
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЕКСКУРСІЯ В’ЯЗНИЦЕЮ: ВІДБУЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬ-
НОГО ВІДЕОПРОЕКТУ “ЖИТТЯ ЗА ҐРАТАМИ”

ПОДОРОЖ З АСОЦІАЦІЄЮ УМДПЛ: ПЛАТФОР-
МА “ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ”!

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

січень-березень 2017

15 березня 2017 року у Києві відбулась презентація віде-
опроекту “Життя за ґратами”. Перша стрічка відеопроекту 
“Покарання ув’язненням в Україні. Теоретичні основи та 
практика” знайомить глядача із особливостями роботи тю-
ремної системи, формальними нормами та реаліями життя 
людини за ґратами на прикладі роботи Роменської виправ-
ної колонії та Сумського слідчого ізолятора.
Читати більше та переглянути відео

У рамках програми “Просвітництво” Асоціація УМДПЛ ор-
ганізувала онлайн-подорож дорогою дорослішання україн-
ських підлітків та свідомого батьківства і представила плат-
форму “Основи спілкування з поліцією”. Метою програми є 
підвищення рівня правової освіти та свідомості серед населен-
ня шляхом розповсюдження інформаційно-просвітницьких 
матеріалів та проведення навчальних заходів різного типу.
Читати більше
Читати відгук підлітка про подорож з Асоціацією УМДПЛ

http://umdpl.info/news/ekskursiya-v-yaznytseyu-prezentatsiya-dokumentalno-piznavalnogo-videoproektu-zhyttya-za-gratamy/
http://umdpl.info/news/podorozh-z-asotsiatsiyeyu-umdpl-platforma-osnovy-spilkuvannya-z-politsiyeyu/
http://umdpl.info/news/pidlitky-pro-podorozh-z-asotsiatsiyeyu-umdpl-ne-dokladayuchy-bagato-zusyl-mozhna-diznatysya-pro-svoyi-prava/
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АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ГОСТЮЄ У ДІТЕЙ З
ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ
ЗРОБЛЯТЬ НАШЕ ЖИТТЯ БІЛЬШ БЕЗПЕЧНИМ

АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ДОЛУЧИЛАСЯ ДО
СТВОРЕННЯ СЦЕНАРІЮ ДЛЯ РОЛИКІВ З
ІНФОРМУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ
ПОТЕРПІЛИХ, СВІДКІВ ТА ЗАТРИМАНИХ

ЗАКОН ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОСНОВИ 
ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТА
ГРОМАДЯНИНА (ВІДЕО ЛЕКЦІЇ)

У рамках програми 
“Просвітництво” Асо-
ціація УМДПЛ прове-
ла навчання для людей 
з вразливих груп на-
селення. Неповноліт-
нім, які опинились у 
притулку, досить ча-
сто доводиться спіл-
куватись з поліцією. Тому саме до них ми в першу чергу 
і завітали з нашими брошурами “Підлітку про поліцію” та 
мультсеріалом “Ти і поліція”.
Читати більше

У рамках кінофестивалю Docudays UA Асоціація УМДПЛ 
провела серію тренінгів “Правила спілкування з поліцією” 
у Хмільнику, Вінниці та Кривому Розі. Програму тренінгу 
урізноманітнила зустріч із представниками поліцейських 
омбудсманів. У Хмільнику учасники тренінгу також відвіда-
ли відділення поліції з моніторинговим візитом, а в Криво-
му Розі разом з працівниками патрульної поліції спробували 
виробити моделі взаємодії у різних життєвих ситуаціях.
Читати більше

З 18 січня в Харківській області розпочався експеримент з 
інформування поліцейськими потерпілих, свідків та затри-
маних шляхом видачі їм пам’яток. Щоб спільно звернути 
увагу на ці проблемні питання, представники громадських 
правозахисних організацій та УЗПЛ НПУ підготували віде-
оролики для всіх учасників експерименту. Асоціація УМД-
ПЛ долучилася до створення сценарію для таких роликів.
Читати більше

11 січня 2017 року у Києві, просторі “Освітня асамблея”, 
Сергій Перникоза, експерт Асоціації УМДПЛ, прочитав 
лекцію на тему “Поліцейський VS громадянин: як чинити 
в суперечливих ситуаціях”. Слухачі лекції мали змогу отри-
мати базові знання про правила спілкування із поліцією та 
практичні поради щодо стратегій поведінки в різних ситуа-
ціях за участю правоохоронців.
Читати більше
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ПІДЛІТКУ ПРО ПОЛІЦІЮ: ЯК СПІЛКУВАТИСЯ 
З ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ, ЩОБ І ЇХ НЕ ОБРАЗИТИ І 
СОБІ НЕ НАШКОДИТИ

