30.03.18 Пінг-понг з копами. Зустріч з поліцейськими в форматі "Жива Бібліотека"ІваноФранківський національий технчний університет нафти і газу. Неформальне спілкування через
спорт.
23.04.18 Велопікнік. Командобудування.(СМТ Лисець (Івано-Франківська область). Швидкий курс та
практикум з правил дорожнього руху для велосипедистів.
05.05.18Велодень 2018 Підтримка всесвітнього руху, формування команди.
12.05.18 та 19.05.18 Воркшоп 1/2. Командобудування. Картування безпечних і небезпечних місць
Івано-Франківська для українських та іноземних студентів. Руйнування стереотипів щодо людей
різних національностей, культур, релігій.
26.05.18 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.
18.05.18 Екскурсія в Управління патрульної
поліції Івано-Франківської області. Управління
патрульної поліції Івано-Франківської області.
Учасники змогли зізнатися про роботу
Управління, його відділів.
25.05.18 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.
02.06.18 Алгоритми дій. Правовий театр. Навести основні алгоритми дій в певних екстренних
ситуаціях. Програти ситуації, які відбувалися безпосередньо з учасниками або їх знайомими.
09.06.18 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.
16.06.18. 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 провели діалогові та/або
просвітницькі заходи разом з представниками Патрульної поліції задля закріплення результату та
сталості проекту.
10.10.18 PoliceLab на UA:КарпатиМедіа "UA:Карпати" Залучення аудиторії до проекту Підбиття
підсумків першого етапу проекту та анонсування другого етапу.
11.10.18 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.
20.10.18Воркшоп з прав людини "Мова ворожнечі"Підняти рівень обізнанності студентів та
представників поліції щодо поняття "мови ворожнечі", її впливу на розвиток суспільства та методи
протистояння агресії з нею пов'язаною. Наприкінці учасниками воркшопу було домовлено про
співпрацю в даному напрямку та проведенню в подальшому подібні спільні заходи.
22.10.18Велопатруль. 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.
26.10.18Чаювання з полісменами Спланувати подальші активності проекту, виявити цікаві теми.

