
ПРОЕКТ

“Міжкультурна Поліцейська Лабораторія”

/”МіCuLab. Police Lab” ,

реалізований у 2018 році ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ»  спільно з 

Управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області

за сприянням  Agriteam Canada Consulting Ltd.

(Проект МТД “Проект підтримки підготовки поліцейських (PTAP)”).
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4. Досягнення проекту (визначити, що саме стало досягненням проекту).
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6. Рекомендацій та майбутні кроки розвитку проекту (з часовими рамками).

7. Макети друкованих матеріалів, роздаткових матеріалів тощо.

8. Зведена таблиця по витратам за весь період проекту 



1. Мета та завдання проекту.

Проект  “Міжкультурна  Поліцeйська  Лабораторія”/”МіCuLab.  Police  Lab” націлений  на
підвищення обізнаності  іноземних та українських студентів щодо їх прав та обов`язків,  покращення та
закріплення результату взаємодії  громадян та Патрульної  поліції,  сприяти створенню консультаційного
органу  (HotLine)  на  громадській  засаді  за  підтримки  Управління  патрульної  поліції   для  допомоги
вирішення  складних  життєвих  ситуацій,  з  якими  стикаються  іноземні  та  українські  студенти,  що
навчаються у вищих навчальних закладах (надалі - ВНЗ) м. Івано-Франківська.

Завдання проекту:

1. Підвищення обізнаності іноземних студентів про їх права та обов’язки;

2. Навчання  декілька  іноземних  студентів  з  метою,  щоб  в  подальшому  вони  стали

«агентами змін» та могли донести відповідну інформацію до інших, незадіяних в проектах

студентів;

3. Формування  позитивного  відношення  іноземних  студентів  до  поліції  в  Україні  та

підвищення авторитету поліції серед даної категорії осіб;

4. Руйнування  стереотипів  серед  громадян  України,  включаючи  і  співробітників

Національної поліції України (патрульної поліції  та інших підрозділів) щодо іноземних осіб,

їх поведінки в Україні;

5. Будівництва  платформи  для  подальшої  взаємодії  Національної  поліції  України

(патрульної поліції та інших підрозділів) та іноземних громадян в Україні



2. Інформація щодо реалізації проекту.

1.Перший етап проекту: Інформаційна кампанія  та залучення бенефіціарів. 
28.03.2018 Презентація проекту для студентів в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу.
29.03.2018 Презентація проекту для студентів  в Івано-Франківському національному медичному 
університеті
29.03.2018 Презентація проекту для студентів в Університеті Короля Данила.
Створення групи “лаборантів” - 20 осіб (10 укр. та 10 ін. студентів, максимально гендерно сбалансована 
група). 
Анонс проекту на банерах в кожному ВНЗ.



2.Другий  етап: Іноземні  та  українські  студенти
пройшли  тренінговий курс з підготовки майбутніх
"лаборантів"  -  агентів  змін,  де  шляхом  набуття
теоретичних знань та практичних блоків, завдяки
спеціалістам  громадського  сектору,
правоохоронних  органів,  юристів,  психологів,
отримають  потрібні  навички  та  інструменти  для
подальшої реалізації проекту.

30.03.2018            Пінг-понг  з  копами.  Зустріч  з
поліцейськими в форматі "Жива Бібліотека" Івано-Франківський  національий  технчний  університет
нафти і газу. Неформальне спілкування через спорт. 

23.04.2018 Велопікнік. Командобудування. (СМТ Лисець (Івано-Франківська область) Швидкий
курс та практикум з правил дорожнього руху для велосипедистів. 

05.05.2018 Велодень 2018 Підтримка всесвітнього руху, формування команди. 

12.05.2018       та 19.05.2018 Воркшоп 1/2.  Командобудування. Картування безпечних і небезпечних місць
Івано-Франківська для українських та іноземних студентів.  Руйнування стереотипів щодо людей різних
національностей, культур, релігій. 



26.05.2018 Воркшоп  3.  Структура  Національної
поліції  України.  Права  і  відповідальність  поліції  та
суспільства. Тренінг  проводили  спільно  з
офіцерами   патрульної  поліції,  які  надали  основну
інформацію  щодо  структури  Національної  поліції
України,  детально  розповіли  про  роботу
департаменту, показали спецзасоби та розказали про
свої повноваження щодо їх застосування. В гості на
воркшоп завітали представники кримінальної поліції. 

