
Додаток 2 

ІНФОРМАЦІЯ1 

про проект в галузі профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх 

від Державної установи «Центр пробації» 

яшшшшшшшшш «Вивчай англійську мову - відкривай нові можливості для 
себе» 

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

Міністерство юстиції України 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

Спільна ініціатива Міністерства юстиції України та 
Проектного офісу з питань пробації Міністерства юстиції 
України 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 

Центри ювенальної пробації на всій території України 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ 

Неповнолітні, які перебувають на обліку центрів ювенальної 
пробації (у тому числі неповнолітні, яким вже виповнилось 
18 років, але він/вона продовжує відвідувати ЦЮП до кінця 
іспитового строку); волонтер и-вчителі з вивчення 
англійської мови; співробітники центрів ювенальної 
пробації. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Забезпечення рівного доступу кожного підлітка у конфлікті з 
законом до вивчення англійської мови за інтерактивною 
програмою на базі центрів ювенальної пробації, що 
сприятиме профілактиці вчинення ними повторного 
правопорушення та розширить можливості для досягнення 
особистого успіху. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Першочергові заходи реалізації першої стадії проекту: 
1. Залучення волонтерів-вчителів з навчання англійської 

мови для підлітків у конфлікті з законом. 
2. Пошук можливостей для отримання безкоштовних 

посібників з вивчення англійської мови та методичної 
підтримки щодо їх застосування на практиці. 

3. Розроблення інтерактивної програми навчання 
англійської мови для підлітків у конфлікті з законом 

1 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 

і 



4. Проведення зимового мовного табору з вивчення 
англійської мови для підлітків у конфлікті з законом 
які відвідують пілотні центри ювенальної пробації. 

5. Проведення навчання з англійської мови для 
підлітків, які перебувають на обліку у пілотних 
центрах ювенальної пробації. 

6. Проведення моніторингу досягнутих результатів та 
рівня успішності навчання серед підлітків. 

7. Популяризація вивчення англійської мови з метою 
підвищення рівня зацікавленості вивчення 
англійської мови серед підлітків у конфлікті 3 
законом. 

Першочергові заходи реалізації другої стадії проекту: 
1. Проведення літнього мовного табору для підлітків, 

які успішно пройшли навчання. 
2. Збільшення кількості волонтерів-вчителів з навчання 

англійської мови для підлітків у конфлікті з законом. 
3. Забезпечення посібниками з вивчення англійської 

мови у достатній кількості. 
4. Впровадження навчання з англійської мови для всіх 

підлітків на базі центрів ювенальної пробації по всій 
території України. 

5. Моніторинг та оцінка досягнутих результатів 
проекту. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Перша стадія: січень-червень 2018; друга стадія: червень-
листопад 2018. 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

1. Започатковано створення руху волонтерів ювенальної 
пробації у напрямку навчання підлітків англійської мови. 
2. Забезпечено рівний доступ кожного підлітка конфлікті з 
законом до вивчення англійської мови за інтерактивною 
програмою на базі центрів ювенальної пробації. 
3. За результатами опитування, рівень зацікавленості 
вивчення англійської мови серед підлітків, які перебувають 
у конфлікті з законом, становить не менше 70%. 
4. Знижено рівень скоєння повторних правопорушень серед 
неповнолітніх. 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Проведення літнього мовного табору для підлітків, які 
перебувають на обліку у пілотних центрах ювенальної 
пробації з вивчення англійської мови та які успішно 
пройшли навчання. 

3 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) 
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ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ4 

https://www.facebook.com/probation.ua/posts/190249834668087 
2 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЕКТ5 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/dlya-ditey-scho-
регеЬиуауиІ-па-оЬІіки-ргоЬаІзіі-рпп^епо-гітоуіу-ІаЬіг-г-
vivchennya-angliyskoi-movi-rizni-razom 

Дата , Підпис керівника (уповноваженої особи) 
МП (за наявності) 

4 За наявності. У випадку відсутності - додати опис проекту до заповненої форми 
5 Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання 

з 

https://www.facebook.com/probation.ua/posts/190249834668087
https://minjust.gov.ua/news/ministry/dlya-ditey-scho-

