Проект Ради Європи: "Підтримка введення пробації в Україні"
Обгрутнування вибору трьох пілотних проектів
Мартін Седдон, радник з питань методів пробації
Ця презентація демонструє нам ряд методів, які використовуються працівниками пробації
у Західній Європі для того, щоб реабілітували правопорушників, які в даний час засуджені
до позбавлення волі. Та потім описує три методи опробування в Україні.
Повний спектр злочинів
Ця діаграма демонструє спектр злочинів, які
розглядаються судом. Нетяжкі злочини ліворуч, а тяжкі
злочини праворуч. В частині 1 зазначаються справи з
незначним покаранням або взагалі не застосовуються. В
частині 3 зазначаються покарання, що пов'язані з
позбавленням волі. В частині 2 зазначаються покарання,
що непов'язані з позбавленням волі.
Основна цільова група
Зелена частина демонструє справи про менш тяжких
злочинців, які в даний час отримали покарання
пов'язані з позбавленням волі. Служба пробації в
усьому світі знаходяться під тиском для розвитку послуг,
які дозволять судам призначати особам покарання
непов'язаних з позбавленням волі .
Нижче перераховані основні методи, які використовуються працівниками служби
пробації у своїй роботі з правопорушниками з «зеленої смуги».
Основний нагляд
Часті, регулярні зустрічі між правопорушником і
офіцером знаходяться в центрі роботи пробації. Офіцер
буде стежити за поведінкою правопорушника і давати
вказівки про те, як уникнути проблем.

Громадські роботи
Неоплачені роботи дуже популярні покарання серед
судів. Більша частина цього буде під безпосереднім
контролем працівників служби пробації.

Розвиток характеру
Для неповнолітніх злочинців може бути складно
реагувати на усні поради. Вони можуть навчитися вести
себе більш розумно, якщо вони отримають практичні
навчання. Методи, що використовуються військовими
можуть поліпшити самооцінку і навчити практичним
навичкам.
Практичні навички
Навчання, як зробити чи полагодити звичайне домашнє
обладнання може допомогти в пошуках роботи. Це
може допомогти правопорушнику стати більш
корисним членом їхньої сім'ї.

Соціальні та життєві навички
Правопорушники часто роблять прості помилки при
зіткненні з регулярними проблемами повсякденного
життя. Уміння вирішувати проблеми вдома, на роботі
або просто відпочити можна навчити використанням
методів групової роботи.
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Злочинна поведінка
Більш серйозні особисті проблеми - такі як схильність до
насильства - можуть також розглядатися і групи методів
навчання. Курси можуть тривати до 30 сеансів по дві
години кожен. Вміст розроблений досвідченими
судовими психологами.

Відновне правосуддя
Відновне правосуддя передбачає, що посередник веде
переговори з жертвою та правопорушником. Мета
полягає в тому, щоб отримати від правопорушника
справжні вибачення та погодження прийняти деякі
практичні заходи, щоб відшкодувати збиток, завданий
злочином.
Тимчасове проживання
Може бути розумним поїхати з району, де вони
проживали в момент вчинення злочину. При службі
пробації є гуртожитки, де правопорушники
залишаються на декілька місяців, доки вони планують
свій старт в нове життя. В гуртожитках вони знаходяться
під наглядом працівників.

Електронний контроль
Нова технологія, яка дозволяє забезпечити дотримання
комендантської години. Суд вирішуватиме, коли
злочинець може піти з дому і електронний браслет
перевіряє, що немає ніяких порушень.

Медикаментозне лікування
Багато правопорушників в Європейських країнах мають
проблеми з наркотиками. Деякі можуть реагувати на
практичні поради, проте, іншим знадобиться інтенсивна
реабілітація.

Небезпечні злочинці
Поліція та працівники служби пробації співпрацюють у
здійсненні нагляду за особами, які скоїли тяжкі злочини
в будь-якому регіоні. Нарад щодо прогресу проводяться
щотижня або щоденно.

Підтримка для ізольованих правопорушників
Дорослі злочинці, які були відкинуті своїми сім'ями,
часто вчиняли незначні злочини, щоб вижити.
Неофіційні клуби під управлінням неурядових
організацій в дешевих приміщеннях можуть надавати
безкоштовні консультації та дешеві страви.
Використовувати обмежені ресурси ефективно
Команди пробації часто розглядають свої справи, щоб
переконатися, що основна увага приділяється найбільш
серйозним випадкам. Вони використовують наукові
методи оцінки, щоб їхні підходи відповідали ризикам та
потребам окремих правопорушників.

Три пілотних проекти
Пілотний проект 1: наукова оцінка ризиків і потреб
Анкета в даний час розробляється, щоб допомогти
інспекторам ідентифікувати випадки високого ризику в
їх районі. У ньому також аналізуються основні
проблеми, які можуть призвести до більших
правопорушень. Це допоможе співробітникам
зосередити свою увагу, де це найбільш необхідно.
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Пілотний проект 2: до винесення вироку
Судді в Західній Європі схвалюють поради
співробітників служби пробації про тип покарання, яке,
швидше за все реабілітує правопорушників. Це стає тим
більш важливим, як і спектр методів реабілітації
збільшується. Інспектори в Білій Церкві поліпшують
звіти, які вони надають неофіційно на вимогу місцевих
суддів.
Пілотний проект 3: Курси соціального навчання
Інспектори в Полтаві працюють з місцевими
недержавними організаціями (Світло надії) для того,
щоб розробити курси, які навчать правопорушників
основам життя та соціальним навичкам. Курси для
наркоманів та безробітних правопорушників поки були
успішними. Підхід, який використовується з
неповнолітніми правопорушниками в даний час
перероблено.

