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1. Передумови Програми
Сьогодні, в умовах підвищення криміногенної ситуації в країні,
близько 30 % усіх злочинів скоюють неповнолітні. Крім того, багато
злочинів скоюють дорослі із залученням неповнолітніх задля
уникнення своєї відповідальності.
На жаль, в умовах відсутності ефективної та дієвої ювенальної
юстиції, держава не може належним чином виконувати
превентивну функцію в даному напрямку, спрямовуючи весь
потенціал на боротьбу з наслідком, а не з причиною.
Як правило, передумовою виникнення злочинності стає саме
непоінформованість населення, дефіцит інформації про поняття,
причини та наслідки злочинів, і, як наслідок, відсутність
внутрішніх обмежувальних норм у підлітків, прояви жорстокості і
насилля в дітей без огляду на соціальний стан сім`ї.
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2. Мета і місія
Мета
Зменшення рівня дитячої злочинності та злочинів проти дітей в
Україні через підвищення рівня правових знань учнів (а через дітей і
їхніх батьків) та профілактика злочинності серед підлітків
Місія
Формування коаліції з представників влади, громади та бізнесу задля
вирішення надважливої суспільної проблеми шляхом запобігання
дитячій злочинності та злочинам проти дітей.
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3. Цілі
-

-

-

-

Актуалізація в суспільстві проблеми підвищення рівня дитячої злочинності
та злочинів проти дітей.
Пошук механізмів вирішення проблеми дитячої злочинності та захисту
дітей від їх залучення до злочинної діяльності дорослими та злочинів проти
дітей.
Створення дискусійних майданчиків на різних рівнях для обговорення
проблеми дитячої злочинності та злочинів проти дітей задля пошуку
рішень щодо її вирішення.
Стимулювання створення нових дієвих інструментів профілактики дитячої
злочинності та злочинів проти дітей та їхнього ефективного впровадження
в масштабах усієї країни.
Створення широкої мережі партнерства.

Завдання
 Провести широку просвітницьку кампанію серед учнів 6-8 класів, з
залученням фахівців МВС, міських управлінь освіти, громадських
активістів, студентів юридичних і педагогічних вишів та правників з
профілактики підліткової злочинності.
 Провести широку навчально-просвітницьку кампанію серед викладачів
загальноосвітніх шкіл щодо профілактики дитячої злочинності та злочинам
проти дітей на базі посібника «Кримінальний кодекс для дітей» та
методичної розробки «Запобігання ранній злочинності».
 Забезпечити середні навчальні заклади України необхідними посібниками
– книгами «Кримінальний кодекс для дітей»
 Забезпечити вчителів шкіл України необхідними методичними
рекомендаціями та програмою «Запобігання ранній злочинності» для
курсу «Основи безпеки життєдіяльності дитини»
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4. Методи і засоби вирішення проблеми
-

Видання посібника «Кримінальний кодекс для дітей» та його безкоштовна
передача бібліотекам шкіл-інтернатів, притулків, частвоко загальноосвітніх
шкіл.

-

Проведення презентацій посібника «Кримінальний кодекс для дітей» для
різноманітних аудиторій (учні, вчителі, батьки, волонтери, співробітники
державних та муніципальних органів, що опікуються цією проблематикою)

-

Проведення круглих столів на тему «Запобігання ранній злочинності та
злочинам проти дітей».

-

Проведення семінарів-тренінгів для вчителів загальноосвітніх шкіл з
викладання курсу «Запобігання ранній злочинності»

-

Проведення тренінгів для громадських активістів та волонтерів Програми
правового виховання дітей.

-

Проведення відкритих уроків з курсу «Запобігання ранній злочинності» за
участі волонтерів Програми, викладачів, представників МЗС, служб у
справах дітей у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах.

-

Публікація матеріалів, що висвітлюють заходи Програми, діяльність
Центру розвитку суспільства та організацій партнерів Програми в
офіційному бюлетені ЦРС «Пліч-О-Пліч» і його безкоштовне
розповсюдження.

-

Узагальнення та розповсюдження досвіду діяльності в рамках Програми
правового виховання дітей через друк та безкоштовне поширення
щоквартального видання «Вісник Програми правового виховання дітей»

-

Публікації матеріалів про Програму правового виховання дітей, Центр
розвитку суспільства та організації - партнери в засобах масової інформації.

-

Розповсюдження інформації про Програму правового виховання дітей на
веб-сторінках партнерів Центру розвитку суспільства.

-

Розповсюдження інформації за допомогою можливостей соціальних мереж
(сторінки та групи ЦРС і його партнерів, особисті сторінки учасників
заходів, волонтерів та прихильників).
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5. Реалізація Програми
-