ЯК ПЕРЕСТАТИ БОЯТИСЯ ПОЛІЦІЮ: КНИГА З 
ПОРАДАМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У
РАМКАХ “DOCUDAYS UA”

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ
ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ (ВІДЕО)

18 лютого 2017 року, Сергій Перникоза, тренер Асоціації 
УМДПЛ, провів тренінг для підлітків на тему спілкування з 
поліцією: як поводитись, коли до вас звертається поліцейсь-
кий, які права мають неповнолітні та що робити в ситуації, 
коли вас підозрюють у вчиненні злочину. На практиці учас-
ники розібрали життєву ситуацію “Пред’явіть документи і 
виверніть кишені” та переглянули 4 серію мультфільму “Ти 
і поліція”.
Читати більше

30 березня у рамках кінофестивалю “DOCUDAYS UA” Сер-
гій Перникоза виступив у ролі книги “Живої бібліотеки”. 
Він розповів слухачам про основи спілкування з поліцією, 
власний досвід такої взаємодії, а також історію подолання 
страху відстоювати свої права. Крім того, правозахисник 
взяв із собою корисні книги, видані Асоціацією УМДПЛ, 
які можна отримати безкоштовно. 
Читати більше

Лекцію на тему “Правила спілкування з поліцією: права і 
обов’язки” Сергій Перникоза провів 28 лютого у Миколаєві. 
Учасники мали змогу почути про правила комунікації з пра-
воохоронцями, як захиститися від протиправних дій поліції 
та інше. Захід проводився з метою підвищення рівня гро-
мадського контролю за діяльністю поліції.

Асоціація УМДПЛ презентувала сайт “Рейтинг поліції” 
(copwatch.in.ua), створений з метою підсилити механізми 
громадського контролю за діяльністю поліції.
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МОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ
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Тепер кожен матиме можливість отримати об’єктивну та 
візуалізовану інформацію про ефективність роботи право-
охоронних органів в Україні. Мапа міститиме інформацію 
про кожен відділок поліції з описом виявлених недоліків та 
оцінкою  відповідно до чітких критеріїв ефективності робо-
ти поліції.
Читати більше

МОНІТОРИНГ “ПОЛІЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ” У 
КИЄВІ: ЖЕТОНИ Є, АЛЕ ПОЛІЦІЯ ЇХ НЕ НОСИТЬ 
(ВІДЕО)

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЖЕТОНИ: ЗВІТ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВОЇ КАМПАНІЇ 
”ПОЛІЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ” (січень 2017)

“ПОЛІЦІЯ В ОБ’ЄКТИВІ”: РОЗПОЧАВСЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЛЕШМОБ ЗІ ЗБОРУ
ДОКАЗІВ ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ (ВІДЕО)

У рамках тижневого моніторингу 13 січня 2017 року ко-
манда моніторів Асоціації УМДПЛ м. Києва перевірила, на-
скільки робота патрульної поліції відповідає новим вимогам 
Закону України про Національну поліцію. Відповідно до За-
кону України про Національну поліцію п. 18 Прикінцевих 
та перехідних положень, з 1 січня 2017 року кожен поліцей-
ський має мати нове посвідчення, нагрудний знак, на формі 
має бути логотип ”Поліція”.
Читати більше

3 лютого 2017 року у приміщенні УКМЦ (Київ), Моніторин-
гова кампанія “Поліція під контролем” оголосила результати 
перевірки виконання поліцією нових вимог законодавства в 
частині ідентифіка-
ції. За підсумками 
моніторингу, що 
виявив порушення 
цих вимог у Києві 
та регіонах, громад-
ськість рекоменду-
вала передбачити 
Законом “Про На-
ціональну поліцію” 
відповідальність за 
відсутність жетону та заборону його фіксувати на фото/відео 
пристрої.
Читати більше та переглянути відео з презентації

Інтернет-альманах “Антидот” спільно з Асоціацією УМД-
ПЛ запрошують активістів із різних куточків України зні-
мати відео візитів до відділків поліції. Це – фактично збір 
відеодоказів роботи поліції, що сприятиме ефективному 
громадському контролю роботи правоохоронців вашого 
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міста чи селища.
Поштовхом до такого флешмобу стали виявлені під час 
моніторингової кампанії “Поліція під контролем” випадки, 
що свідчать про труднощі зйомки у приміщеннях поліцейсь-
ких відділків та самих поліцейських.
До флешмобу вже долучилися активісти Черкас, Києва та 
Харкова.
Читати більше і дивитися відео

ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ
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“ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ”: ОНЛАЙН-
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВАШИХ ПРАВ

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАР-
НОЇ СЛУЖБИ: ЗМІНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ПРОФІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Асоціація УМДПЛ розробила сайт онлайн-порадника “Пра-
ва людини за ґратами”: http://prisonrights.info/. Незабаром 
відбудеться запуск мобільної версії для Android.
Онлайн-порадник “Права людини за ґратами” – мобільний 
путівник правових знань для ув’язнених, засуджених, їх 

10 лютого 2017 року відбулося дев’яте засідання у рамках 
постійно діючої робочої групи при Комітеті з питань зако-
нодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з питань 
реформування Державної пенітенціарної служби. Народні 
депутати, представники органів влади, експерти, правоза-
хисники обговорили три ключових питання. Під час обго-
ворення найбільш дискусійної проблеми Асоціація УМД-
ПЛ визначила свою 
позицію так: покла-
дання обов’язків 
досудового слідства 
на органи Держав-
ної кримінально-ви-
конавчої служби 
не відповідає Кон-
цепції реформуван-
ня кримінальної юстиції України та потребує скасування.  
Представником від Асоціації УМДПЛ був Олександр Федо-
рук, керівник програми “Права людини за ґратами”.
Читати більше

близьких і родичів та осіб, які контактують з персоналом 
пенітенціарної системи. Ресурс пояснює правові основи 
діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоля-
торів, а також надає інформацію про права осіб, які в них 
перебувають.
Читати більше
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НОВИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ “ПРО ПЕНІТЕНЦІАРНУ 
СИСТЕМУ УКРАЇНИ”: ЯК ПОВНИЙ ЦИКЛ ПУБЛІЧ-
НОЇ ПОЛІТИКИ ПОСПРИЯЄ РЕФОРМУВАННЮ

КНИГА-ПРАВОЗАХИСНИК РОЗПОВІВ ПРО
ТЮРЕМНУ СИСТЕМУ ЗСЕРЕДИНИ: ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРУК У РАМКАХ “DOCUDAYS UA”

23 лютого 2017 року відбулося засідання робочої групи Комі-
тету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності та Міністерства юстиції України щодо реформуван-
ня пенітенціарної системи, на якому було представлено візію 
нового проекту Закону “Про пенітенціарну систему”.
Крім народних депутатів, представників органів влади, прокура-
тури та громадських організацій, до засідань групи долучилися 
науковці. Від Асоціації УМДПЛ взяв участь Олександр Федорук, 
керівник програми “Права людини за ґратами”.
Читати більше

Відвідувачі “Живої бібліотеки” цьогорічного Міжнародного 
фестивалю документального кіно про права людини Docudays 
UA мали можливість поспілкуватися з Олександром Федору-
ком, керівником програми 
Асоціації УМДПЛ “Права 
людини за ґратами”. У субо-
ту, 25 березня 2017 року, пра-
возахисник став книгою, яка 
розповіла про тюремну систе-
му зсередини.
Читати більше

АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ ЗА 
2016 РІК

ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК “ПІДЛІТКУ ПРО 
ПОЛІЦІЮ”: ПУТІВНИК ДОРОСЛІШАННЯ
ВАШИХ ДІТЕЙ

Цей звіт охоплює найважливіші моменти діяльності Асоціа-
ції УМДПЛ, які мали місце протягом 2016 року. В ньому 
можна знайти інформацію про головні активності, проекти 
та фінансування організації.
Читати та завантажити звіт:
Українською мовою
Англійською мовою

Асоціація УМДПЛ представляє п’ятий практичний порадник 
серії “Ти і поліція” - “Підлітку про поліцію”, в якому роз-
глянуто найбільш типові ситуації взаємодії поліцейського з 
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неповнолітнім: “Пред’яви документи і виверніть кишені”, 
“Відчиніть – поліція!”, “Вам потрібно прибути до відділен-
ня поліції”, “Ви порушили громадський порядок. Проїдьмо 
до відділення для скла-
дання протоколу”, “Це ти 
скоїв злочин? Зізнавай-
ся!”, “Побиття у поліції”.
Порадник орієнтований 
на неповнолітніх стар-
шого шкільного віку, а 
також окремо до кожно-
го розділу додаються по-
ради для батьків, що дає 
можливість спільного за-
своєння порад, викладе-
них у пораднику.

