ІНФОРМАЦІЯ1
про цільові програми (заходи) в галузі попередження
вчинення правопорушень серед неповнолітніх
від ГО “Інститут миру і порозуміння
(найменування органу (організації), яка надає інформацію)
НАЗВА ПРОГРАМИ

Трирівнева модель профілактики підліткової злочинності
(ТМП)
НАЙМЕНУВАННЯ
БО “Український Центр Порозуміння” (зараз – ГО “Інститут
ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНУ) – миру і порозуміння”).
РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОГРАМИ
КИМ
ТА
КОЛИ
ПРОГРАМА
ЗАТВЕРДЖЕНА
(посилання на рішення)
ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ

Програма була розроблена в рамках проекту УЦП “Стратегії
міліції в профілактиці підліткової злочинності” за підтримки
Швейцарської Конфедерації і лягла в основу проекту
Концепції Реформування Кримінальної міліції у справах дітей
та відповідного спецкурсу в 9 навчальних закладах МВС
7 пілотних регіонів України ( м. Пирятин, Полтавська обл., м.
Жмеринка, Вінницька обл., м. Вінниця, м. Івано-Франківськ,
м. Дрогобич та Стрий, Львівська обл., смт Красногвардійське,
АР Крим, м. Біла Церква, Київська обл.
Кримінальна міліція у справах дітей. Кінцеві бенефіціари –
неповнолітні правопорушники, потерпілі від злочинів, громада

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІА
РИ ПРОГРАМИ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Мета
–
зменшення
правопорушень,
що
скоються
ПРОГРАМИ
неповнолітніми.
Завдання: 1) Координація зусиль правової системи, органів
місцевої влади, соціальних служб та громадянського
суспільства для вирішення завдань профілактики дитячої
злочинності; 2) Залучення мешканців громади до процесів
прийняття рішень та відповідальності у процесах спрямованих
на зменшення злочинності серед неповнолітніх; 3)
Впровадження принципів відновного правосуддя в роботу з
неповнолітніми правопорушниками на системному рівні
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Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо однієї програми. Використайте
кількість таблиць відповідно кількості програм
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, ТЕРМІН ЇХ ВИКОНАННЯ, КЛЮЧОВІ ВИКОНАВЦІ ТА ФІНАНСУВАННЯ
№ Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Аналіз рівня злочинності Початок
–
до Прокуратура
та конфліктності в громаді прийняття рішення та ОМС
про
пілотування
ТМП

2.

Створення
Перший місяць
Координаційної Ради з
питань
впровадження
трирівневої
моделі
профілактики (ТМП)

ОМС
сприяння
експертів
ІМіП

за

3.

Заснування
Центру 2-5 місяць
відновних
практик
у
громаді (ЦВПГ)

ОМС
сприяння
експертів
ІМіП

за

4.

Започаткування мережи 1-3 місяць
Шкільних
Служб
порозуміння (ШСП)

ОМС
сприяння
експертів
ІМіП

за

5.

Оцінка
діяльності
планування

та На постійної основі з Усі учасники
моменту
ТМП + ОМС
започаткування

Результат

Фінансування

1) Статистичні дані та узагальнені
висновки
про
стан
дитячої
злочинності в громаді;
2)
Прийняття
рішення
про
впровадження ТМП
1)
Проведений
презентаційний
семінар
з
представлення
та
обговорення моделі;
2) Розроблена місцева програма
профілактики ДЗ;
3) Прийняття програми ОМС
1) Створено ЦВПГ;
2) Налагоджено співпрацю між ЦВПГ
та правовою системою;
3) Навчено медіаторів – ведучих
відновних практик в громаді;
4)
Навчено
представників
мультидисциплінарної команди
1) Презентовано модель ШСП та
проведено відбір на навчання;
2) Навчання Координаторів ШСП (1й модуль);
3) Заснування пілотних ШСП;
4) Навчання Координаторів ШСП (2й модуль);
5) Навчання учнів-медіаторів.
Збір даних та аналіз; Регулярні
зустрічі Координаційної ради з
обговорення стану впровадження та
результатів

Не потребує додаткового
фінансування (здійснюється
в
рамках
існуючих
повноважень за рахунок
держбюджету)
Місцевий бюджет (~9000
грн)

Місцевий бюджет (~153’500
грн)

Місцевий бюджет (~114’700
грн)

Здійснюється
ресурсами
громади; Координаторами
ЦВПГ та ШСП
2

СТРОК
ПРОГРАМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ
2008 – 2012 роки

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗА ПРОГРАМОЮ
(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 проводилась)

- Створені Координаційні Ради з впровадження ТМП в 7-ми
громадах;
- Створено близька 120 Шкільних Служб Порозуміння в
навчальних закладах пілотних регіонів України, що взяли на
себе завдання первинної та вторинної профілактики.
~400 кримінальних справ пройшли через програми
відновного правосуддя;
~80%
завершилися
примиренням
потерпілого
з
правопорушником (-ми) і мали вплив на вирок суду.
~95% угод досягнутих в ході медіації були виконані;
- лише 1 випадок повторного правопорушення став відомим
на момент проведення дослідження (2011р.)
Детальніше:
http://en.calameo.com/read/00327991917b5df022694
ПОДАЛЬШІ
ПЛАНИ Включення в програму Фонду Відродження «Безпечна
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ громада – спільний інтерес, спільна відповідальність», як
одного з інструментів побудови безпечної громади…
ПРОГРАМИ
ПОСИЛАННЯ
НА
ПРОГРАМУ В МЕРЕЖІ http://en.calameo.com/read/0032799198a1cf1fd6baa
ІНТЕРНЕТ
ЗАГАЛЬНИЙ
БЮДЖЕТ
ФІНАНСУВАННЯ
448'900 грн
ПРОГРАМИ НА 1 РІК
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