ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Відповіді кримінальної юстиції на потреби наркозалежних засуджених
Регіональний проект
Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Наркозалежні засуджені та інші особи,
а також члени їхніх сімей у Вірменії, Грузії,
Республіці Молдова та Україні.
► Законотворці, відповідальні за наскрізні
питання щодо вживання наркотиків, які
стосуються сфери кримінальної юстиції та
охорони здоров'я.
► Медичні та інші працівники пенітенціарних
установ.
► Організації громадянського суспільства, що
за погодженням із системою кримінального
правосуддя надають послуги
наркозалежним засудженим.

Як працює проект?

Діяльність у межах проекту

► У тісному співробітництві та партнерстві з
відповідними міністерствами, пенітенціарними службами, міжнародними
партнерами та громадськими
організаціями.
► Використовуючи спільні політики, практику
та досвід у сфері кримінальної юстиції,
охорони здоров'я та прав людини.
► За допомогою регіонального співробітництва, координації та міжнародних форумів для обговорення та обміну кращими
практиками.

Яка загальна вартість проекту?
► Загальна вартість
400 000 євро.

► установити міжрегіональне співробітництво та
обмін між Вірменією, Грузією, Республікою
Молдова та Україною кращими практиками
вирішення питання із переповненням
пенітенціарних установ, альтернативними
методами ув'язнення та реабілітації;
► покращити національну політику Грузії щодо
переповнення пенітенціарних установ та
альтернативних методів ув'язнення, щоб вона
відповідала європейським стандартам;
► посилити та урізноманітнити лікування від
наркозалежності та діяльність реабілітаційних
служб у пенітенціарних установах Молдови.

проекту

становить

► Круглі столи та дослідження, спрямовані на
розробку дорожньої карти для грузинських
законотворців з метою вирішення питання
стосовно альтернатив ув'язнення.
► Проведення семінарів і тренінгів з метою
покращення лікування наркозалежності у
пенітенціарних установах Вірменії, Молдови
та України.
► Перевлаштування тюремних камер пенітенціарних установ Молдови для роботи
терапевтичних спільнот.
► Проведення міжнародних конференцій для
обміну кращими практиками та представлення
національної та регіональної стратегій щодо
покращення реагування кримінальної юстиції
на потреби наркозалежних засуджених.

Тривалість проекту
► Програма реалізується з 1 січня 2015 року по
31 грудня 2017 року.
► Реалізація проекту була розпочата 10 січня 2015
року.

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Хто відповідає за проект?
► Проект імплементується Групою з боротьби
зі зловживанням та незаконним обігом
наркотичних засобів Ради Європи (Група
Помпіду).

За додатковою інформацією
звертайтеся
► Томас Каттау, керівник програми
Thomas.Kattau@coe.int
► Роберт Телцроу, головний консультант
проекту Robert.Teltzrow@coe.int

У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії по співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство», які будуть реалізовуватися відповідно до
«Рамкової програми співробітництва» (РПС).
Ці заходи зі співробітництва сприятимуть зміцненню потенціалу країн Східного партнерства, що є
державами-членами Ради Європи, за винятком Білорусі, реалізації внутрішніх реформ, щоб
наблизити ці країни до європейських стандартів в галузі прав людини, демократії та верховенства
права.
Сукупний бюджет РПС на 2015-2017 рр. складає 33,8 млн євро.

http://eap-pcf-eu.coe.int

