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Квартальний план заходiв Уэкгородського мiсцевого центру } надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги на 2 квартал 2020 року

Захiд 1,1.
Раннiй досryп та
iнклюзивнiсть

Червень Кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1 .1, Провелення
праволросвiтницького заходу
"Правовий кiнозал" для студентiв. ВПО,
осiб з iнвалiднiстю, дiтей та iнших осiб

Вiллiл праволросвiтництва та
надання БП,Щ

\ýQ,

1



Вiллiл праволросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

I{i_ilbl<icтb захоlliв

Захiд l. l .2. Проведення
правопросвiтничьких заходiв,
слрямованих на роз'яснення змiсту
ключових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисту, пенсiйного
забезлечення. тощо

Травень-червень
Кiлькiсть заходiв зВiллiл правопросвiтництва та

налання БП,Щ, бюро правовоТ
допомоги

Захiд 1,1,З. Проведення сп iльних
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з метою
налагодження спiвлрацi з
комунальними установами,
юридичними клiнiками, органами
мiсцевого самоврядування,
громадськими органiзацiями для
обговорення найактуальнiших питань
життя громад! захисту та дотримання

лрав вразливих категорiй осiб,
лiдвищення лравовоi обiзнаяостi
населення

Травень-червень
Кiлькiсть заходiв

3

Захiд l. l .4. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання випадкам
домашнього насильства, дискримiнацiТ,
злочинностi

Вiллiл праволросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть заходiвВiддiл праволросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Захiд l. 1.5,Проведення тематичних
ceMiHapiB. лекчiй_ rlстрiчей з правовоТ
освiти для осiб. якi належать до
основних соцiальних i демографiчних
груп населення. iнвал iдiв. пенсiонерiв

Травень-червень Кiл bKicTb заходiв
Вiллiл лравопросвiтництва та
надання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

Захiл l. l.б.Провелення
праволросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання
безробiтгю

Травень-червень
з

,



Захiд | , 1.7, Провелення тематичних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей для дiтей
сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, дiтей якi перебувають у
скJIадних життсвих обставинах. дiтей
якi постражлали внаслiдок воснних дiй
та збройних конфлiктiв

Вiллiл праволросвiтництва та
налання БП.Щ, бюро правовоi

допомоги
Травень-червень Кiлькiсть заходiв

Захiд l. 1.8. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО д,lя
вирiшення найбiльш акryальних
правових питань аказаноi категорiТ
населення

Вiл.дiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоii

доломоги

'Гравень-червень Кiлькiсть заходiв з

Захiд l .l ,9. Пiлготовка та розмiщення
на сайтах лержавних органiв, органiв
мiсчевого самоврядування,
громадських об'сднань iвформачii
правового характеру, матерiалiв щоло
функчiонування системи БПД

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги
Травень-червень Кiлькiсть публiкаrliй 6

Зжiд 1.1.10. Розмiщення iнформацii,
важливоi для захисry прав громалян (у
тому числi соцiальна реклама) на
офiчiйному веб-сайтi регiонального
ueHTpy, ueHTpiB зайнятостi, сочiальних
мережах, громадських мiсцях

Вiлдiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги
Травень-червень Кiлькiсть публiкацiй з

3ахiд l.|.I l. Олублiкування у
лрукованих мiсцевих ЗМl статей
праsового харакгеру, консультачiй та
iнформачiй про досryп до безоплатноТ
правовоi допомоги

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро лравовоi

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть публiкацiй з

Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги
Травень-червень кiлькiсть заходiв 9

з

3ахiд l. 1.12. Проведення вуличного
iнформування населення,

розповсюдження серед населення
iнформачiйного лрукованого видання
на правову тематику вiлповiдно до
iHTepeciB чiльовоi аулиторiТ



Щиректор MI {,

вiплiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

,гравень Кiлькiсть виступ iB

1Травень-червень
кiлькiсть

консультацiй

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, вiддiл органiзаuii
надання БВПД та роботи з ii
надавачами, бюро правовоТ
допомоги

захiд l. l. l4,наловнення довiдково-
iнформачiйноТ ллатформи правових
консультачiй <WikiLegalAidll

5001'иражТравень-червеньВiллiл лравопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

Захiд |.1,15, Виготвлення та

розлоасюдження власних
iнформаuiйнихматерiалiв (буклетiв,

фласрiв, методич них матерiалiв тощо)
щодо функцiонування системи БП,Щ

12Кiлькiсть виiЪдiвТравень-червеньВiлдiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Захiд 1.1.16. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультацiйних пунктiв
прийому громадян на базi ДержавноТ
служби зайнятостi

кiлькiсть виiъдiв зТравень-червеньВiддiл правопросвiтництва та
надання БПД

Захiд 1.1.17. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консультацiйного пункry
прийому Фомадян в
Ужгоролському обласному госпiталi
BeTepaHiB вiйни

5кiлькiсть виiъдiвТравень-червеньВiддiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

3ахiд 1.1.18. Органiзаuiя роботи
дистанцiйвого консультачiйного пункry
прийому Фомадян на базi мiських та

районних управлiнь соцiального
захисry населення

IКiлькiсть виiздiвчервеньВiддiл правопросвiтництва та
надання БПД

Захiд 1.1.19. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консультачiйного пункту
прийому громадян у примiщеннi
Ужгородського НВП Лg 2 УТОГ

захiд 1.1 .l з. Виступи на мiсцевому
телебаченнi з роз'ясненнями
громадянам гарантованих iM
Конституцiсю та законами УкраТни
прав у рiзних сферах життя



Захiд !.1.20. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультачiйних лунктiв
прийому громадян на базi вiйськових
частия, 8iйськоматiв, профiльних
громадських органiзачiях BeTepaHiB
siйни

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП/l,, бюро правовоТ

допомоги

Травень-червень кiлькiсть виiъдiв 4

Травень-червень Кiлькiсть виТздiв

Захiд |.l .2 |. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консультацiйного пункту
прийому громадян на базi ЧопськоТ
MicbKoT рали

Вiлдiл правопросвiтництва та
надання БПД

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

Травень-червень кiлькiсть виiздiв 9

Захiл 1.I.22. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультацiйних пунктiв
прийому Фомадян у лримiщеннi
стукryрних пiдроздiлiв фiлiТ ДУ
(Центр пробацiТ)

Травень-червень Кiлькiсть виiЪдiв
По Mipi

необхiдностi

Захiд 1.1.23. Органiзацiя надання
адресноТ безоплатноi правовоi
допомоги незахищеним верствам
населення

Вiллiл лравопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть зRернень
По Mipi

необхiдностi
Захiд l .l .24. Забезпечення доступу до
електронних cepBiciB MiHicTepcTBa
юстицii Украiни.

Вiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

доломоги

б

Вiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, вiддiл оргаЕiзацii

налання БВП,Щ та роботи з iT

налавачами, бюро правовоТ
допомоги

Травень-червень кiлькiсть оновлень

Захiл 1.2.1.Релаryвання та пiдтримка в
акryальному cTaHi правових
консультачiй розмiщених в довiдково-
iнформачiйнiй платформi
KWikiLegalAid>

червеllь Кiлькiсть захолiв I

Захiл l .2.2, П опуляризаltiя довiдково-
iнформачi й ноТ ллатформ и лравових
консулы,ацiй <WikiLegalAid>

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП.Ц,, вiддiл органiзацij

надання БВПД та роботи з ii'
надавачами, бюро правовоТ

допомоги

6

Захiд 1 .2.
WikiLegalAid



травень Кiлькiсть заходiв l

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

Захiл 1.3. l.Залучення партнерських
органiзачiй ло спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiснтiв до
спецiалiзованих установ.
Запровадження ефективного механiзму
переналравленя клiснтiв мiж мережею
БПД та незалежними провайдерами

Захiд 1.3.2, Пiдписання нових
Меморанлумiв про спiвлрацю (зустрiчi,
обговорення результатiв спiвпрачi та
напрацювання нових пiдходiв);
Укладення додаткових
уго.л,/меморанаум iB про
перенаправлення; Збiр, заповнених
партнерами, Анкет партнерських
органiзачiй

червень Кiлькiсть зустрiчей l

Директор МЩ, вiллiл
правопросвiтниltтва та надання

Бпд

3

захi,,l 1.3.
мехаlliзм
пepellallpaBJreHHя

вiдлiл органiзачii налання
БВПД та роботи з ii надавачами

червень Кiлькiсть зустрiчей I

3ахiд 2. l. l.Органiзацiя та лроведення
круглих столiв, робочих зустрiчей,
тренiнгiв для адвокатiв з метою
обговорення складних та актуitльних
питань; поширення позитивного
лосвiлу. кращих практик адвокатiв. якi
працюють у системi БПД

4
Захiд 2.1.
PEER REVIEW

5

3ахiд 2.2. УкрдIнська
школа праlýгичllих знань з

пятань доступу до
прааосуlulя

Захiд 2.2. l.Проведення iнформачiйноi
кампанiТ щодо змучення партнерських
громадських органiзачiй ло yKpaTHcbKoi

школи лра8осуддя

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ
допомоги червень Кiлькiсть заходiв

2. Клiспти отримують EKicHi послуги безоплатно[ правовоi допомогп



6
Захiд 2.3.
Strategic litigation

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП[, бюро правовоi

допомоги

кiлькiсть заходiв l

3. Люди у територiальних громадах мають кращi мо?кливостi для реалiзацii cBoii прав