Читати більше та
завантажити

Ознайомтеся і з іншими порадниками із серії “Ти і поліція”: 
“Адвокат у кишені”, “10 порад водієві”, “Взаємодія з полі-
цією у зоні проведення АТО”, “Притягнення до адміністра-
тивної відповідальності поліцією”.
Читати більше та завантажити
Переглянути інфографіку “Як поскаржитись на незаконні 
дії поліцейського”

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ “ПРАВА
ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
ПОЛІЦІЇ – 2016”: ПРЕЗЕНТОВАНО
ҐРУНТОВНИЙ ОГЛЯД РОБОТИ ПОЛІЦІЇ

10 березня 2017 року  у Києві відбувся круглий стіл “Пра-
ва людини в діяльності української поліції - 2016: підбит-
тя підсумків”. Захід був організований Експертною групою 
“Поліція під контролем” за сприяння Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини.
Під час роботи круглого столу було презентовано та обго-
ворено науково-практичне видання “Права людини у діяль-
ності української поліції - 2016” - щорічний огляд стану до-
тримання прав людини в діяльності поліції. Мета видання 
полягає у наданні цілісної картини дотримання права на 
життя, заборони катування та жорстокого поводження, сво-
боди та особистої недоторканності та інших основополож-
них прав і свобод людини.

Два розділи з видання опубліковано англійською мовою: 
Борис Малишев про законодавчі проблеми реформи: “Legal 
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regulation of the Police 
in the reform context” 
(https://goo.gl/NycX0P), 
Євген Крапивін про 
проблеми та підсумки 
атестації: “Accreditation 
of the Police in 
Ukraine: outcomes and 
conclusions” (https://
goo.gl/DOlhUS).                                 Читати більше
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ВЛАДИМИР БАТЧАЕВ: ПОЛИЦЕЙСКИЕ
КАТАЛАЖКИ. О ПРОБЛЕМАХ
ДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛИЦИЮ

НОВИЙ КЕРІВНИК ПОЛІЦІЇ - ПРОДОВЖЕННЯ 
РЕФОРМ ЧИ КОНСЕРВАЦІЯ СТАРОЇ СИСТЕМИ?

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ: ОСКАРЖЕННЯ 
ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВИНЕСЕНИХ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ, БЕЗКОШТОВНЕ

ГРУПОЮ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПОДАНО
ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
НАЦГВАРДІЇ, ЯКІ БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ЗА УЧАСТІ 
ЕКСПЕРТІВ ГРУПИ

Експерт групи “Поліція під контролем” Володимир Батчаєв 
підготував аналітичний матеріал про те, чому сьогодні лю-
дей фактично не поміщають у кімнати для затриманих та до-
ставлених (КЗД) у відділеннях поліції. Крім того, Володимир 
Крузович проілюстрував фотографіями умови, у яких поліція 
та МВС будуть тримати адмін. затриманих (частіше – “до-
ставлені-запрошені” особи).
Читати більше

Експерти групи “Поліція під контролем” висловили свою 
позицію щодо призначення Сергія Князєва на посаду Голо-
ви Нацполіції, вказавши на два можливих шляхи подальшої 
реформи поліції в Україні.
Читати більше

Аналітик експертної групи “Поліція під контролем” Михай-
ло Каменєв виграв стратегічну справу у Верховному Суді 
України щодо питання сплати судового збору в окремій ка-
тегорії справ.
Читати більше

20 січня групою народних депутатів подано законопро-
екти про внесення змін до Законів України “Про Націо-
нальну поліцію” та “Про Національну гвардію” щодо 
ідентифікації поліцейських та військовослужбовців 
Національної гвардії України під час виконання ними 
завдань із охорони громадського порядку та забезпечен-
ня громадської безпеки №5700 та №5701, розроблені за 
участі експертів нашої групи “Поліція під контролем”.
Читати більше
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4-5 березня 2017 року відбулася друга сесія стратегічного 
планування розвитку організації на 2016-2018 роки. На ос-
нові аналізу підсумків діяльності за 2016 рік представники 
Центрального офісу Асоціації УМДПЛ оновили стратегіч-
ний план розвитку своїх 
програм та ініціатив, уточ-
нили механізм організацій-
ної взаємодії, а також зафік-
сували нові пріоритетні 
напрямки розвитку органі-
зації.
Читати більше
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ОМБУДСМАН ЗВЕРНУВСЯ ІЗ ПОДАННЯМ ДО 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО 
НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗБИРАННЯ ЗРАЗКІВ 
ДНК ПОЛІЦІЄЮ

