Центр соціальної адаптації
для жінок, звільнених з місць позбавлення волі

«ДІМ НА ПІВДОРОГИ»

Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна»

«ДІМ НА ПІВДОРОГИ»

У 2008 році за фінансової підтримки Шведської агенції з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida),
за підтримки Шведської служби пробації та тюрем, а також Державного департаменту України з питань виконання покарань, «Конвіктус Україна» розпочав в Україні проект «Триступенева всестороння програма
реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі».
В рамках даної програми було створено «Дім на півдороги», який став
унікальним та єдиним Центром
України для надання соціальних,
психологічних, юридичних, освітніх
послуг особам, звільненим з місць
позбавлення волі, та їх тимчасового
перебування.
Основною метою роботи Центру є
соціальна адаптація учасниць програми в суспільство і виключення
повторного потрапляння в місця
позбавлення волі.
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Для досягнення загальної мети в Центрі створені всі умови:
• побутові (тимчасове проживання, харчування, забезпечення одягом, взуттям, засобами гігієни тощо);
• медичні (первинний огляд, надання першої медичної допомоги, переадресація до лікувальних
установ за необхідності);
• юридичні (допомога в оформленні чи
відновленні документів);
• психологічні (групові заняття,
індивідуальні
консультації, психотерапія);
• послуги з працевлаштування
(допомога в пошуку роботи,
соціальний супровід);
• трудотерапія (робота в теплиці,
рукоділля, швейні роботи).
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«Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на
випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі» включає в себе три етапи та має
наступні завдання:
• створити умови, які сприяють
ефективному формуванню особистісних
якостей учасників Програми, зміцненню
та відновленню їх соціально-корисних
зв’язків;
• допомогти у вирішенні медичних,
психологічних та соціальних проблем,
пов’язаних з алко- та наркозалежністю,
ВІЛ-інфекцією;
• сприяти в отриманні/відновленні
учасниками Програми
правових документів (паспорту,
ідентифікаційного коду тощо);
• залучити учасників Програми до
суспільно-корисної праці та сприяти у
працевлаштуванні.
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Етапи Програми:
I. Підготовчий
Центр взаємодіє з тринадцятьма виправними колоніями України, кримінально-виконавчими інспекціями
м. Харкова та м. Лозова, громадськими організаціями, а також іншими органами виконавчої влади та
виховними закладами.
На підготовчому етапі соціальні працівники Центру відвідують колонії та проводять роботу
щодо:
• забезпечення ув’язнених інформацією про Програму;
• відбір потенційних учасниць у Програму та встановлення особистого контакту;
• участь у процесі підготовки справи жінки до звільнення (оформлення юридичних паперів про
дострокове звільнення тощо) .

II. Програма реінтеграції
Центр розташований у селищі міського типу, оснащений сучасною технікою, затишними кімнатами та
всім необхідним для комфортного перебування. Тут працюють фахівці різного віку, з різним життєвим
досвідом, професійними навичками та знаннями. Кількість соціальних працівників у штаті враховує
можливість відряджень для соціального супроводу учасниць та добове чергування у центрі.
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Даний етап розрахований на 4 місяці, реалізується безпосередньо в Центрі
«Дім на півдороги» та містить у собі:
• визначення фізичного і психічного стану здоров’я клієнтів і пов’язаних з цим фізіологічних,
соціальних, юридичних та інших потреб;
• психологічну підтримку у формі групової роботи та індивідуального консультування;
• соціальну роботу;
• створення та реалізацію індивідуального «Плану реінтеграції» для кожної учасниці.

III. Підготовка до випуску
Даний етап розрахований на 2 місяці, реалізовується в Центрі та передбачає:
• допомогу у працевлаштуванні та пошуці житла;
• створення кола соціальних зв’язків;
• переадресацію в реабілітаційні центри та неурядові організації (за потреби);
• визначення моделі підтримки учасниці після виходу із Програми.

