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СИСТЕМА БПД В УКРАЇНІ –
ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПЕРЕДОВИХ
СЕРЕД 47 КРАЇН-ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ
>2,7 МЛН

>1 МЛН

звернень
за безоплатною
правовою
допомогою
(2013—2019)

дзвінків до єдиного
контакт-центру
0-800-213-103,
у тому числі за юридичними консультаціями (2015—2019)

Минулого року система безоплатної правової допомоги досягла показників, які довели,
наскільки вона потрібна людям.
Понад 711 тис. випадків надання
правової допомоги. Понад 245
тис. дзвінків до контакт-центру.
Понад 1,7 млн переглядів довідково-інформаційної платформи
WikiLegalAid. 185 виправдувальних вироків або випадків закриття провадження.
«За минулий рік система БПД
отримала багато здобутків. Один
із них – ми утворили першу в історії всіх міністерств Наглядову раду
Координаційного центру з надання
правової допомоги. Саме ця новостворена інституція буде допомагати розвивати систему БПД з
урахуванням найкращих практик»,
– зазначила заступниця Міністра
юстиції Валерія Коломієць.
Найбільш затребуваний вид
правових послуг серед українців
– це юридичні консультації. Торік
таких 558,1 тис. випадків, з них по-

>1 ТИС.

над 90,6 тис. – під час
роботи дистанційних
та мобільних пунктів доступу до БПД.
Крім того, 65,8 тис.
випадків надання безоплатної вторинної
правової
допомоги
місцевими центрами
та понад 87,1 тис. випадків – регіональними центрами.
«Майже дві третини клієнтів, права
яких захищені у суді
— це люди з низьким
доходом. Також у полі
зору системи БПД
люди з інвалідністю,
внутрішньо
переміщені особи, учасники
бойових дій, діти, особи, постраждалі від домашнього насильства
та інші. Ключові питання, з якими
звертаються клієнти, це цивільні,
сімейні, житлові та спадкові спори,
рідше земельні та пенсійні чи інші
види права», – повідомив в. о. ди-

клієнтів отримали виправдувальні
вироки
або закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанції
(2013—2019)

ректора Координаційного центру з
надання правової допомоги Олександр Баранов.
Минулого року за підтримки
партнерів реалізовано низку пілотних проєктів та ініціатив, орієнтованих на потреби клієнтів.
«Експерти Ради Європи під-
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цілодобово безкоштовно в межах України
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тверджують, що на сьогодні система БПД в Україні належить до
однієї з найбільш передових систем безоплатної правової допомоги серед усіх 47 країн-членів Ради
Європи. Надважливо, що система
БПД впроваджує стандарти Ради

Європи, передовсім практику Європейського суду з прав людини
при наданні правової допомоги», –
зазначила керівниця проєкту Ради
Європи «Внутрішнє переміщення в
Україні: розробка тривалих рішень»
Ганна Христова.

Загалом розвиток системи БПД
фокусується на чотирьох напрямах: доступність правової допомоги; якість правових послуг; правова
спроможність громад; незалежність
та ефективність системи.

ЗАТВЕРДЖЕНО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
За результатами конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги наказом Міністерства юстиції України від 17 березня 2020 року № 662/7 затверджено склад Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги.
До Наглядової ради увійшли:
1. Бугаєць Тамара Іванівна
2. Вишневський Андрій Володимирович
3. Каденко Оксана Олегівна
4. Кіт Христина Ігорівна
5. Красник Вадим Володимирович
6. Мартиновський Роман Юрійович
7. Місяць Андрій Петрович
8. Троценко Сергій Миколайович
9. Філіпенко Дмитро Олександрович
Строк повноважень членів Наглядової ради не може
перевищувати п’яти років із урахуванням процедури
оновлення відповідно до пункту 2 Положення про Наг-

лядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 14 серпня 2019 фроку № 2551/5.

