ІНФОРМАЦІЯ
про проєкт в галузі профілактики
правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом
Державна установа «Кременчуцька виховна колонія»
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію)
НАЗВА ПРОЄКТУ
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ (-ІВ)
(ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОЄКТУ

Двокомпонентний
проєкт
Ради
Європи
і
Європейського Союзу «Подальша підтримка
пенітенціарної реформи в Україні»
РЄ і ЄС

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Експертами проєкту РЄ і ЄС з липня 2015

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЄКТУ

Державна установа «Кременчуцька виховна колонія»

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЄКТУ

Вихованці – 50 осіб
та співробітники
«Кременчуцька виховна колонія» - 25 осіб.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

Проєкт покликаний впровадити у діяльність органів і
установ, що належать до сфери управління ДПтС
України, досвіду щодо застосування реабілітаційного
підходу під час виконання кримінальних покарань
відповідно до європейських стандартів і європейського
досвіду, удосконалення процедур і практики
проведення в’язничних інспекцій та механізму
розгляду скарг засуджених.
Установою обрано 6 рекомендацій та розроблено
плани заходів за наступними міні-проєктами:
§ запобігання та профілактика самоушкодження
вихованцями;
§ подолання випадків жорстокості та знущання;
§ формування толерантного відношення до
засуджених,
впровадження
виконання
Етичного Кодексу поведінки працівника
ДКВСУ, подолання деформації співробітника
ДКВСУ;
§ навчання вихованців вмінню використовувати
професійні навички, методом та прийомом
пошуку роботи після звільнення, володіння
засудженими знаннями в частині прав на працю
після звільнення;
§ навчання засуджених важливим життєвонеобхідним вмінням і навичкам після
звільнення;
§ надання можливості засудженим для занять
§ спортом та проведення дозвілля.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

ДУ

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Червень 2018

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЄКТУ

З 1.01.2017 почала працювати система
індивідуальних кураторів;
Розроблено та введено в дію «Зошит
динамічного спостереження за засудженим»;
Проведення регулярних медіа клубів Docudays
UA;
Створено три робочі групи серед персоналу з
призначенням відповідальних осіб:(- просоціальне
моделювання персоналу; - профілактика та
попередження
суїцидальних
проявів
серед
засуджених; - організація Курсів підготовки до
звільнення);
Організація проведення 12 Курсів з соціальних
навичок на регулярній основі;
Розширено коло партнерів організацій та
громадянського суспільства;
Школа підготовки до звільнення розширена до
12 навчальних дисциплін;
Розроблено політику щодо боротьби з
самогубствами та само ушкодженнями та Інструкцію
щодо реалізації політики відносно боротьби з
самогубствами та самоушкодженнями;
Розроблено СОП при надзвичайних подіях в
установі та накладенні дисциплінарних стягнень,
процедури прийому і розподілу засуджених;
Перехід в роботі від карального до
реабілітаційного підходу
Запровадження в роботі нового Кодексу етики
поведінки;
Орієнтація
персоналу
на
просоціальне
моделювання;
Ведено в дію із засудженими нові навчальні
методи («Форум-театр», «Смітник проблем», «САН»,
«7 днів», «Аналіз критичного інциденту», «Змія»,
«Завершення речення», «Заголовки до фотографій»,
«Скульптура» тощо);
Введено в дію з персоналом нові навчальні
методи (правові ігри, «розв’язання поведінкових
конфліктів», «розгляд професійних ситуацій»);
Введено в дію функціонування додаткових
короткострокових
професійних
курсів
для
засуджених;
Запроваджено
медіаційну
програму
«Примирення»;
Обізнаність персоналу в поняттях динамічної
безпеки;
Відкриття для засуджених Бізнес-школи;
Ознайомлення з роботою в’язничної системи
зарубіжних країн (Великобританія, Шотландія);
Запроваджено Skуpe-дзвінки та дистанційне
навчання у вищому навчальному закладі

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

Продовження реалізації запроваджених методів і форм
силами співробітників установи

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

https://np.pl.ua/2018/02/vyhovantsiv-kremenchutskojivyhovnoji-koloniji-navchaly-nadavaty-pershu-medychnudopomohu/;
https://np.pl.ua/2017/06/vyhovantsi-kremenchutskojivyhovnoji-koloniji-navchalysya-robyty-vybir/
-

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ,
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Інформація станом на жовтень 2020 року

