Меморандум
про співпрацю та взаємодію між
Державною пенітенціарною службою України
та Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація Християнських
Центрів Реабілітації осіб, залежних від наркотиків та алкоголю"
Державна пенітенціарна служба України (далі - ДПтС України) в особі
Голови ДПтС України Палагнюка Володимира Миколайовича і Всеукраїнська
громадська організація "Асоціація Християнських Центрів Реабілітації осіб,
залежних від наркотиків та алкоголю" (далі - Організація) в особі президента
Організації Фатуллаєва Рустама Назимовича (далі спільно іменовані Сторони), прагнучи до удосконалення системи профілактики негативних явищ
серед засуджених, надання соціально-психологічної допомоги особам, які
схильні до суїцидальних проявів, підготовки засуджених до проходження
реабілітації/адаптації після звільнення, а також проведення заходів
спрямованих на корекцію соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування
покарання з випробовуванням, формування соціально сприятливих змін
особистості засуджених, уклали цей Меморандум про співпрацю та взаємодію
(далі - Меморандум) про таке:
1. Загальні положення
1.1. Сторони сприятимуть реалізації завдань, спрямованих на виправлення і
ресоціалізацію засуджених осіб, їх соціального та психологічного
супроводження.
1.2. Сторони здійснюють співпрацю, виходячи із загальних завдань щодо
захисту соціальних прав та інтересів засуджених осіб.
1.3. Діяльність Сторін ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і
свобод людини, активної соціальної політики та тривалої співпраці,
максимального використання потенціалу та досвіду Сторін.
1.4. Цей Меморандум є основою для вирішення питань взаємодії Сторін у
межах визначених ним повноважень.
1.5. Цей Меморандум не вимагає від Сторін будь-яких фінансових зобов’язань.
2.

Повноваження ДПтС України

У рамках Меморандуму ДПтС України:
2.1. Здійснює у межах прав та повноважень, наданих чинним законодавством
України, інформаційну, методичну та організаційну підтримку Організації та
надає їй сприяння у реалізації своїх прав та інтересів, передбачених цим
Меморандумом.

2.2. Забезпечує у встановленому порядку доступ на територію установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів представників Організації, вживає
заходів для їхньої безпеки, а також створює сприятливі умови для проведення
заходів, передбачених цим меморандумом.
2.3. Залучає осіб, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції
на лекції з профілактики негативних явищ, злочинності та суїциду.
2.4. Забезпечує інформування засуджених, осіб, узятих під варту, та осіб, які
перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, про реабілітаційні
центри Організації, зміст послуг, які ними надаються.
2.5. Поширює позитивну інформацію про спільну діяльність з питань
профілактики у засобах масової інформації з метою формування громадської
думки про суспільну цінність такої співпраці.

3.

Повноваження Організації

У рамках Меморандуму Організація:
3.1. Сприяє соціальній реабілітації осіб, залежних від наркотиків та алкоголю,
що перебувають в установах ДПтС України, ВІЛ-інфікованих та хворих на
СШД, їх подальшій адаптації в суспільстві.
3.2. Сприяє соціальній реабілітації та адаптації осіб, звільнених від відбування
покарання з випробовуванням, та проведенню індивідуально-профілактичної
роботи, надання консультативної допомоги, залучення до виховних заходів.
3.3. Бере участь у виховній, профілактичній та роз’яснювальній роботі серед
осіб, які знаходяться на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, а також
звільнених з місць позбавлення волі, осіб схильних до правопорушень,
девіантної поведінки та суїциду, з метою мінімізації рецидивів серед
зазначених осіб, підвищення рівня їх соціальної адаптації, громадянської та
особистісної компетенції в умовах сучасного життя, організації допомоги у
підвищенні рівня їхньої громадянської та трудової активності.
3.4. Проводить соціальну роботу, спрямовану на підтримання та зміцнення
соціальних зв’язків засуджених.
3.5. Проводить спільні релігійні заходи, духовні спілкування, концерти, заходи,
спрямовані на покращення соціально-психологічного клімату, виявлення та
усунення причин, які сприяють формуванню суїцидальної поведінки серед
засуджених.

3.6. Забезпечує обмін між волонтерами Організації та працівниками ДПтС
України інформаційними матеріалами, соціальними технологіями з соціальної
реабілітації та адаптації звільнених осіб, виконання дій спрямованих на
залучення до зазначеної діяльності громадськості.
3.7. Поширює позитивну інформацію про спільну діяльність з питань
профілактики у засобах масової інформації з метою формування громадської
думки про суспільну цінність такої співпраці.
3.8. Представники Організації зобов’язані дотримуватися вимог законодавчих
та нормативних актів, що регламентують діяльність установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів ДПтС України, виконання покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, а також виконувати законні вимоги посадових
осіб зазначених установ.
3.9. Передачу будь-яких речей (в тому числі літератури та будь-яких
друкованих видань засудженим) попередньо погоджувати з адміністрацією
установ.
3.10. Надає інформацію про реабілітаційні центри Організації, їх розташування,
контактні дані, умови прийому та проживання в них тощо.
4. Форми співробітництва
4.1. Співробітництво передбачає такі дії:
участь Сторін у державних, відомчих, громадських проектах щодо сфери
їх спільної діяльності;
участь в семінарах, форумах і робочих нарадах, які мають відношення до
співпраці в рамках цього Меморандуму;
обмін інформацією про практику, законодавство і програми діяльності,
які стосуються співпраці у рамках цього Меморандуму;
інші дії, які взаємно визначаються Сторонами у відповідності з
програмами співпраці Сторін в рамках цього Меморандуму.
4.2. Сторони можуть спільно здійснювати співпрацю з третіми сторонами.
4.3. Цей Меморандум не впливає на інші домовленості або угоди, укладені
Сторонами, а також будь-які угоди або домовленості між Сторонами та третіми
сторонами.

5. Зміни та доповнення до Меморандуму
5.1. Внесення змін та доповнень до цього Меморандуму здійснюється на
підставі взаємної згоди Сторін та оформлюються у вигляді додаткових угод, які
є невід’ємною частиною Меморандуму.
Ініціатива внесення таких змін та доповнень може належати будь-якій зі
Сторін, а також може бути результатом їхніх узгоджених дій.
5.2. Спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються шляхом
переговорів.
6. Термін дії Меморандуму
6.1. Цей Меморандум укладається строком на один рік та набирає чинності з
моменту підписання Сторонами.
6.2. Строк дії цього Меморандуму автоматично продовжується на один рік,
якщо жодна із Сторін не ініціювала його розірвання.
6.3. Кожна зі Сторін має право розірвати Меморандум, повідомивши іншу
Сторону про свій намір у письмовому вигляді не пізніше, ніж за 14
(чотирнадцять) днів до дня розірвання Меморандуму.
Відсутність згоди чи підтвердження отримання
Меморандум не є перешкодою для таких дій.

пропозиції

розірвати

7. Місцезнаходження керівних органів Сторін та їх підписи:
Державна
пенітенціарна служба України

Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація Християнських Центрів
Реабілітації
осіб,
залежних
від
наркотиків та алкоголю"

