Додаток 2
ІНФОРМАЦІЯ1
про проект в галузі профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
від Міністерства молоді та спорту України
НАЗВА ПРОЕКТУ

Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли злочини

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОЕКТУ

Всеукраїнська
молодіжна
громадська
«Соціалістичний Конгрес Молоді»

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО2

Голова Правління ВМГО «Соціалістичний Конгрес Молоді»
О. В. Потьомкін, жовтень, 2016 рік

ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

Чернігівська, Полтавська, Запорізька області, м. Київ

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЕКТУ

Вихованці колоній для неповнолітніх та представники
молодіжних громадських організацій

організація

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ

Мета: пропаганда та формування здорового способу життя
шляхом сприяння соціальній адаптації неповнолітніх, які
скоїли
злочини
та
попередження
підліткових
правопорушень.
Завдання:
- формування у неповнолітніх засуджених знань та
навичок здорового способу життя;
- організація змістовного дозвілля цієї категорії
неповнолітніх;
- залучення неповнолітніх, які скоїли злочини, до
діяльності громадських молодіжних організацій з метою їх
ресоціалізації;
- попередження правопорушень у молодіжному
середовищі, профілактична робота з підлітками з групи
ризику
- розвиток творчих здібностей неповнолітніх засуджених;
- ознайомлення громадськості з творчістю неповнолітніх,
які скоїли злочини.

ОСНОВНІЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

Круглій стіл “Взаємодія громадськості у соціальній
адоптації неповнолітніх, що скоїли злочини” у Прилуцькій
виховний колонії
Тренінг “Примирення” у Кременчуцький виховний колонії з
метою підготовки неповнолітніх засуджених до звільнення з
місць позбавлення волі
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Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно кількості
проектів
2
Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ3

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Всеукраїнська
акція
“Образотворче
мистецтво
неповнолітніх, які скоїли злочини та перебувають у місцях
позбавлення волі”
Тренінг “Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли
злочини”
18 жовтня 2016 року - 30 листопада 2016 року
Підготовлено 110 волонтерів до реалізації програми
проведення профілактичної роботи в молодіжному
середовищі.
У 20 000 молодих людей зменшено прояви насильства та
девіантної поведінки, профілактика правопорушень .
Залучено до 700 вихованців колоній до ресоціалізації та
зменшення
агресії
в
молодіжному
середовищі,
правопорушень та насильства у молодих людей.
Організація і в подальшому буде здійснювати роботу щодо
соціальної адаптації неповнолітніх, які скоїли злочини,
залучати установи та організації до проведення спортивних
та культурно-масових заходів серед вихованців виховних
колоній, залученню вихованців до діяльності молодіжних
громадських організацій, розповсюджувати профілактичні
інформаційні матеріали у молодіжному середовищі,
привертати увагу громадськості до проблем виховних
установ, залучати до профілактичної роботи ЗМІ.

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ4

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28773

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОЕКТ5

21.10.2016, Телеканал ТІМ, Новини Прилук.
24.10.2016, сайт Державної пенітенціарної служби України,
«У Кременчуцькій виховній колонії управління ДПтС
України в Полтавській області запровадили Медіаційну
програму «Примирення».
28.10.2016, сайт Головного територіального управління
юстиції у місті Києві, «Участь у відкритті взяли заступник
Міністра юстиції України Gia Getsadze, заступник Міністра
юстиції України Денис Чернишов».

Головний спеціаліст відділу підтримки
молодіжних та дитячих громадських
об’єднань департаменту молодіжної
політики Мінмолодьспорту

Н. М. Задорожняк

___.10.2017 р.
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Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації); вплив на показники
злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації програми (якщо така проводилась)
4
За наявності. У випадку відсутності – додати опис проекту до заповненої форми
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Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання

