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
КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЄКТУ

Клуб медіа-просвіти DOCUDAYS UA у межах
реалізації проєкту «Кампанія за права людини в
Україні
з
використанням
інструментів
Міжнародного фестивалю документального кіно
про права людини Docudays UA»
Docudays UA

Docudays UA та Державна пенітенціарна служба
України з 2017 року
Діяльність здійснюється в межах Меморандуму про
взаєморозуміння між ДПтС України та Міжнародним
фестивалем документального кіно про права людини
Docudays UA
Державна установа «Кременчуцька виховна колонія»

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЄКТУ

Вихованці – 50 осіб та співробітники державної
установи - 22 особи ДУ «Кременчуцька виховна
колонія»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

Суть проєкту полягає у відкритті постійно діючих
кіноклубів, де демонструватимуть найкращі зразки
кінодокументалістики про права людини, із
модерованим обговоренням та зустрічами з експертами
та правозахисниками як інструменту ресоціалізації та
реабілітації ув’язнених.
• Підвищення
рівня
правосвідомості
та
поінформованості вихованців та персоналу;
• Становлення відкритого діалогу між слухачами
про моральні проблеми суспільства та права
людини;
• Збагачення знаннями про права людини в
Україні та у різних країнах світу;
• Привернення уваги до соціально-значущих тем
та проблем з метою захисту прав людини та
подальшого розвитку суспільства;
• Активізація пізнавальної діяльності, розвиток
свідомості і формування моральних принципів;
• Зміцнення почуття людської гідності у
слухачів, надихання їх на активні відповідальні
дії задля побудови демократичного суспільства

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

лютий 2017 – на даний час

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЄКТУ

-

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

Запроваджено 250 переглядів;
Кіноклуб Docudays UA Кременчуцької
виховної колонії став переможцем Конкурсу
на кращий імпакт-клуб;
- Результати конкурсу «Найкращий сценарій
просвітницьких заходів з прав людини»: у
номінації аудиторія пенітенціарної системи –
перемогу здобула заступник начальника
Кременчуцької виховної колонії з соціальновиховної та психологічної роботи Олена
Удовицька, яка організувала захід за темою
«Сім’я - це те первисередовище, де дитина
повинна вчитися робити добро». Практичний
психолог Святослав Фощій з заходом
«Політичний статус. Проблеми та їх
вирішення» відтепер має чудову нагоду
отримати консультацію експерта/-ки з прав
людини вартістю до 1000 грн.
Продовження реалізації запроваджених методів і форм
силами співробітників установи

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

https://www.facebook.com/117299850139906/photos/a.1
17301266806431/117301283473096/?__tn__=%3C

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ,
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

-

Інформація станом на жовтень 2020 року