18.05.2018    Екскурсія в Управління патрульної поліції
Івано-Франківської області. Управління  патрульної
поліції  Івано-Франківської області.  Учасники змогли
зізнатися про роботу Управління, його відділів. 

25.05.2018    Надання  домедичної  допомоги.
Самозахист. Івано-Франківський  національий
технчний університет нафти і газу. Ставилось за мету
надати  базові  навички  надати  першу  домедичну
допомогу, вміння захистити себе. 



02.06.2018       Алгоритми  дій.  Правовий  театр.  Навести
основні  алгоритми  дій  в  певних  екстренних  ситуаціях.
Програти  ситуації,  які  відбувалися  безпосередньо  з
учасниками або їх знайомими. 

09.06.2018 Торгівля  людьми.  Вуличний  квест  "Врятуй
людину" Дати розуміння самого поняття "Торгівля людьми".
Спробувати за певний час відшукати умовно вкрадену особу.
Зрозуміти  механізми  роботи  з  даною проблемою певними
органами та організаціями. 

16.06.2018    .  Основи проектного менеджменту. Приклади співпраціполіції  та
суспільства. Планування 2го етапу проекту. Дати учасникам розуміння щодо
соціальних проектів. Надати приклади співпраці поліції та суспільства, в тому
числі інших країн. Розробити власні міні проекти. Зробити план їх реалізації.



3.  Третій  етап: В  кінці  курсу  тренінгу  (12  травня  -  5  червня),  учасники  проведуть  діалогові  та/або
просвітницькі заходи разом з представниками Патрульної поліції задля закріплення результату та сталості
проекту. 

10.10.2018 PoliceLab на UA:Карпати Медіа "UA:Карпати" Залучення аудиторії до проекту Підбиття
підсумків першого етапу проекту та анонсування другого етапу. 
https://www.youtube.com/watch?
v=O6C1Rj19Jp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08BpAWbDPZLcJPmFh9jxT3WS3SSkeeJfJl8Djr8vGVv7Mcu
cvJQpAZOTU

https://www.youtube.com/watch?v=O6C1Rj19Jp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08BpAWbDPZLcJPmFh9jxT3WS3SSkeeJfJl8Djr8vGVv7McucvJQpAZOTU
https://www.youtube.com/watch?v=O6C1Rj19Jp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08BpAWbDPZLcJPmFh9jxT3WS3SSkeeJfJl8Djr8vGVv7McucvJQpAZOTU
https://www.youtube.com/watch?v=O6C1Rj19Jp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08BpAWbDPZLcJPmFh9jxT3WS3SSkeeJfJl8Djr8vGVv7McucvJQpAZOTU


11.10.2018 Зустріч  зі  лідерами  студентських
об'єднань Івано-Франківський  національий
технчний  університет  нафти  і  газу.  

Надати  розгорнуту  інформацію  щодо
прав  та  обов'язків  іноземних  студентів,
відповісти  на  актуальні  питання  студентів.

Ініціаторами  заходу  стали  2
"випускників" Поліцейської Лабораторії. 

20.10.2018 Воркшоп  з  прав  людини  "Мова
ворожнечі" Підняти  рівень
обізнанності  студентів  та  представників
поліції  щодо  поняття  "мови  ворожнечі",  її
впливу  на  розвиок  суспільства  та  методи
протистояння  агресії  з  нею  пов'язаноїю.
Наприкінці  учасниками  воркшопу  було

домовлено про співпрацю в даному напрямку та проведенню в подальшому подібні спільні заходи.

22.10.2018    Велопатруль Підвищити рівень обізнаності правил дорожнього руху. Під кінець, учасники
велопатруля на специфічному перехресті, де роверисти люблять не по правилах пересікати дорожній рух,
зупиняли правопорушників та роз'яснювали правила руху і чому це важливо знати. 



26.10.2018 Чаювання  з  полісменами  Спланувати
подальші активності проекту, виявити цікаві теми.

02.11.2018    Психологічна гра "Мафія" Закріпити
дружній  зв'язок  між  учасниками  та  колективом
проекту. Гра, де учасники тимчасово залишають свої
соціальні ролі, та "вдягають" інші. 