1

Захiд 3.1.
Вiдновне правосуддя.
Медiацiя

Захiд, 3.1 .l Проведення iнформачiйноi
кампанii лро вiдновне правосуддя,
пошук i залучення медiаторiв

Вiллiл праволросвiтництва та
надання БП[, бюро правовоТ

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть заходiв l

8
3ахiд J.!. Цgрgхq1
волонтерiв/Дмбасалорш
Бпд

Захiд 3.2. ! Проведення заходiв iз
залучення та вiдбору потенчiйних
претендентiв/волонтерiв до системи
БП,Щ (iнформаuiйно-роз'яснювальна

робота серед сryдентiв, активних
громалян у рiзних чiльових групах)

Вiлдiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро лравовоТ

допомоги Травень-червень
Кiлькiсть заходiв l

Змi д З,Z,2, Розвиток партнерських
мереж та взасмодiя з органами
мiсчевого самоврядування з метою
розроблення та прийняття проектiв
мiсчевих програм надання БПД,
залучення у якостi ii виконавцiв
якнайширшоrо кола громадських
органiзаuiй вiлповiдного профiлю

Вi.олiл лравопросвiтництва та
налання БПfl. бюро правовоТ

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть заходiв ]

Захiд 3.2.3. Надання методичноТ
допомоги ОМС щодо органiзацii ними
надання БПД

Вiлдiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоI

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть зустрiчей (_)

Захiд 3.2.4. Проведення робочих
зустрiчей та нарал iз партнерами по
обговоренню результатiв роботи та
напрацювання нових пiдходiв до
надання БПД

[иректор MI|, вiллiл
правопросвiтництва та надання
БПД, вiддiл органiзацi'i налання

БВПД та роботи з li'
надавачами, бюро лравовоi

допомоги

()

Захiд 3.3.
Незалежнi llровайдери
Бпд

Травень-червень Кiлькiсть зустрiчей

Захiд 2.З. l.Виявлення актуальних
правових проблем (факгiв системних
лорушень прав людини), пiдготовка та

розробка захолiв реаryвання (буклети,
брошури, пам'ятки, консультачiТ)

Травень-червень

l



Захiд 3.2.5. Проведення робочих
зустрiчей iз представникам и органiв
мiсцевого самоврядування, держа8них
органiв, громалських органiзацiй з

метою нilлагодження спiвпрацi та

розвитку лартнерських мереж,
зilл)дення нових стейкхолдерiв, у тому
числi створення незалежного
провайдера на piBHi територiальних
громад; Нzutагодження спiвпрацi з
юридичн ими клiнiкам и

[иректор Ml{, вiлдiл
правопросвiтництва та надання

Бпд
червень Кiлькiсть зустрiчей l

l]
Захiд 3.4.
Визrrачепttя правових
потреб громадян

Захiд 3.3. l . Формування та пiдтримання
в актуальному cTaHi карти правових
потреб територiмьних громад

Вiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Д, черве}lь

кiлькiсть
чзагал ьнен ь

]

4. Система безоплатно[ правовоI допомоги с незалежною, клi€нтоорiснтованою, iнновацiйвою, ефективною

Захiд 4.1.
Вдосконалене
управлiння системою
Бпд

3ахiл 4.1 .l .Провелення МЩ реryлярного
монiторинry лiяльностi бюро правовоТ

допомоги та оцiнюванвя якостi послуг
БП,Щ, що ними надаються

,Щиректор MI-[, вiллiл
правопросвiтництва та надання
БПЛ вiддiл органiзацiТ надання
Бвпд

Травень-червень
кiлькiсть

монiторингiв
l

|з
ЗахИ 4.2.
Оптимiзованi витрати

Захiд 4.2. l.Пiдготовка до впровадження
електронного кабiнеry алвоката
системи БП[

Вiддiл органiзацiТ надання
БВПД та роботи з ij'надавачами Травень-червень Кiлькiсть заходiв

По Mipi
необхiдностi

захiд 4.2.2.Пiдгото8ка до впровадження
системи електронного локументообiгу

Вiддiл органiзацii надання
БВП.Щ та роботи з ii надавачами Травень-червень Кiлькiсть заходiв

По Mipi
необхiдностi

l4

Захiд 4.3.
lновацiйний портал
IТ-рiшень правових
питань

Захiд 4.3. l .Забезпечення лоступу особи
до електонних cepBiciB ПФУ, [ФС
задля пришвидшення процедури
пiдтвердження належностi особи до
суб'сктiв права на БВПД

Вiддiл правопросвiтництва та
надавня БПД, вiддiл органiзацiТ

надання БВПД та роботи з'li
надавачами, бюро правовоi

допомоги

Травень-червень Кiлькiсть доступiв
По Mipi

необхiдностi

l0

l2