Підготовчий етап
Організаційний етап
Стартовий етап

5.1. Підготовчий етап (травень 2010 р-травень 2012 р.).
Ідея розробки та втілення Програми правового виховання дітей виникла в
процесі роботи Центру розвитку суспільства над Українським цивілізаційним
проектом, коли постало питання виховання наступних поколінь відповідальних
громадян України, адже не можливо очікувати позитивних змін в країні, якщо ці
зміни не відбуваються у свідомості людей, які в ній живуть.
Системна робота з підготовки реалізації Програми правового виховання дітей
розпочалась в травні 2010 року. Була розроблена концепція Програми та
розпочався пошук партнерів, розробка засобів та інструментів реалізації
Програми.
Підставою для цієї роботи став аналіз сучасного стану освіти та виховання дітей
кидаються в очі як і рівень дитячої злочинності (що за деякими оцінками сягає до
30% від загальної кількості злочинів в Україні) так і виявлення системних
прогалин в правовій освіті дітей та правовій неграмотності дорослих.
Наприкінці 2010 року посібник «Кримінальний кодекс для дітей» був
підготовлений до друку і на початку 2011 року виданий сигнальним накладом 500
примірників.
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Вже з першої презентації в березні 2011 року, до посібника виявили увагу як
засоби масової інформації так і відомі педагоги.
В цьому можна пересвідчитись, ознайомившись з рецензіями на Кримінальний
кодекс для дітей»:
«… Як почав читати написану Вами книгу «Кримінальний кодекс для дітей», то
не зміг відірватися доти, аж поки не дійшов до останньої сторінки. Будучи
учителем правознавства із майже тридцятирічним стажем, ніколи б не подумав,
що про злочин і кару можна написати так цікаво і захоплююче, що текст,
розрахований на дітей віком від 10 років і старше, може бути сприйнятий
педагогом-правознавцем як навчальний матеріал вищого ґатунку, як наочний
приклад практичного застосування деяких методичних прийомів, які можуть
бути успішно використані і при вивченні теми «Кримінальне право України» у 9му класі. ..
На моє глибоке переконання, широке використання створеної Вами книги
сприятиме не лише підвищенню рівня правових знань учнів, а й профілактиці
злочинності хоча б серед тих підлітків, які ознайомляться з Вашою працею.
Приємно вражає доступність викладення навчального матеріалу. Хочу особливо
зазначити, що Вам вдається впливати не лише на розум учня, а й на його емоції,
що є більш дієвим способом впливу, ніж вплив, спрямований тільки на одне з них…
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вважаю, що книга є оригінальним явищем у шкільному правознавстві. На мій
погляд, правова освіта Україна дуже б виграла від того, якби приблизно у такому
ж форматі Вами були створені навчальні посібники із інших галузей права,
зокрема із цивільного та сімейного. »
Віктор Машіка, учитель правознавства ЗОШ 1–3 ст. № 6 м. Мукачева,
заслужений учитель України.
«… Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в
складні умови, зорієнтуватись в яких важко як дорослій людині, так і дітям.
Актуальною проблемою нашого суспільства була і залишається проблема правової
освіти та виховання молоді. Саме у підлітковому віці, коли дитина вперше
самостійно «виходить в світ» та стикається з його «дорослим» і не завжди
приємним обличчям, потрібно дати їй найбільш необхідні у повсякденному житті
знання з права. А враховуючи статистичні дані про зростання підліткової
злочинності видання цієї книги є вкрай необхідним для учнів, вчителів, психологів
та батьків.
Автор вперше викладає складний матеріал з кримінального права в простій
доступній для дітей формі. Наведені приклади з всім відомої казки «Золотий
ключик» або «Пригоди Буратіно», які супроводжуються яскравими ілюстраціями,
що сприяють легкому засвоєнню матеріалу.
… Автор ненав’язливо зацікавлює учня життєвими прикладами, використовуючи
казкових персонажів, чим спонукає їх до вивчення Кримінального кодексу України,
що є дуже важливим для їх віку Так як кримінальна відповідальність за окремі види
злочинів настає з 14 років, тому учні 7-го класу повинні це знати.»
Виповська І.Г, вчитель вищої категорії, старший вчитель НВК №240
«Соціум»
На базі посібника, його автором Галиною Палійчук, розроблений навчальний
курс «Запобігання ранній злочинності» для 7 класу, в рамках предмету «Основи
безпеки життєдіяльності дитини». Вивчення такого курсу спрямоване на
формування та розвиток у підростаючого покоління поняття справедливості,
правосвідомості, окреслює роль та значення права в житті людини, а головне –
знайомить з поняттям злочину та злочинності, їх причинами, наслідками та
відповідальністю, а також формує негативне ставлення до такого явища як
злочинність.
Посібник та навчальний курс пройшли науково-методичну експертизу до
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти та науки
України.
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В липні 2011 комісія з правознавства науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково-методичної
експертизи рукопису навчального посібника «Кримінальний кодекс для дітей» і
винесла рішення з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх
начальних закладах» (протокол №2 від 06 липня 2011 року).

