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

Організація курсів професійної підготовки в спеціальних
закладах для сприяння працевлаштуванню неповнолітніх та
молоді, які звільняються з місць позбавлення волі

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ
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КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО2

Голова Правління ВМГО «Європейська
Шаврицький О. М., липень, 2016 рік

ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

Полтавська, Харківська, Запорізька області

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЕКТУ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ
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громадська

організація

інтеграція»

Вихованці (неповнолітні і молодь віком від 14 до 22 років)
Кременчуцької, Курязької, Мелітопольської виховних
колоній для неповнолітніх, працівники колоній, залучені
фахівці (тренери)
Мета: розробка та впровадження програми щодо
започаткування професійно-навчальних курсів, підвищення
кваліфікації в спеціальних виховних установах з метою
реінтеграції та працевлаштування для неповнолітніх, які
перебувають у конфлікті з законом.
Завдання:
– соціальна інформаційна (освітньо – розвиваюча) та
навчально професійна робота з групами молоді, які
відбувають покарання, або повернулися з місць
позбавлення волі, видання інформаційної та методичної
літератури;
– безпосередня робота за соціальним випадком індивіда,
формування особової справи клієнта, пошук вакансії,
працевлаштування (журнал звернень, оформлення
направлення на роботу, анкети);
– проведення заходів (майстер-класи, тренінги) згідно
попередньо затвердженого графіку робочого плану дій
проекту та погодженого з партнерами;
– моніторинг, аналіз виконання завдань професійнотрудової реабілітації, поширення технології – щодо
розвитку проекту в майбутньому – на наступні три
регіони України;
– сприяння у працевлаштуванні вихованців, які після

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

закінчення
професійних
курсів
та
звільнення
повертаються в територіальні громади України.
ОСНОВНІЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

По одному тренінгу та по два майстер-класи у кожній з
трьох колоній для неповнолітніх.

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

29 липня 2016 року – 02 листопада 2016 року

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ3

За підсумками реалізації проекту 30 молодих осіб
працевлаштовано або буде працевлаштовано та залучено
після звільнення на підприємництва.
Напрацьований та розроблений інформаційний матеріал з
питань профілактики асоціальної поведінки буде поширений
серед неповнолітніх та молоді, їх батьків, а також всіх, хто
причетний до їх виховання, а саме: Державна пенітенціарна
служба України, Міністерство молоді та спорту України,
Київський юридичний інститут МВС, Інститут соціальної та
політичної психології АПН України, Кримінальна міліція у
справах неповнолітніх, Київський міський центр зайнятості.
Складені індивідуальні діагностичні карти неповнолітніх з
окресленим колом питань будуть передані спеціалістам
соціальних служб, інформація в яких допоможе побудувати
роботу з неповнолітніми.
Учасники проекту, які отримали підвищення рівня
професіоналізму використають отримані знання в своїй
роботі.
Отримані
результати
проекту
будуть
спрямовані
організацією на роботу з неповнолітніми та молоддю, які
повертаються та повернулися з місць позбавлення волі та
потребують особливого громадського супроводу.

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ4

http://dsmsu.gov.ua/media/2016/08/02/18/Scenarnii_plan_YEvro
peiska_integraciya.pdf

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОЕКТ5

12.10.2016, Видео с Youtube: Телекомпанія «Візит»,
програма «Наш час»
https://www.youtube.com/watch?v=eaojRPSKTyA
15.08.2016, Сайт Державної пенітенціарної служби України,
«Європейська інтеграція» завітала до вихованців
Кременчуцької виховної колонії управління ДПтС України в
Полтавській області,
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/poln/uk/publish/article/11
8197
30.08.2016, Сайт Державної пенітенціарної служби України,
В Курязькій виховній колонії провели психологічні тренінги
з засудженими,
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/kha/uk/publish/article/152
130;jsessionid=4383AF759729345455295F9AC746427F
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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
5
Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання

12.10.2016, Сайт «Кременчуцької газети», Воспитанники
Кременчугской колонии стали сертифицированными
специалистами , http://kgua.com/index.php/novosti/kremenchug-i-regiony/item/13771vospitanniki-kremenchugskoj-kolonii-stali-sertifitsirovannymispetsialistami.html
21.09.2016, Сайт Державної пенітенціарної служби України,
Короткострокові курси «Кухар-кондитер» розпочалися в
Кременчуцькій виховній колонії управління ДПтС України в
Полтавській
області,
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/poln/uk/publish/article/85
428;jsessionid=CC6248974F97AF94EEDE7A95414900B9
22.09.2016, Сайт Державної пенітенціарної служби України ,
Короткострокові курси «Юний фотограф» розпочалися в
Кременчуцькій виховній колонії управління ДПтС України в
Полтавській
області,
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/poln/uk/publish/article/85
707;jsessionid=CC6248974F97AF94EEDE7A95414900B9
28.09.2016, Сайт Державної пенітенціарної служби України,
В Мелітопольській виховній колонії тривають курси
професійної
підготовки
,
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/zap/uk/publish/article/144
680;jsessionid=D94349E7C63C5C15DC4954578DFE56D3
Головний спеціаліст відділу підтримки
молодіжних та дитячих громадських
об’єднань департаменту молодіжної
політики Мінмолодьспорту
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