Ресоціалізація умовно засуджених Свалявщини
З метою покращення соціальної та виховної роботи з дітьми та молоддю, які
засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування
покарання з випробуванням або умовно-достроково на базі
Свалявського
районного центру зайнятості відбулась спільна нарада Свалявського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Свалявського районного центру
зайнятості та кримінально-виконавчої інспекції Свалявського району, в якій взяли
участь в.о. директора Свалявського РЦСССДМ Е. Лавренюк, директор Свалявського
РЦЗ В.Тимкович, старший інспектор КВІ Свалявського району С.Попович, фахівець
із соціальної роботи В.Маровді на якій обговорено основні аспекти роботи із
засудженими, які звільнені від відбування покарання з випробуванням і
перебувають на обліку у кримінально-виконавчій інспекції. Зокрема, йшлося про
ресоціалізацію, тимчасове працевлаштування та навчання таких осіб.

Автор цих рядків наголосила на актуальності питання соціальної реабілітації
вищезазначеної категорії громадян. В період зростання злочинності (в тому числі і
серед неповнолітніх) перед державою та її структурами гостро постають питання
профілактики правопорушень, виправлення поведінки злочинців. Успіх повернення
засудженого до соціального способу життя великою мірою залежить від його
власного бажання, від усвідомлення своєї провини. Основне завдання сьогодення
полягає в тому, щоб переконати у перевагах жити за загальноприйнятими законами і
працювати.
Найефективнішим захистом і попередженням правопорушень громадян є їхня
легальна зайнятість. Тому вкрай важливою є проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з роботодавцями та пошукачами роботи.

Свалявський районний центр соціальних служб дя сім»ї дітей та молоді разом
із соціальними партнерами - органами виконавчої влади та правоохоронними
структурами – намагається знайти шляхи залучення умовно засуджених до
суспільно корисної праці, легального працевлаштування та психологічної
підтримки. Адже серед них є категорії, що потребують особливої уваги суспільства:
діти-сироти, неповнолітня молодь, особи передпенсійного віку.
Директор Свалявського районного центру зайнятості В.Тимкович зазначив,
що державна служба зайнятості має досить досвіду та можливостей, щоб допомогти
громадянам цієї категорії працевлаштуватись, а в разі потреби - здобути необхідну
на ринку праці робітничу професію. Фахівці з профорієнтації центру нададуть
профорієнтаційні та профінформаційні послуги.
Під час зустрічі, старший інспектор кримінально-виконавчої інспекції у
Свалявському районі С. Попович наголосив, що цю проблему не можна вирішити
самотужки, силами департаменту з питань виконання покарань. Для отримання
дієвого результату надання соціальних послуг має бути комплексним. Досить
плідною у цьому напрямку є співпраця із Свалявським РЦСССДМ та Свалявським
РЦЗ .
За словами фахівця із соціальної роботи В. Маровді, особи, які відбувають
умовний термін покарання – особлива категорія людей, а тому працювати з ними
треба більше, аби попередити і не допустити рецидивних злочинів. Із цими людьми
постійто проводиться соціальна робота. Узагальнення якої дало змогу фахівцям
центру визначити фактори, які стають причиною вчинення злочинів умовними
засудженими це - низька трудова зайнятість, зловживання алкоголем, слабкі
соціальні та сімейні зв’язки, відсутність позитивної життєвої позиції, асоціальне
коло спілкування, вплив субкультури. У той же час, засуджені без позбавлення волі
не поспішають влаштовуватися на роботу, адже не хочуть працювати за 1000
гривень.
Представники служби зайнятості надали присутнім інформацію щодо стану
ринку праці, соціальних послуг державної служби зайнятості. Особливу
зацікавленість викликала інформація щодо можливості отримання нової професії за
допомогою служби зайнятості у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ.
Серед спільних напрямків роботи учасники наради особливий акцент зробили
на соціальних інспектуваннях сімей осіб, які відбувають покарання без позбавлення
волі, посиленню інформаційно-профілактичної роботи у молодіжному середовищі із
питань профорієнтації, проведенні спільних соціальних заходів із питань
працевлаштування.
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