавці

Примітк
а

1

Фізкультурнооздоровчі
спортивні заходи

Представн
ики
Федерації
футболу
України,
Національ
на поліція
України

-

2.

Фестивалі, спортивні Протягом Представн
уроки,
змагання,
дії
ики
спортивні свята, інші меморан Федерації
форми
спортивних
думу
футболу
занять з дітьми
України,
Національ
на поліція
України

-

До 31 грудня 2020 року.
Зменшення кількості дітей, які причетні до
вчинення злочинів, та зменшення стану дитячої
злочинності.
Залучення дітей до здорового способу життя
шляхом проведення спортивних заходів та
організація змістовного дозвілля дітей та
молоді.
Підвищення рівня фізичної підготовки дітей як
альтернативи правопорушенням та негативним
явищам серед дітей.

Реалізація меморандуму у інших регіонах
держави.

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ

Сайт Національної поліції України. ЗМІ

ПОСИЛАННЯ НА
МЕДІАРЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОЕКТ

Сайт Національної поліції України.

______________________________________________________________________
__
Дата

ПІП, підпис керівника (уповноваженої особи)