ОБГОВОРЕННЯ ЗА УЧАСТІ ЕКСПЕРТІВ

Асоціація УМДПЛ підтримує таку ініціативу Уповноваже-
ний ВРУ з прав людини. Про 4 причини звернення та текст 
Конституційного подання написав наш експерт Іван Юрчик.
Читати більше

19 січня Євген Крапивін взяв участь у засіданні кругло-
го столу “Галузеве позиціювання освітніх спеціальностей 
“Право”, “Міжнародне право”, “Правоохоронна діяльність” 
в системі вищої освіти України”, на якому в черговий раз 
розглядалося співвідношення цих спеціальностей.
Читати більше

9 лютого Євген Кра-
пивін взяв участь у 
брифінгу на тему кон-
курсу на посаду Голо-
ви Нацполіції та його 
результатів. Зокрема, 
мова йшла про необ-
хідність двох законо-
давчих ініціатив, над якими працює група народних депу-
татів за участі громадськості.
Читати більше

1 березня Борис Малишев 
взяв участь в експертній 
дискусії “Чого громадсь-
кість очікує від Нацполіції”. 
Експерт звернув увагу на 
необхідності відновлення 
діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу 
дотримання прав людини в Національній поліції, удоскона-
лення роботи Управління забезпечення прав людини Націо-
нальної поліції (поліцейські омбудсмани), необхідності акиві-
зації антикорупційної діяльності Департаменту внутрішньої 
безпеки з метою самоочищення лав поліції тощо.
Читати більше

ІНШІ НОВИНИ

АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ОНОВИЛА СТРАТЕГІЧНИЙ 
ПЛАН РОЗВИТКУ НА 2016-2018 РОКИ
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ВІДПОВІДЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 
ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ

АНТИДОТ TV - ПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРАВООХОРОНЦІВ У ПОЗИТИВНІЙ ФОРМІ

РОБОТА-ЩАСТЯ: МУЛЬТИПЛІКАТОР REAL 
STORIES PRODUCTION СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ 
КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Ще в листопаді 2016 року Асоціація УМДПЛ закликала 
Національну поліцію України розслідувати можливі факти 
дискримінації за гендерною ознакою жінок-поліцейських 
з Краматорська. Відповідно до вимог, остання мала ство-
рити комісію при апараті НПУ та долучити до її роботи 
представників громадських організації, які спеціалізують-
ся на попередженні і протидії дискримінації. Натомість у 
листі-відповіді т.в.о. начальник Департаменту кадрового 
забезпечення Національної поліції України Клименко І. В. 
повідомив, що за вказаним фактом ГУНП Донецької області 
було проведено ретельне службове розслідування (прове-
дення індивідуальних бесід та опитувань всіх поліцейських 
жіночої статі згаданого у листі підрозділу). Результати такої 
перевірки не підтвердили відомості щодо можливих фактів 
дискримінації за гендерною ознакою жінок-поліцейських.
Читати більше

Випуски “Антидот TV” за участю правозахисника Воло-
димира Батчаєва представляють правдиву інформацію про 
правоохоронні органи у позитивній формі. Ознайомитися з 
ними можна на сайті Інтернету-альманаху “Антидот” за по-
силанням: https://antydot.info/antydot-tv/
Серед рубрик сайту: “Антидот TV”, “Лекторій”, “Публіци-
стика”, “Аналітика”, “Розслідування”, “Персона”, “Відео”, 
“Авторська колонка”, “Опитування” і “З гумором”.

У рамках конкурсу соціальної реклами “MOLODIYA 
FESTIVAL” “Дискримінація не працює” 2017 року, мульт-
фільм “Клуб” KOBAKY FILMS від авторів Тараса та Олек-
сандра Сайнюків здобув винагороду від ГО “Трудові ініціа-
тиви” у номінації “Солідарність проти дискримінації”.
Неймовірна уява Тараса дала світові багато цікавих персо-
нажів. Одними із таких є герої мультсеріалу “Ти і поліція”, 
в якому підлітки спільно з дорослими навчаються основам 
спілкування з поліцією. Переконайтеся у цьому, переглянув-
ши 6 серій мультиплікаційного шедевру всього за 30 хвилин.
Читати більше

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється 
завдяки підтримці: Міжнародного фонду «Відрод-
ження» та інших інституцій мережі Фондів Відкри-
того Суспільства, Національного Фонду підтрим-
ки демократії (NED) (США), Програми розвитку 
ООН в Україні, Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Нагадуємо, що Інтернет-аль-
манах “Антидот” створений 
Асоціацією УМДПЛ як аль-
тернативне джерело акту-
альної інформації про робо-
ту правоохоронців.
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