«Дім на півдороги» співпрацює з центрами зайнятості, приватними підприємцями, місцевими органами
влади, неурядовими організаціями, що опікуються уразливими групами населення.
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Побут і дозвілля у Центрі «Дім на півдороги»
Учасниці програми проживають у затишних 2-х і 4-х містних кімнатах, в яких є все необхідне.
Дівчата самостійно планують своє меню і організовують чергування з приготування їжі – самі готують
улюблені страви за домашніми рецептами.
Програмні заходи для учасниць, тренінги та майстер-класи проходять у спеціально обладнаному
конференц-залі.
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Побут і дозвілля у Центрі «Дім на півдороги»
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Історія непростого життя
«Я навчилася бороти власні страхи…»
Ще дитиною я застала війну в Афганістані. У мене було досить жорстоке дитинство, і це зумовило появу
жорстокості в характері, сприяло порушенню психіки. Так, уперше у 16 років я потрапила за грати, за
статтею «розбій». Звільнилась, знов потрапила до того ж кола спілкування, той самий кримінальний спосіб
мислення – знову привів до в’язниці. І так постійно. Батьки померли. Я втратила квартиру. Розуміла,
що йду хибним шляхом. Намагалась знайти правильні рішення, але наштовхувалась на «зачинені двері» з
боку держави.
Про центр «Дім на півдороги» я довідалась в колонії. Склала анкету, звільнившись, приїхала до Центру.
Я не мала ніяких документів, майже все в житті втратила… Тут, перебуваючи в центрі, я вчилась
спілкуватися з людьми, вивчала законодавство з працевлаштування, отримала паспорт вперше за 35
років. Тут у мене з’явилися друзі, я навчилась слухати людей – те, чого раніш я не вміла, тому що
власне «eгo» було вищим за все. Я дуже вдячна цьому центру, працівникам, всім, хто не був до мене
байдужим. Бо це для мене важливо.
Зараз я в пошуках роботи, бо хочу мати змогу сама себе забезпечувати. Я навчилася переборювати власні
страхи, звертатись за порадою, хоча раніше гордість не дозволяла мені у когось щось запитати.
Яким я бачу своє найближче майбутнє? Взагалі, мені хотілося б допомагати ув’язненим, відвідувати
колонії і розповідати таким самим людям як я, що все в житті змінюється, навіть твій світогляд.
Віка, учасниця програми «Дім на півдороги»
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Критерії відбору до участі у програмі адаптації:
Бажання змінити своє життя.
Вік від 18 років.
Жінки, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі, або жінки, засуджені до
умовного терміну покарання повторно.
Низький рівень соціальної адаптованості: відсутність соціальних зв’язків, відсутність навичок
догляду за собою, проблеми у спілкуванні з оточуючими/рідними, близькими тощо.
Соціальна незахищеність: відсутність житла, засобів для існування, роботи.

Протипоказаннями для участі в програмі є:
Активна наркотична або алкогольна залежність.
Особи, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду.
Психічні розлади.
Хворі на активну форму туберкульозу.
На жаль, на даний час Центр не має змоги прийняти учасниць з дітьми!
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Наші досягнення

85

За даними на кінець 2013 року, близько
% учасниць програми залишаються соціально адаптованими
і не повертаються в місця позбавлення волі після проходження програми реінтеграції.

67% жінок відновили правові документи, 65% працевлаштовано, 53% відновили родинні зв’язки.
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Міф 1

Центр – це така ж режимна установа, як і колонія.

Насправді, програма, яку проходять наші клієнтки, відкрита, тобто
вони вільні у своїх пересуваннях і виборі.

Міф 2

За послуги Центру доведеться виплачувати гроші після проходження програми.

Насправді, програма реінтеграції є повністю безкоштовною для
учасниць.

Міф 3

Учасницям програми забороняють мати свої погляди на життя або примушують вести
релігійний спосіб життя.

Насправді, Центр працює за «світської» програми, тобто у нас немає
жодної релігійної спрямованості. Ми надаємо учасницям свободу
поглядів і релігійних переконань.
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Світ не безнадійний, поки в ньому є хоча б
одна небайдужа людина.
«Дім на півдороги» – це будинок, який об’єднав
кваліфікованих, талановитих та не байдужих до проблем
соціальних працівників та тих, хто хоче змінити щось у
своєму житті.
«Дім на півдороги» – це місце, де жінки можуть знайти
тимчасовий притулок, турботу та затишок, допомогу
спеціалістів у вирішенні своїх проблем.

Ми віримо, що людська доброта
дає шанс змінити долю на краще!

Анна Воротинцева
директор центру адаптації
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Цей буклет підготовлено ВБО «Конвіктус Україна»
за фінансової підтримки Уряду Швеції. Погляди та інтерпретації,
представлені у цій публікації, не обов’язково
відображають погляди Уряду Швеції.

Адреса Центру:
64620, Харківська обл., Лозівський район,
смт. Краснопавлівка, вул. Дзержинського, 13/1
тел.: +38 (067) 402-02-23
www.convictus.org.ua