Спільно з працівниками галузевого відділу у справах дітей Солом’янського
районного управління МВС України в м. Києві в вересні 2011 р. відбулася виховна
лекція-презентація у спеціалізованій гімназії № 7 ім. М.Рильського. В презентації
прийняв участь начальник відділу кримінальної міліції у справах
дітей Солом'янського РУ м. Києва.
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В листопаді 2011 року, «Кримінальний кодекс для дітей» було презентовано в
Національній бібліотеці України для дітей.
Всі презентації та відкриті уроки за участі авторів посібника тільки ствердили
переконаність у необхідності ініціативи Центру розвитку суспільства щодо
впровадження Програми правового виховання дітей в Україні як системного і
довгострокового проекту.
5.2. Організаційний етап (червень – серпень 2012 р.).
В липні 2012 року за кошти Благодійного фонду імені Юрія Кравченка видано
навчальний посібник «Кримінальний кодекс для дітей» накладом 21 920
примірників.
Підготовку до друку та поліграфічний супровід забезпечив власним коштом
Видавничий дім «Козаки».
На цьому етапі була розроблена концепція загальноукраїнських та регіональних
«круглих-столів» та тему «Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти
дітей».
Відбувся ряд «закритих» презентацій для потенційних партнерів Програми
правового виховання дітей, почала формуватись мережа партнерства.
Також була підготовлена презентація посібника «Кримінальний кодекс для дітей»
на Форумі видавців-2012.
5.3. Стартовий етап (вересень 2012р. – лютий 2013 р.).
5.3.1 Презентація посібника
Першою резонансною публічною акцією, стала презентація посібника
«Кримінальний кодекс для дітей» на «Форумі видавців-2012» у м. Львові, яка
відбулася 13 вересня 2012 року. (Презентацію організованою за підтримки
Благодійного фонду імені Юрія Кравченка).
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Особливо слід відзначити участь у цьому заході та його модерування відомою
українською письменницею, лауреатом премії «Коронація слова-2002», знаним
правником та адвокатом, що представляє інтереси громадян в Європейському суді
з прав людини - Ларисою Денисенко, та всебічне сприяння організаторів Форуму
видавців (зокрема Олександри Коваль та Катерини Шевченко).

Презентація викликала великий суспільний резонанс, про що свідчить велика
кількість публікацій в різноманітних засобах масової інформації, як друкованих,
телевізійних так і електронних.
Під час та після презентації посібника «Кримінальний кодекс для дітей» на
Форумі видавців у Львові, ряд дитячих та юнацьких бібліотек України висловили
бажання поповнити свої зібрання саме цим посібником.
В рамках акції Форуму видавців «Українські книжки – сільським бібліотекам» до
сільських бібліотек Львівської області було передано 40 примірників посібника
«Кримінальний кодекс для дітей»
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5.3.2. «Круглий стіл» на тему «Запобігання дитячій злочинності та злочинам
проти дітей»
Паралельно з підготовкою презентації велась підготовка «круглого столу» на тему
«Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти дітей», який планувалось
провести 06 вересня 2012. До участі у роботі «круглого столу» були запрошені
представники всіх профільних урядових установ, міжнародних організацій,
громадських організацій та органи державної влади найбільших регіонів України.
Таке широке коло запрошених дозволило вже на етапі підготовки першого
публічного дискусійного заходу в рамках Програми правового виховання дітей
максимально ефективно і адресно розповсюдити інформацію про ініціативу
Центру розвитку суспільства і розпочати розбудову мережі партнерства для
виконання Програми.
Організатори «круглого столу» (Центр розвитку суспільства та Благодійний фонд
ім. Юрія Кравченка), зважаючи на численні прохання потенційних учасників,
дату проведення цього заходу перенесли на 21 вересня 2012 року. Резонанс від
презентації посібника «Кримінальний кодекс для дітей» на «Форумі видавців2012» тільки додав зацікавленості потенційним учасникам та громадськості.
Про таку зацікавленість яскраво говорить перелік учасників «круглого столу» на
тему: «Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти дітей». В його роботі
взяли участь:
- Юрій Павленко — Уповноважений Президента України з прав дитини;
- Аксана Філіпішина — представник Уповноваженого з питань дотримання
прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;
- Олексій Лазаренко — начальник Управління кримінальної міліції у справах
дітей МВС;
- Лариса Денисенко — адвокат, письменниця, лауреат премії «Коронація
слова-2002», знаний правник, що представляє інтереси громадян в
Європейському суді з прав людини
- представники Ради суддів України, Міністерства Юстиції, Інституту
інновацій та змісту освіти, Київської міської держадміністрації, Харківської
обласної держадміністрації, Харківської міської ради, благодійних фондів,
ЗМІ та громадських об’єднань.
Про актуальність піднятої проблематики та зацікавленість у реалізації подібних
суспільних ініціатив можна зробити висновки зі слів його учасників:
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«Ця ініціатива є вчасна і надзвичайно важлива. Бо
проблема знання дітьми своїх прав, вміння
користуватися ними, розуміння дорослими права
дитини — є дуже актуальними. Тому я з задоволенням
підтримую цю ініціативу і готовий сприяти в
промоції цієї програми і "Кримінального кодексу для
дітей"».
Уповноважений Президента України з
прав дитини Юрій Павленко.

“Дуже приємно, що сьогодні ми повертаємось обличчям до
дітей, принаймні робимо до цього певні кроки. І також
хотілося б, щоб до Програми правового виховання дітей
було долучено і батьків, щоб охопити це питання в
комплексі».
Представник Уповноваженого з питань
дотримання прав дитини, недискримінації та
гендерної рівності
Аксана Філіпишина.

Під час роботи «круглого столу» була піднята така кількість системних запитань в
сфері профілактики дитячої злочинності, що виникла необхідність внести зміни
до планів реалізації Програми правового виховання дітей на 2013-2015 роки
проведення циклу всеукраїнських та міжнародних конференцій, присвячених цій
тематиці.

