6.Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти).
Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів.
За 2018 рік Організація отримала гранти на реалізацію таких проєктів:
1) Проєкт “PoliceLab” за підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd (Проект міжнародної технічної
допомоги, зареєстрованого в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2017 за
№ 3518-01 як «Проект підтримки підготовки поліцейських РТАР» , ГО “Ти потрібен України” —
реципієнт проєкту, березня 2018 — січень 2019 рік). Проєкт проводився спільно з Нацполіцією
України, направлений на зменшення дискримінації, агресії між нацменшинами, іноземцями та
місцевими.
2) Проєкт «Омбудсмани прав жінок» за сприянням Українського жіночого фонду. Тематика проєкту
збільшення висвітлення у ЗМІ теми гендерних питань, захисту прав жінок та наявних порушень
щодо цього, у тому числі домашнього насильства, через надання жінкам ресурсів та знань для
самостійного представництва своїх інтересів у ЗМІ (серпень — листопад 2018 рік).
6.1. Проєкт “PoliceLab” за підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd.
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
1.Перший етап проекту: Інформаційна кампанія та залучення бенефіціарів.
28.03.18 Презентація проекту для студентів в Івано-Франківському національному технічному
університеті нафти і газу.
29.03.18Презентація проекту для студентів в Івано-Франківському національному медичному
університеті
29.03.18Презентація 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.

