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правопросвiтницького заходу
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Захiд l .l -3. Проведенtrя
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спрямованIat на роз'яснення змiсry
юrючових реформ (змiн у
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зустрiчей (круглi стопи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з метою
на.пагодження спiвпрацi з
комунiлльними установами,
юридичншrrи клiнiками, органами
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обговорення найакryальнiшrс<
питань

життя

громадl

дотиманrя прав

зlжисту

Фl^rко Л.М.

Дудаш 0.I.
тpitBeнb

Кiлькiсть заходiв

t

та

врlIзливI{х

категорiй осiб, пiдвищення
правовоТ обiзнаностi населення

3ахiд

1.1 .5. проведення
правопросвiтниrъких заходiв"
спрямовачIr(
на запобiганrrя випадкам
домашнього насиJrьства,
дискрлоliнацii, злочинностi

Фl"tко Л.М.
Дудаш o.1,
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Кiлькiсть заходiв

1

Захiд
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правовоi освiти для осiб. якi
належать до основнлх соцiальних i
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лiтей сирiт, лiтей, позбавленrж
батькiвського лiклрання. лiтей якi
перебувають у складнIr( житт€вIл(
обставинах, дiтей якi постраlкдали
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Проведення темаптlнIл(
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО д.пя
вирiшенrrя найбiльш актуальню(
правовж питань вказаноi категорii
l . 1.9.

Попадинеtь В.Ю
Фуlко Л.М.
Ддаш o.I.

,фавень

населення

3ахИ

1.1.10. Прведення навчань
(ceMiHapiB, круглих столiв) з прав
JIюдини дIя представникiв
юриличних сrryжб органiв
державноi влади та органiв

мiсцевого самоврядування
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органiв, органiв мiсuевого
самовря4лаItня, громадських
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iнформацiТ, важливоi для зжисту
прав rромалян (у тому числi

соцiальна реклама) на офiцiйному
вебtай"ri регiональнопо центу,
центiв зайняmстi, соцiальних
мережа! громадських мiсцях

3ахй l. 1.1З. отrублiкування у
друковаrшх мiсцевж ЗМI статей
правового хараmеру, консультацiй
та iнформацiй про доступ до
безотrпатноi rравовоТ допомоги
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