Проведення цих двох заходів (презентація на Форумі видавців-2012 та «круглий
стіл» на тему «Запобігання ранній злочинності та злочинам проти дітей») в такий
короткий проміжок часу змогло дати суспільству поштовх до розуміння, що
Програма правового виховання дітей являє собою не короткостроковий проект, а
системний продукт, спрямований на вирішення реальних проблем і який
пропонує і організовує широке партнерство задля досягнення своєї мети.
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5.3.3. Презентація посібника «Кримінальний кодекс для дітей» у спеціалізованій
школі №49 м. Києва
І якщо на старті Програми пересторогу, та навіть певною мірою занепокоєння, у
суспільстві викликала реакція самих дітей на «Кримінальний кодекс для дітей»,
який вже так жваво обговорювали дорослі, то усі можливі і уявні (якщо вони в
когось були) сумніви про сприйняття такої теми розвіяла презентація Програми
правового виховання дітей та посібника «Кримінальний кодекс для дітей» у
спеціалізованій школі № 49 м. Києва.
Висока активність засобів масової інформації в цій презентації фактично
спричинила інформаційний вибух навколо тематики дитячої злочинності,
Програми правового виховання та посібника зокрема.

До Центру розвитку суспільства почали надходити запити від органів державної
влади, які опікуються дітьми, бібліотек начальних закладів з проханням передати
їм Посібник та провести подібні заходи спільно з ними.
Посібник, зокрема, було передано :
- До головного слідчого Управління МВС України (м. Київ) - 80 примірників.
- До Відділу моніторингу дотримання прав дитини Управління забезпечення
діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини (м.Київ) - 60
примірників.
- Служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради - 80
примірників.
Наразі готується передача 100 посібників до кримінальної міліції у справах дітей
Кіровоградського МВ УМВС України в м.Кіровограді та 200 примірників до
Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей (формує фонди для 53
бібліотек м. Києва).
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Центр розвитку суспільства отримав запрошення для проведення ряду подібних
презентацій з різних куточків України, але через обмеження в ресурсах, в тому
числі і людських, та часі вдалося реалізувати лише 6 презентацій з різним рівнем
учасників.
5.3.4. Презентація у Центральній бібліотеці ім.Т.Шевченка для дітей м. Києва.
10 грудня 2012 року відбулась презентація Програми та посібника у Центральній
бібліотеці ім.Т.Шевченка для дітей м. Києва. Презентація відбулась у формі
зустріч-бесіди авторки посібника «Кримінальний кодекс для дітей» Галини
Палійчук з учнями 9-х класів ліцею №142 м.Києва.

5.3.5. Презентація Програми та посібника на семінарі «Профілактика
правопорушень у дитячому середовищі». м. Кіровоград.
13 грудня 2012 року, на запрошення Служби у справах дітей Кіровоградської
міської ради, відбулася презентація Програми та посібника на семінарі
«Профілактика правопорушень у дитячому середовищі» за участі заступників
директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста
Кіровоград.
Окрім заступників директорів шкіл у роботі семінару взяли участь начальник
кримінальної міліції у справах дітей Кіровоградського МВ УМВС України в м.
Кіровограді, начальник Кіровоградського міського управління юстиції,начальник
Кіровоградського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції
управління державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області,
представник Кіровоградського міського центру для сім`ї, дітей та молоді.
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5.3.6. Презентація Програми та посібника для виховників всеукраїнської дитячоюнацької спортивної гри «Джура».
15 грудня 2012 року, на запрошення Центру національного відродження,
відбулася презентація Програми та Посібника для виховників (вихователівтренерів) всеукраїнської дитячо-юнацької спортивної гри «Джура».

5.3.7. Лекція-бесіда автора посібника «Кримінальний кодекс для дітей» Галиною
Палійчук у Центрі психолого-соціальної реабілітації дітей №1 м.Києва.
15 грудня 2012 року, на запрошення Координаційної ради молодих юристів
м.Києва при Головному управлінні юстиції у м. Києві відбулася презентація
Програми та Посібника у формі лекції-бесіди з автором посібника
«Кримінальний кодекс для дітей» Галиною Палійчук у Центрі психологосоціальної реабілітації дітей №1 м.Києва.
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5.3.8. Презентація посібника «Кримінальний кодекс для дітей» на міжнародному
книжковому ярмарку «Книжкові контракти 2012»
16 грудня 2012 року, в рамках ІІІ Київської міжнародної Книжкової виставкиярмарку «Книжкові контракти 2012», що проходила в «Українському домі»,
відбувалася презентація посібника «Кримінальний кодекс для дітей».
Презентували книгу її автор та художник-ілюстратор.

5.3.9. Презентація Програми правового виховання дітей в Центральній
Богуславській районній бібліотеці.
19 грудня 2012 року, на запрошення Богуславської загально районної системи
державних масових бібліотек Київської області, в Центральній Богуславській
районній бібліотеці відбулася презентація Програми правового виховання дітей
та посібника «Кримінальний кодекс для дітей».
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В презентації взяли участь бібліотекарі сільських бібліотек Богуславського району,
бібліотекарі загальноосвітній шкіл м. Богуслав, начальник відділу культури
Богуславської міської ради та начальник Богуславського районного управління
юстиції.

До бібліотек Богуславського району було передано 160 примірників посібника
«Кримінальний кодекс для дітей».
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В 2013 році Центр розвитку суспільства розпочав серію регіональних круглих
столів в рамках Програми правового виховання дітей. Перший такий захід
відбувся у Львові 27 лютого. Окрім круглого столу, в місті Львові також
провели дві презентації навчального посібника «Кримінальний кодекс для дітей».
5.3.10. Презентація «Кримінального кодексу для дітей» в Притулку для
неповнолітніх Львівської облдержадміністрації.
Окрім вихованців притулку спеціально на презентацію туди завітали діти з
приватного дитячого будинку «Благодать», а також представники
загальноосвітньої школи-інтернату №2 та приймальника-розподільник для
неповнолітніх.
Автор навчального посібника — письменниця та юрист Галина Палійчук —
розпочала свій виступ з того, що навчила дітей відрізняти злочин від
правопорушення, пояснила, яка різниця у відповідальності за вчинення таких дій.
Також Галина розповіла дітям, до кого звертатися, якщо порушують їхні права.

Після презентації усі діти отримали в подарунок примірник «Кримінального
кодексу для дітей» та мали можливість підписати книгу в автора. Також частину
примірників залишили в Притулку.
5.3.11. Круглий стіл не тему «Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти
дітей» в м. Львові
Круглий стіл не тему «Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти
дітей»відбувся в Управлінні освіти Львівської міської ради. У ньому взяли участь
спеціалісти відділів освіти, представники відділу кримінальної міліції у справах
дітей, громадські активісти та експерти.
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Із вступним словом виступив заступник директора Центру розвитку суспільства
Віктор Литовченко. «Центр розвитку суспільства взагалі займається візіями,
стратегіями України і багато хто дивувався, чому ми взялися за проблему
правового виховання дітей. Справа в тому, що ми розуміємо: що б ми не робили
для майбутнього України — не має сенсу без справжніх, нових майбутніх
українців. Адже правова свідомість громадян є запорукою створення ефективного
громадянського суспільства. Проблему дитячої злочинності та злочинів проти
дітей ми можемо подолати всі разом, об’єднавши зусилля — педагоги, юристи,
психологи, громадські активісти, представники міліції та влади».
Спеціаліст управління освіти Львова Михайло Гордон представив присутнім
заходи, які відбуваються в місті для протидії дитячої злочинності. Він розповів
також про позитивні тенденції в сфері дитячої злочинності, зокрема за останні
роки у Львові зменшилась кількість учнів, що знаходяться на шкільному обліку
правопорушників — з 338 у 2009 році до 130 у 2012.
Начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей міста Львова
Павло Лихач розповів, що за минулий рік неповнолітні у Львові скоїли 112
правопорушень. Найчастіше це були крадіжки, грабежі, зберігання і збут
наркотиків, нанесення тілесних ушкоджень, угони транспортних засобів та
хуліганство.
На думку координатора Програми правового виховання дітей Галини
Палійчук, Львів в цьому аспекті демонструє хороші показники. «В яких регіонах
України ми не були, ніде не бачили так широко представлених правових
виховних закладів, як у Львові, ніде не бачили такої кількості заходів,
присвячених правам дітей», — зазначила пані Галина Палійчук та додала, що
найближчим часом Центр розвитку суспільства ініціює створення волонтерського
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центру з метою підвищення правосвідомості та профілактики із запобігання
дитячого правопорушення.

«Програма спрямована на
подолання злочинності у підлітковому середовищі кількома шляхами. По-перше,
це проведення лекцій, семінарів в тих навчальних закладах, де перебувають діти,
які схильні до вчинення правопорушень. Друге — це робота з вихователями,
педагогами, проведення майстер-класів та круглих столів у регіонах, з метою
підвищення їх кваліфікації та створення спільних принципів роботи на
майбутнє», — розповіла Галина Палійчук.
5.3.12. Презентація посібника «Кримінальний кодекс для дітей» для заступників
директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл м. Львова.
Наступна презентація відбулась в актовому залі школи №62, в який зібралися
заступники директорів з виховної роботи усіх загальноосвітніх шкіл Львова. З
вступним словом виступив спеціаліст управління освіти Михайло Гордон.
На початку презентації Галина Палійчук розповіла, що включає в себе Програма
правового виховання дітей. «Це співпраця вчителів загальноосвітніх шкіл і
інтернатів, та закладів, де знаходяться діти, що мали конфлікти з законом. Для нас
важливо створити на загальноукраїнському рівні команду, яка включатиме
педагогів, юристів і психологів. Ця команда має доносити для дітей та їх батьків
основи правового виховання. Як результат ми очікуємо підвищення правової
свідомості дітей та зменшення скоєння правопорушень неповнолітніми».
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Заступникам директорів роздали посібники для ознайомлення, що викликало
жваві обговорення. Деякі педагоги засумнівалися в доцільності використання
настільки відвертих ілюстрацій у підручнику. Дехто ж заперечував ці зауваження,
аргументуючи тим, що це кримінальний кодекс і про такі речі дітям в будь-якому
випадку треба говорити і показувати, адже краще, щоб вони дізнавалися про
злочини не з телебачення та Інтернету, а з підручників, в яких одразу описано
про відповідальність за такі злочинні дії.
На думку Галини Палійчук, такі дискусії навколо «Кримінального кодексу для
дітей» показують, що тема ця є справді для суспільства актуальна і над цим
потрібно працювати. «Я вже бачила, як діти реагують на читання цієї книги. У
них поняття про злочин зазвичай є абстрактним. Вони розуміють, що ті чи інші
дії є злочином, але не розуміють, яка відповідальність за це наступає. Тобто дітям
треба пояснити, що якщо ти вкрав — то можеш на 3 роки сісти за грати. І тоді це
значно дієвіше, ніж просто казати, що красти — це погано. Ця книга описує
реальне життя, у ній приклади — як реальні злочини, що дозволяє дітям розуміти
серйозність наслідків таких поганих вчинків», — підсумувала Галина Палійчук.
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6. Партнерство.
Очевидним є те, що таку масштабну ініціативу як Програма правового
виховання дітей не можливо повноцінно реалізувати самотужки. Отже
головним завданням, яке потребує вирішення задля досягнення поставлених
перед Програмою цілей – є розбудова широкої мережі партнерства.
В рамках такої мережі партнерства є місце і представникам органів
центральної влади, представникам органів державної та представницької
влади на місцях, громадським активістам і волонтерам, представникам бізнесу,
правникам та викладачам і просто небайдужим громадянам.
Центром розвитку суспільства були надіслані пропозиції про співпрацю в
реалізації Програми правового виховання дітей всім органам влади на місцях в
найбільших містах України. А саме – головам обласних державних
адміністрацій, головам обласних рад, міським головам міст. Проведено
переговори з представниками Ради Асоціації Земляцтв України та з
організаціями-партнерами Центру розвитку суспільства.
№
Область та адресат
п/п
Вінницька область