РІК РОБОТИ КЕПО:
151 ПЕРЕВІРЕНИЙ МАТЕРІАЛ, ПЕРШІ ВИСНОВКИ
Професійне експертне оцінювання та постійно
діюча система підвищення кваліфікації працівників
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Саме ці чинники сприятимуть
підвищенню якості надання правової допомоги. Такий висновок роботи Комісії з експертної правничої
оцінки надання безоплатної правової допомоги працівниками центрів з надання БВПД за 2019 рік.
Для відпрацювання створених механізмів оцінювання якості надання БПД було проведено пілотну
експертну оцінку якості надання БПД. Під час пілотного оцінювання опрацьовано 93 матеріали надання
первинної правової допомоги та 58 – вторинної.
Робота Комісії показала – існує потреба в запровадженні сталих механізмів забезпечення контролю
якості правової допомоги, що надається працівника-
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ми центрів.
Таких,
як
професійне
експертне
оцінювання
та постійно
діюча
система підвищення кваліфікації як
за базовими
напрямами,
так і вузько-спеціалізованими. Зокрема, це можуть бути курси підвищення кваліфікації, тренінги, інші навчальні
заходи для працівників центрів.
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СИСТЕМА БПД ПРИЗУПИНИЛА ПРИЙОМ ГРОМАДЯН І
НАДАЄ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО
З 23 березня 2020
року і до завершення
карантину система
безоплатної правової
допомоги призупинила особистий прийом
громадян та надання
адресної правової
допомоги. У цей період
система БПД надає
правові послуги дистанційно.

Ці заходи передбачені наказом Координаційного центру з
надання правової допомоги від
20 березня №128-аг «Про організацію роботи з громадянами
на період карантину».
«Система безоплатної правової допомоги перейшла на
дистанційну роботу. Ми це зробили задля безпеки здоров’я
та життя наших клієнтів і працівників. Дуже просимо людей
залишатися вдома. Правову

допомогу від держави кожна
людина може отримати дистанційно. Для цього система БПД
використовує усі доступні нам
способи — офіційні вебсайт та
сторінки у соцмережах, електронну пошту та телефонний
зв’язок», — зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.
Безоплатна первинна та вторинна правова допомога нада-

ється із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
та з використанням скриньок
для кореспонденції.
Надати необхідні документи можна через спеціально
обладнані скриньки для кореспонденції або електронні засоби зв’язку (адреси та
електронні пошти місцевих
центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному
сайті системи БПД).

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:
за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103
у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat
у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html
у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html
написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ )

Кожній людині варто пам’ятати, що
карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Система БПД працює у посиленому режимі, консультує громадян і
допомагає вирішити правові питання.

Ми посилили інформаційно-просвітницьку роботу. Інформуємо громадян про їхні права та механізм їх
захисту через офіційний сайт та сторінки системи БПД у соціальних мережах.
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СТАРТУВАВ ОНЛАЙН-КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ
«КРАЇНА МОЇХ ПРАВ»
З 23 квітня по 5 червня 2020
року Координаційний центр з надання правової допомоги проводить
онлайн-конкурс дитячих малюнків
«Країна моїх прав». Учасники –
діти віком до 18 років. Взяти участь
у конкурсі, подивитися дитячі роботи та проголосувати за малюнок,
що найбільше сподобався, можна на офіційному сайті конкурсу
http://art-konkurs.legalaid.gov.ua.
Конкурсні роботи приймаються з 23 квітня по 20 травня. Тема
малюнків – права дитини. Щоб
подати роботу на конкурс, дитина за допомогою батьків має зареєструватися на сайті конкурсу
та завантажити фотографію або
скановану копію малюнка.
Проголосувати за дитячий
малюнок, що найбільше сподобався, може кожна людина – для
цього потрібно авторизуватися

на сайті конкурсу.
З 21 травня до 24 травня визначатимуться переможці. Автори найкращих робіт будуть визначені у трьох вікових категоріях:
віком до 8 років, від 9 до 13 років
та від 14 до 17 років.
Нагородження
переможців

конкурсу триватиме з 25 травня
по 5 червня. Автори робіт, які набрали найбільшу кількість «лайків», отримають грамоти та призи
за перше, друге та третє місця у
кожній віковій групі, а всі учасники завдяки конкурсу дізнаються
більше про свої права.

ПРАВО НА ПРАЦЮ: ЯК СИСТЕМА БПД ЗАХИЩАЄ
ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ
Трудові права є одними з найважливіших прав
людини. Адже від того, наскільки вони дотримуються, залежить рівень життя не лише працівника,
а й членів його родини. Минулого року до системи
безоплатної правової допомоги надійшло понад
25,3 тис. звернень щодо захисту трудових прав. За
юридичними консультаціями найчастіше зверталися жінки. А от чоловіки частіше потребували правової допомоги при звернені до суду.
Минулого року фахівці системи БПД надали
майже 24 тис. юридичних консультації щодо трудового законодавства. Надійшло понад 1,6 тис. заяв
на захист та представництво в судах у справах,
пов’язаних із захистом трудових прав.
Серед найпоширеніших питань щодо захисту
трудових прав, з якими торік українці зверталися
до системи БПД, – оплата праці, розірвання трудового договору, звільнення, призначення на посаду
або прийняття на роботу, оформлення трудового
договору, відпустка, соціальні гарантії та компенсації, трудові права під час військової служби та
інші.
За юридичними консультаціями та роз’ясненнями щодо трудових прав найчастіше зверталися
жінки. Так, 56% від загальної кількості клієнтів, які
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потребували безоплатної первинної правової допомоги – саме жінки. А от чоловіки частіше прагнули відстояти свої права у суді. Серед клієнтів, які
звернулися за безоплатною вторинною правовою
допомогою, 66% – це чоловіки.

Березень-квітень 2020 року
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ОНЛАЙН ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО СИСТЕМИ БПД:
НОВІ ІНІЦІАТИВИ ТА АКТИВНОСТІ

Протягом січня-березня цього року фахівці
системи БПД провели в усіх регіонах України
понад 4 тис. правопросвітницьких заходів. Це
лекції, семінари, мітапи, флешмоби, квести, інтерактивні уроки. Після 12 березня, коли в Україні був запроваджений карантин, заходи перейшли у формат
онлайн. Загальна аудиторія усіх правопросвітницьких заходів системи БПД перевищила 62 тис. осіб.
Робота під час карантину «підштовхнула» фахівців системи БПД до активності у соціальних мережах. Формат флешмобу все частіше використовується для донесення правової інформації, важливих

соціальних повідомлень.
Онлайн правопросвітництво у системі БПД
активно розвивається. Вебінари, відеоролики,
прямі ефіри у соцмережах, подкасти, відеоконсультації та багато іншого. Фахівці центрів та
бюро навчилися комунікувати за допомогою
гаджетів та інтернет-платформ.
Подкасти стають все більш популярними,
оскільки дають змогу авторам напряму спілкуватися з необмеженою кількістю слухачів.
Система БПД також запроваджує цей формат
комунікації з аудиторією.
Під час карантину фахівці системи БПД не
лише дистанційно надають правову допомогу,
а й долучаються до важливих ініціатив, покликаних
підтримати вразливі категорії населення, забезпечити їх необхідними засобами захисту, продуктами
харчування.
Карантин та пов’язані з ним обмеження змінили
формати правопросвітницької діяльності системи
безоплатної правової допомоги. Акцент робиться на
онлайн активностях. Фахівці центрів та бюро правової допомоги з різних регіонів реалізують цікаві
ініціативи, які й після закінчення карантину стануть
частиною правопросвітництва системи БПД.

213 ФЕРМЕРІВ ОТРИМАЛИ БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ
ДОПОМОГУ ПІД ЧАС МОБІЛЬНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ВИЇЗДІВ
У МЕЖАХ ПРОЄКТУ СВІТОВОГО БАНКУ «ПРОГРАМА «ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
Адвокати системи БПД надали допомогу 12 аграріям. Такі результати участі системи БПД у «пілоті»
щодо впровадження Аграрного реєстру.
5 лютого цього року розпочалися виїзди мобільних груп операторів в об’єднані територіальні
громади Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей для
допомоги у внесенні відомостей про агровиробників до Державного аграрного реєстру. Працівники
системи БПД долучилися до пілотних виїздів у межах цього проєкту. Вони поширювали інформацію
про новостворений Державний аграрний реєстр,
а також надавали власникам земельних ділянок
юридичні консультації, які стосувалися земельних
правовідносин.
Під час першого етапу «пілоту» відбулося 60 виїздів мобільних груп операторів. З них 8 провели самостійно працівники системи БПД. У зустрічах взяли участь 1130 фермерів, з яких 619 – тобто 55%
– висловили бажання зареєструватись в Аграрному
реєстрі. Вже зареєстровано 235 осіб.

