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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 Норвезьке міністерство закордонних справ у співпраці з 

МОМ Проект: “Протидія торгівля людьми в Україні: 
Національна тренерська мережа та Національна «гаряча 
лінія»” 

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

Громадської організації «Ла Страда-Україна» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 
 

Вся територія України 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ 

Група ризику вразлива для торгівлі людьми 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Проект сприяє підвищенню ролі громадянського суспільства 
у національних механізмах перенаправлення та формування 
політики боротьби з торгівлею людьми в Україні, Молдові 
та Білорусі  

ОСНОВНІЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

3-4 лютого 2015р.,м. Київ-Тренінг  «Соціальна профілактика 
торгівлі людьми: організація діяльності та методи роботи» 
5 лютого 2015 року,Київ - Навчально-методичний семінар 
для тренерів Національної тренерської мережі Центру «Ла 
Страда-Україна» «Сучасні виклики ситуації торгівлі людьми 
в Україні. Шляхи протидії» 
18-19 лютого 2016 року, Київ - Всеукраїнській навчально-
методичний семінар для тренерів Національної тренерської 
мережі Центру «Ла Страда-Україна» «Торгівля людьми: 
сучасні виклики та шляхи протидії» 
Видання 

Видано навчально-методичний посібник «Соціально-
педагогічні основи захисту прав людини, протидії  торгівлі 
людьми та експлуатації дітей», 2016 (http://la-

                                                             
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 



strada.org.ua/ucp_mod_library_view_322.html 

Проведені інформаційні кампанії до Акції «16 днів проти 
гендерного насильства», Загальноєвропейського дня борьби 
з торгівлею людьми, Дня захисту дітей 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

01 вересня 2014р.- 31 серпня 2016р. 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

Тренери Національної тренерської мережі провели 
профілактичні заходи з протидії торгівлі людьми для 221 852 
учасників (з них 116 500 діти) 

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/posts/117345817939793
1 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/photos/a.275909539152
804.64685.269875056422919/1161688607241555/?type=3 

 

 
 
 
 

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

 
 

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