Відповідь

1.

Татусяк С. П., Голова обласної ради

Підтверджена готовність до співпраці.

2.

Гройсман В. Б., Міський голова м. Підтверджена готовність до співпраці.
Вінниця

Дніпропетровська область
3.

Адамський А. П., Виконуючий
обов`язки голови обласної ради

4.

Куліченко І. І., Міський голова
м.Дніпропетровськ

Підтверджена готовність до співпраці.
Готується регіональний круглий стіл в
період жовтень-грудень 2013 р.
Підтверджена готовність до співпраці.

Донецька область
5.

Шишацький А. В., Голова ОДА

6.

Федорук А. М., Голова обласної
ради
Лук`янченко О. О., Міський голова
м.Донецьк

7.

Підтверджена готовність до співпраці.
Готується регіональний круглий стіл на
жовтень-грудень 2013
Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.

Київська область
8.

Присяжнюк А. Й., Голова ОДА

Підтверджена готовність до співпраці.
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м.Київ
9.
10.

Попов О. П., Голова КМДА
Герега Г. Ф.,Заступник міського
голови м.Києва

Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.

Кіровоградська область
11.

Ковальчук М. М.

Підтверджена готовність до співпраці.

12.

Саінсус О. Д. , Міський голова
м.Кіровоград

Підтверджена готовність до співпраці.
Проведена презентація ППВД 13 грудня
2012 року.

Львівська область.
13.
14.
15.

Костюк М. Д., Голова ОДА
Панькевич О. І., Голова обласної
ради
Садовий А. І., Міський голова
м.Львів

Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.
Проведено три заходи 27 лютого 2013 р.

Одеська область
16.
17.

Матвійчук Е. Л., Голова ОДА
Пундик М. В., Голова обласної ради

18.

Костусєв О. О., Міський голова
м.Одеса

Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.
Готується регіональний круглий стіл на
жовтень-грудень 2013 р.
Підтверджена готовність до співпраці.

Рівненська область
19.
20.

Кічатий Ю. С., Голова обласної
ради
Хомко В. Є., Міський голова м.Рівне

Відповідь очікується
Підтверджена готовність до співпраці

Харківська область
21.
22.

Добкін М. М., Голова ОДА
Чернов С. І., Голова обласної ради

23.

Кернес Г. А., Міський голова
м.Харків

Підтверджена готовність до співпраці.
Підтверджена готовність до співпраці.
Готується регіональний круглий стіл на
жовтень-грудень 2013 р.
Підтверджена готовність до співпраці.

Хмельницька область
24.

