Профілактика скоєння повторних злочинів серед дітей та молоді.
Від ВКМСД Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеській області
надійшло 15 повідомлень щодо неповнолітніх,які перебувають на обліку у
ВКМСД Роздільняського РВ та 9 повідомлень від ССД Роздільнянської
райдержадміністрації, які перебувають на обліку. Зокрема за 2015 рік до
Роздільнянського РЦСССДМ звернулось 46 осіб, які засуджені до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі, серед них 4 неповнолітніх. В ході
соціальної роботи надавалися юридичні, соціально-педагогічні та
інформаційні послуги, з метою профілактики негативних явищ, влаштування
дитини до навчального закладу та оформлення документів. Було проведено 6
групових заходів, якими охоплено 25 осіб, розповсюджувались буклети з
профілактики негативних явищ. Цим дітям надавались різноманітні соціальні
послуги, проводилась профілактична робота: бесіди, тренінги.
Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, організував проведення круглого столу: «Профілактика скоєння
повторних злочинів серед дітей та молоді», в якому взяли участь: начальник
Роздільнянського МРВ КВІ УДПтСУ в Одеській області Белікова Т.А.,
начальник ВКМСД Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеській області
Дзундза І.Д., начальник відділу з питань соціального захисту дітей та
профілактики правопорушень служби у справах дітей - Темнікова О.В.,
директор Роздільнянського РЦСССДМ Шолар І.Г. та провідний спеціаліст керівник служби соціально-профілактичної роботи РСССДМ Ісаєв О.С.
Обговорювались питання щодо профілактики рецедивної злочинності
серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Спільна
робота кримінально-виконавчої інспекції, органів внутрішніх справ, служби в
справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
спрямована,
передусім, на зменшення ризику
випадків
скоєння
неповнолітніми та особами молодіжного віку повторних злочинів, надання
допомоги
у вирішенні соціально-медичних, соціально-економічних,
психологічних,
юридичних
проблем..
Учасники
вирішили,
що
продовжуватимуть співпрацю в соціальному напрямку шляхом спільного
інспектування сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах,
виявлення та надання допомоги таким сім’ям; обмінюватися наявною
інформацією задля досягнення кращих результатів у співпраці. Вирішили
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді активізувати
здійснення психолого-реабілітаційних заходів, спрямованих на недопущення
скоєння нових злочинів, вчинення правопорушень, порушень громадського
порядку.
Профілактична робота служб з дітьми із різних категорій неповнолітніх
полягатиме у проведенні спільних лекційних занять та роботи в малих
тренінгових групах, індивідуальних бесід та консультацій спеціалістів.