14.12.2018 Юридичний Воркшоп Івано-
Франківський  національий  технчний
університет  нафти  і  газу.  Воркшоп  було
організовано  за  запитом  Департаменту
(факультету)  підготовки  іноземних  громадян
ІФНТУНГ. Студентам різних країн, які перший
рік  перебувають  на  території  України,  було

надано основну юридичну інформацію, правила, культурні і інші нюанси перебування в Україні.





ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЗАХІД
проекту  відбувся  16.01.2019  року,  на  якому  були  залучені  представники  різних  підрозділів  та
управлінь Національної поліції України, такі як: Кримінальної поліції, Патрульної поліції в Івано-
Франківській  області   та  інші,  представники МЧС,  тренери  та  спеціалісти  з  надання  первинної
медичної допомоги, самозахисту тощо. Вони провели майстер класи, тренінги по своїм напрямкам,
ще раз пояснили особливості своєї роботи.





В другій частині співорганізатори проекту  
представники Управлінням патрульної поліції в 
Івано-Франківській області та члени  ГО «Ти 
потрібен Україні»  подарували учасникам форму 
та сертифікати.

3. Результати проекту. Моніторинг та оцінка (в
тому числі аналіз індикаторів).

Короткостроковим  результатом було
реалізація мети, завдань та запланованого плану дій
проекту. 

Довгостроковий  результат:   ми  створили
завдяки проекту платформу, яка в подальшому надасть можливість  спілкуватись іноземним студентам  та
представникам  Управління  патрульної  поліції  в  Івано-Франківській  області.  Так,   активні  студенти
матимуть  можливість  надавати  оперативні  і  надійні  дані  поліції  по  конкретним  ситуаціям,  а  також
надавати один одному швидку консультативну допомогу у вирішенні важливих питань завдяки отриманим
знанням та алгоритмам дій. Крім цього студенти мають навички, що надасть їм можливість реалізовувати
подібні спільні проекти у співпраці з патрульною поліцією та громадою (не тільки зі студентами).

Моніторинг та оцінка успішності реалізації проекту.
Можна зазначити такі відгуки учасників, за якими ми могли змогу оцінити якість та доцільність 

проекту (вибірково обрали):
1.Доказ необхідності руйнувати стереотипи, та доказ того, що проект це завдання виконав: Аделеке 

Айзек (студент ІФНТУНГ): "Радий був чути від інших, що я не живу на дереві в Африці =))) Багато 
стереотипів було зламано, над багатьма ми щиро сміялися. Веселий проект, дякую за участь".



2.Створювання позитивного образу поліцейського, формування поваги до них серед студентів: 
Абішек  (студент  ІФНМУ):  "Ой,  ви  навіть  не  повірете  мені,  але  сьогодні  я  виконував  роль

поліцейского. Скажу правду, бути поліцейським дійсно відповідально, і вони завжди намагаються навести
лад у місті. Молодці!"

Студент Ян Кроу: "Я з Гани. Думаю там теж таке щось зробити. Наші поліцейські не такі добрі, як
українські.  Але  ми  можемо  це  робити  самі.  Можливо,  колись  в  нас  теж  зміниться  комунікація  між
поліцейськими та громадою".

3.Формування навиків самохисту, знань своїх прав тощо: 
Робінсон: "Сьогодні ми рятували жертву торгівлі людьми. Чудовий квест, у якому треба було бігати, 

розгадувати ребуси і шукати підказки. Було захопливо, але тепер я добре знаю, як не попастися в руки 
аферистів, яких є, на превеликий жаль, багато"

Мирослава: "ПолісЛаб - це найцікавіший проект, в якому я колись брала участь. Сьогодні нас вчили 
надавати першу домедичну допомогу і основам самозахисту. Щоб відчути весь цей драйв, то приходьте до 
нас. Дійсно рекомендую!"

4. Досягнення проекту (визначити, що саме стало досягненням проекту).

Головними досягненням для себе вважаємо такі:

1) іноземні  студенти  м.  Івано  –Франківськ  вже  в  меншій  мірі  хвилюються  при  спілкуванні  з
представниками Національної поліції України, а особливо з представниками Управління патрульної поліції
в Івано-Франківській області,  з’явився інтерес та повага до їх діяльності. 

2) представники Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області знайшли підтримку серед
іноземних студентів. В ході проекту виділились найактивніші учасники, «агенти змін», які допомагають не
тільки своїм одноліткам, а й поліції в напрямку укріплення взаємодії та інформуванні їх про різні негативні
ситуації.