Дерикот М. В., Голова обласної Підтверджена готовність до співпраці.
ради

Результати говорять самі за себе – суспільство готове спільно вирішувати
проблеми, пов'язані з навчанням та вихованням наступних поколінь.
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На пропозиції про співпрацю відгукнулись також цілий ряд громадських
організацій та засобів масової інформації. Наразі ведуться переговори про їх
роль та участь у заходах і ініціативах Програми.
Не в останню чергу подібне об`єднання стало можливим тому, що Центр
розвитку суспільства, як ініціатор і виконавець Програми правового виховання
дітей, завжди прагнув, прагне і буде прагнути до забезпечення рівного
представництва усіх секторів українського суспільства на заходах Програми та
робить акцент на залученні в першу чергу експертів та цільової аудиторії
(представники служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей,
освітяни, бібліотекарі, викладачі та виховними, батьки, громадські активісти).
Також всі наші партнери, не залежно від статусу, залучені до безпосередньої
участі у формуванні списку спрямування точкової допомоги (наприклад
передача посібника «Кримінальний кодекс для дітей» бібліотекам,
конкретним закладам, тощо) та нами враховуються всі рекомендації при
плануванні наступних етапів реалізації Програми правового виховання дітей.
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7. Інформаційне висвітлення Програми
Одним з ключових елементів ефективної реалізації суспільно значимих ініціатив
в інформаційну епоху є донесення інформації про таку діяльність до цільової
аудиторії та взагалі до якнайширшого загалу.
Для інформаційного висвітлення Програми правового виховання дітей Центром
розвитку суспільства були задіяні всі доступні нам сучасні інформаційні канали,
інформаційні майданчики та бази розсилок.
Анонси, прес-анонси та прес-релізи, підготовлені прес-службою ЦРС активно
просувались через бази електронних розсилок ЦРС та його партнерів, інформація
про всі без винятку події Програми правового виховання дітей розміщені на
офіційній веб-сторінці Центру розвитку суспільства, в Фейсбук групі ЦРС та на
відео каналі Центру розвитку суспільства в ЮТубі, на фейсбук-сторінках Центру
розвитку суспільства та Програми правового виховання дітей та на особистих
сторінках найбільших прихильників Програми правового виховання дітей.
Для Програми правого виховання дітей створено окрему сторінку в соціальній
мережі Фейсбук, де всі бажаючі можуть ознайомитись з фото-відеоматеріалами,
дописами та коментарями щодо Програми правового виховання дітей та
посібника «Кримінальний кодекс для дітей», а також можуть висловити своє
ставлення до них.
Видано сім чисел бюлетеня Центру розвитку суспільства «Пліч-о-пліч», накладом
в 1 000 примірників кожен, які адресно розповсюджуються в середовищах
активних громадських діячів, небайдужих державних службовців, політиків та
бізнесменів. Серед місць поширення бюлетеня Представництво Світового банку в
Україні, офіси дружніх організацій і підприємств, акції та заходи партнерів ЦРС.
Точкова передача бюлетеня створює ефект «вірусного» поширення інформації і
формується попит, або точніше суспільний запит :
- на посібник «Кримінальний кодекс для дітей»
- на окремі заходи (презентації, «круглі столи», конференції, семінари)
- на Програму правового виховання дітей в цілому,
та є передумовою і фундаментом для подальшого формування широкої коаліції.
Про плани та розвиток Програми правового виховання дітей можна буде
дізнатися зі сторінок Вісника Програми правового виховання дітей, який
нещодавно зареєстрований Міністерством юстиції як окремий засіб масової
інформації.
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Реалізація унікальної Програми правового виховання не залишила байдужими і
представників «класичних» засобів масової інформації.
Загалом за короткий час реалізації Програми інформація про заходи та посібник
була висвітлена:
 в новинах провідної інформаційної агенції України – УНІАН
 в стрічках новин інтернет сайтів різного спрямування і з різною
аудиторією, від сайтів державних органів до спеціалізованих сайтів та
новинних ресурсів для широкого загалу. Загальна аудиторія цих ресурсів
за найскромнішими оцінками складає кілька мільйонів користувачів.
 в новинах провідних телеканалів України, аудиторія яких складає понад
80% від сегменту новин («1+1», «Інтер», «1 Національний», «Україна»,
«Київ»).
Перелік телевізійних репортажів та сюжетів.
“1-НАЦІОНАЛЬНИЙ” (“Новини” від 09 жовтня 2012 р.)
“ТРК “Київ” (“СТН” від 09 жовтня 2012 р.)
“Україна” ( “Ранок з “Україною” від 11вересня 2012 р.)
“1+1” ( “ТСН” від 18 березня 2011 р. , 23 вересня 2011 та 09 жовтня 2012 р.)
“Інтер” (“Подробиці” від 1 червня 2011 р.)
Чорноморська ТРК (Новини від 09 жовтня 2012 р.)
УТР (“Актуально” від 19 жовтня 2012 р.)
TVi (“Шалений тиждень” від 19 жовтня 2012 р.)
 в друкованих засобах масової інформації з сумарним накладом що
перевищує 1 150 000 примірників («Ізвєстія в Україні», «Дзеркало тижня»,
«Сегодня», «День», «Коментарі», «Тиждень» і т.д.)
 радіо «Промінь FM», програма «Навігатор» (17 жовтня 2012 року за участі
директора Центру розвитку суспільства Ігоря Харченка. Ведуча - журналіст
Ярина Скуратівська).
 радіо «ЕРА.ФМ», програма «Виміри життя. Право» присвячена правам
дітей (28 грудня 2012 року за участі директора Центру розвитку суспільства
Ігоря Харченка, та знаного адвоката – Лариси Денисенко).
Дирекція інформаційних програм «Первого канала» російського телебачення
відзняла окремий випуск програми «Другие новости» про Програму правового
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виховання дітей та посібник «Кримінальний кодекс для дітей» за участі авторів
посібника та директора Центру розвитку суспільства.
Значною мірою інформація про Програму правового виховання дітей, заходи, які
проводяться в її рамках та про посібник «Кримінальний кодекс для дітей»
поширюється за допомогою т.з. «вірусного» ефекту, коли педагоги, співробітники
соціальної служби у справах дітей, міліціонери, батьки і діти розповідають про
них у своїх колах спілкування.
Зворотній зв’язок свідчить про те, що формується унікальне для України
інформаційне поле навколо проекту, значимість якого, без перебільшення, має
загальнонаціональне значення.
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8. Висновки
-

Завдяки великій підготовчій роботі і успішному старту Програми
правового виховання дітей, проблема запобігання дитячій злочинності та
злочинам проти дітей поставлена на порядок денний усього українського
суспільства.

