Твоє життя – твій вибір
Кожна дитина приходить у цей світ, щоб розвиватися, отримувати
накопичені предками знання, кохати і бути коханими, будувати своє майбутнє.
Проте дитячі мрії та плани не завжди здійснюються. Все в одну мить може
перекреслити необдуманий вчинок, який призводить до того, що вікно у кімнаті та,
зрештою, й у майбутньому стає заґратованим. З метою профілактики дитячої та
підліткової злочинності у центральній районній дитячій бібліотеці відбувся онлайн захід «Твоє життя - твій вибір» у форматі телемосту.
Участь у засіданні взяли Наталія Трофимчук - старший інспектор з ювенальної
привенції Березнівського відділення, лейтенант поліції; Юлія Па-хальчук - заступник
начальника відділу «Березнівське бюро правової допомоги Сарненського місцевого
центру з надання вторинної правової допомоги»; Галина Беженар - директор районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Сергій Ясковець - головний спеціаліст
служби у справах дітей РДА; Микола Хоменюк - старший інспектор РВ філії Державної
установи «Центр пробації» у Рівненській області, учні Березнівського НВК « ЗОШ І-ІІ
ступенів - ліцей з професійним навчанням» та ліцею-інтернату спортивного профілю. На
веб - зв'язку перебували вихованці ОЗ «Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та Моквинського
НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня».
Фахівці відзначили, що до причин росту злочинності серед неповнолітніх слід
віднести низьку правову свідомість як дітей, так і їхніх батьків, вчинення злочинів із
цікавості та пустощів, у стані алкогольного сп'яніння або з метою утвердження серед
однолітків.
- Ми бачимо, що школярі, здебільшого найчастіше здійснюють крадіжки. Вже у
2019 році є 5 таких правопорушень. Варто наголосити, що існує проблема з рецидивною
злочинністю, на обліку нині перебуває троє таких дітей, - зазначила Наталія Трофимчук. До кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину
виповнилося 16 років, в окремих випадках із 14. У минулому році більше 50 батьків було
притягнуто до адміністративної відповідальності за дії своїх нащадків і понад 30 дітей.
Хочу зауважити, що відчутно змінилася сума мінімального штрафу. Приміром, батькам
учня, який зірвав урок (за письмовим зверненням учителя чи іншої особи) доведеться
сплатити 850 гривень штрафу, раніше така сума становила 17 гривень.
- Наші спеціалісти постійно спілкуються з учнями, організовують бесіди, зустрічі,
спільно з поліцією та іншими службами проводять систематичні рейди по закладах
торгівлі, місцях відпочинку молоді та дітей, а також сім'ях громадян, які опинилися в
складних життєвих обставинах, - зазначив Сергій Ясковець.
- Всі проблеми розпочинаються з сім'ї, - продовжила Галина Беженар. - Якщо
батьки дитини не приділяють їй достатньо уваги, вона починає шукати «допомогу» на
стороні і опісля, частенько, опиняється у нас на обліку, де з нею працюють психологи та
інші спеціалісти. Якщо ми до вас не приходимо, то це означає, що у вас все гаразд.
До слова, нині на обліку у районі перебуває більше ста кризових сімей, де проживає
майже 300 дітей.
Юлія Пахальчук та Микола Хоменюк також розповіли учасникам зустрічі про свою
роботу та функціональні обов'язки.
Учні з великим інтересом задавали запитання, тим самим підвищуючи власну
обізнаність. Як відзначили фахівці, дуже приємно, коли під час обговорення вдається
встановити зворотній зв'язок з дітьми. Організатори сподіваються, що цей захід не буде
останнім, оскільки молодь відчуває потребу у такому діалозі.
Юлія ІВАНЮК

