
02.11.18  Психологічна  гра  "Мафія".  Закріпити  дружній  зв'язок  між  учасниками  та  колективом
проекту. Гра, де учасники тимчасово залишають свої соціальні ролі, та "вдягають" інші. 
14.12.18 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  16.01.19 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. У другій частині співорганізатори
проекту  представники Управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області та члени  ГО
«Ти потрібен Україні»  подарували учасникам форму та сертифікати.

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).

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!"

Досягнення проекту:  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;  представники  Управління  патрульної  поліції  в  Івано-Франківській  області  знайшли
підтримку серед іноземних студентів  (у ході проекту виділились найактивніші  учасники,  «агенти
змін», які допомагають не тільки своїм одноліткам, а й поліції в напрямку укріплення взаємодії та