-

Вперше в Україні представники громади, бізнесу, влади і медіа спільно
готові шукати розв`язку проблеми, що дає шанс, в перспективі, сформувати
повноцінну національну коаліцію, яка здатна буде змінити країну.

-

Задекларовані ініціативи Уповноваженого з прав дитини та
Уповноваженого з прав людини, спрямовані на подолання проблем прав
дитини, дитячої злочинності та злочинів проти дітей, що є наслідком їхньої
участі в заходах Програми правового виховання дітей.

-

Задекларована підтримка місцевими органами влади регіональних
«круглих столів» у всіх регіонах, до яких ми надіслали пропозиції співпраці.

-

Започаткована дискусія навколо посібника «Кримінальний кодекс для
дітей» щодо використання його як дієвого інструменту боротьби з ранньою
злочинністю.

-

Реалізація заходів Програми правового виховання дітей на різних рівнях
(національний, обласний, районний, локальний), продемонструвала
важливість цією проблеми та зачепила величезний пласт проблем різного
рівня – від елементарної необізнаності про діяльність різних ініціатив та
служб до законодавчої невизначеності повноважень окремих органів.

-

Розпочато розбудову широкої мережі партнерства задля подолання
проблеми дитячої злочинності та злочинів проти дітей. Свою підтримку в
реалізації Програми правового виховання дітей задекларували органи
влади різних рівнів, громадські організації та знані правники.

-

Створені прецеденти реальної, а не декларативної підтримки діяльності
профільних державних організацій та служб, що займаються проблемою
дитячої злочинності, з боку громадськості (наприклад через проведення
презентацій та безкоштовну адресну передачу навчального посібника
«Кримінальний кодекс для дітей»). Подібна підтримка для України є
унікальним явищем, і високо цінується співробітниками таких служб.
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9. Плани на 2013-2015 роки.
Як вже згадувалось вище, Програма правового виховання дітей та посібник
«Кримінальний кодекс для дітей» викликали великий суспільний резонанс, що
підтверджує актуальність піднятої проблеми та дієвість вибраних інструментів.
Діяльність Центру розвитку суспільства (за часткової підтримки Благодійного
фонду імені Юрія Кравченка на стартовому і організаційному етапах) в царині
правового виховання майбутніх поколінь підштовхнула до ініціювання
співзвучних програм в різних органах державної влади. Наша діяльність вдихнула
в них друге життя і почала наповнювати змістом законсервовані програми на
місцях та дала поштовх до реалізації різноманітних ініціатив силами небайдужих
громадських діячів, співробітників державних служб та органів. Це відкриває
необмежені горизонти для досягнення цілей Програми та формування широкої
коаліції задля їх досягнення.
Окремо хотілось би звернути увагу на цикл із чотирьох Конференцій
«Запобігання дитячій злочинності та злочинам проти дітей». Як вже згадувалось
раніше, під час проведення дискусійних заходів Програми правового виховання
дітей, було піднято надзвичайну кількість питань та проблем, які потребують
широкого вивчення та обговорення, в тому числі і міжнародного досвіду з
подолання подібних суспільних проблем. Тому перша з циклу конференцій
запланована як всеукраїнська, а наступні – як міжнародні.
Подібний цикл Конференцій не має аналогів, і має великі перспективи розвитку.
Одним з можливих варіантів може стати ініціювання проведення щорічного
міжнародного саміту на тему «Запобігання дитячій злочинності та злочинам
проти дітей» як в Україні так і в інших країнах.
Особливо серед планів хочеться відзначити Проект, спрямований на створення та
підготовку широкого волонтерського руху з числа студентів-правників та
практикуючих юристів.
Мета цього волонтерського руху – максимальне поширення досвіду Програми
правового виховання дітей на всю територію України, на всіх рівнях, включно до
рівня сільських шкіл. Першочерговим завданням стане підготовка волонтерів для
проведення відкритих виховних уроків з курсу, створеного на базі посібника
«Кримінальний кодекс для дітей».

31

Загалом на 2013-2015 роки заплановано наступні види заходів:
- Регіональні «круглих столів» - 27
- Всеукраїнські конференції – 1
- Міжнародні конференції - 3
- Тренінги для волонтерів – 20
- Видання посібника – наклад 100 000 примірників
- Видання бюлетеня «Пліч-о-пліч» – 46 чисел
- Видання вісника Програми правового виховання дітей – 7 чисел
- Регіональні тренінги для вчителів – 27
- Всеукраїнських відкриті уроки - 2
- Уроки-презентації для дітей – 300
Інші заходи - 13-43 заходів
(Детальний календарний план постійно оновлюється і може бути наданий усім
зацікавленим за окремим запитом)

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ.
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