3) агенти змін успішно передають набуті навички та знання іншим іноземним студентам, в тому числі
тим, хто тільки навчається на підготовчому курсі.



4)  іноземні  студенти  та  місцеві  жителі  (молодь)  потоваришували  в  ході  реалізації  проекту,  тому
продовжують спілкуватись поза проектом,  що допомагає іноземним студентам адаптуватись,  а  молоді
м. Івано –Франкіськ вивчити нові іноземні мови та культури.

5) в  ході  проекту  створились  декілька  міст  в  місті,  куди  іноземні  студенти  можуть  піти  з  метою
проведення культурного відпочинку. Місцеві хаби та коворкинги відкрили для себе нову аудиторію і щиро
їй раді.

5.Проблемні питання під час реалізації проекту.

Головними викликами для нас стали:

1) Завантаженість представників Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області різними
заходами, подіями (крім їх загальних обов’язків). Нашій команді було складно узгоджувати графік подій по
проекту,  щоб  ще  більше  не  ускладнити  роботу  поліції.  Але  в  той  же  час  ми  відчули  відкритість
представників поліції та бажання співпрацювати з населенням.

2) Відсутність більшості іноземних студентів або їх небажання бути залученими у заходи у період
свят, відпусток та канікул. Ми фактично залежали від графіку навчання іноземних студентів. В той же час
ми мали підтримку вищих учбових закладів при проведенні заходів на їх території, які допомагали нам в
період навчання студентів.

3) Відсутність  за  проектом  адміністративних/кадрових  одиниць.  Фактично  команда  працювала  в
проекті як волонтери, жоден не отримував заробітну плату та/або гонорар, паралельно люди працювали.
Ми стали розуміти, що такі великі та відповідальні проекти мають бути реалізовані тільки за умови, що
хоча б одна людина з команди (наприклад, координатор) має отримувати за відповідні дії оплату, щоб не
залежати від графіку іншої роботи. 



6. Рекомендацій та майбутні кроки розвитку проекту (з часовими рамками).

Як рекомендацію для осіб, які будуть впроваджувати подібні проекти:

1) НАТХНЕННЯ  ТА  ПОЗИТИВНЕ  ВІДНОШЕННЯ,   ВІДКРИТІСТЬ  ДО  НОВИХ
МОВ/КУЛЬТУР/ЗВИЧОК, ВІДСУТНІСТЬ СТЕРЕОТИПІВ:

іноземні студенти будуть дзеркально відображати Ваше відношення  до них, вони є дуже чутливою, інколи
тендітною «темою». І якщо побачать негатив та відсутність діалогу, то можуть в подальшому не йти на
заходи та не спілкуватись з Вами.

2) ЧІТКЕ  РОЗУМІННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ/ОБОВЯЗКІВ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ  ТА  ЇЇ
ПІДРОЗДІЛІВ/УПРАВЛІНЬ,  ПОВАГА ДО ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ:

звичайно, дії представників поліції в України і зараз, після реформування, не завжди мають показовий вид,
особливо  з  точки  зору  іноземців,  які  з  ними  стикнулись  в  перший  раз.  Тому  ми  маємо  стати
«перекладачем»  їх  дій  для  розуміння  іноземними  студентами,  і  відповідно  ми  самі  маємо  в  цьому
розбиратись,  мати чіткі  розмежування правильних/законних дій та таких, що дійсно могли порушувати
права інших осіб. 

3) ЗАВЧАСНЕ  УЗГОДЖЕННЯ  ГРАФІКУ  ЗАХОДІВ  З  КЕРІВНИЦТВОМ  НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ ТА УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ:

бажано узгоджувати графіки за 1-2 місяці наперед та через подачу офіційного листа з планом заходів.

Майбутні кроки:  ми надіємось, враховуючи наші позитивні досягнення та попрацювавши із нашими 
недоліками та викликами, з якими ми стикнулись, запровадити подібні проекти у різних областях України, 
в першу чергу: Закарпатській, Харківський, Дніпропетровській та Запорізьких областях. Наразі шукаємо 
підтримку в органам місцевої влади, представників Національної поліції України та донорів. 

7. Макети друкованих матеріалів, роздаткових матеріалів тощо.