Як виявилося, 20% людей, які приходили послухати про Аграрний реєстр, мали юридичне питання,
певну правову проблему. Тобто, кожному п’ятому
працівники системи БПД надали правову допомогу.
З цих людей 12 відносилися до категорії малозабезпечених та мали серйозну правову проблему та отримали допомогу адвоката системи БПД.

5

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ: ЖІНКИ ЧАСТІШЕ ЗВЕРТАЮТЬСЯ
ЗА БПД, НІЖ ЧОЛОВІКИ
Серед клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 62% – це
жінки. Минулого року
безоплатну правову допомогу отримали понад
251,4 тис. жінок та понад
152,5 тис. чоловіків.
Ключові питання, з
якими зверталися жінки, – сімейне (20% звернень), цивільне (17%) та
житлове право (11%). А
от у чоловіків на першому
місці питання у галузі цивільного (18% звернень),
на другому – сімейного
(12%), а третьому – житлового права (9%).
Щодо вікового розподілу, то серед жінок-клієнток системи БПД найбільш активними у захисті свої прав виявилися
жінки понад 60 років – від них надійшло 34%

звернень.
Водночас
серед чоловіків, які
звернулися по правову допомогу, клієнти
віком понад 60 років
становлять 29%.
З листопада 2018
року в системі БПД
реалізується
стратегія гендерної рівності
«Рівні
можливості».
Для юристів та адвокатів системи БПД розроблено дистанційний
навчальний курс з гендерних питань «Рівні
партнери: як зробити
систему БПД ґендерно
чутливою». Адже саме
гендерна
чутливість
дає змогу краще зрозуміти потреби клієнтів та
клієнток системи БПД,
враховувати гендерні аспекти у комунікаціях та
при наданні правової допомоги.

ТРИВАЄ АНТИКОРУПЦІЙНА ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ
У СИСТЕМІ БПД
Антикорупційна інформаційна кампанія спрямована та три основні цільові групи – клієнтів системи
БПД, адвокатів, які співпрацюють із нею, та працівників центрів з надання БВПД та бюро правової
допомоги.
У кожному центрі та бюро розміщені оновлені
інформаційні плакати з інформацією про можливі
корупційні ризики та ситуації конфлікту інтересів, з
якими можуть зіштовхнутися клієнти системи БПД.
Підготовлені також спеціальні пам’ятки для клієнтів центрів та бюро правової допомоги. З цих
пам’яток можна дізнатися про можливі корупційні
ризики та контакти для зворотного зв’язку.
Відповідні антикорупційні пам’ятки отримуватимуть й адвокати, які співпрацюють із системою
БПД, та які укладатимуть відповідні контракти/договори із центрами для надання БВПД.
Важливим є також попередження ризиків корупції або конфлікту інтересів серед фахівців центрів.
Тож окремий аспект кампанії – спеціальні пам’ятки
й для працівників системи БПД.
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Якщо Вам відомі факти корупційних діянь у
системі безоплатної правової допомоги, повідомити про це можна за цілодобовим телефонним
номером (044) 364 17 47. Крім того, дати інформацію на антикорупційну лінію можна за допомогою форми зворотного зв’язку на оновленому
сайті системи БПД.
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КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ «WIKILEGALAID» ЗРОСЛА У 6
РАЗІВ ПОРІВНЯНО З І КВАРТАЛОМ МИНУЛОГО РОКУ
За січень-березень цього року
довідково-інформаційну
платформу правових консультацій
«WikiLegalAid» переглянули понад 883,4 тис. разів. Це майже у
6 разів більше, ніж за I квартал
2019 року, коли кількість переглядів сторінок становила 150,8 тис.
Якщо за січень цього року сторінки «WikiLegalAid» переглянули
понад 256,7 тис. разів, то вже у
лютому ця кількість зросла до
301,6 тис. Значний сплеск стався
у березні, коли в Україні було введено карантин через поширення
коронавірусної інфекції. Тоді відвідувачі правничої Вікіпедії понад
325 тис. разів переглянули інформацію, що міститься на платформі. Для порівняння – у березні
2019 року кількість переглядів
становила 84,7 тис.
Станом на 31 березня 2020
року платформа містить 1687
правових консультацій, які регулярно оновлюються. Упродовж І кварталу цього року на
платформі розміщено 94 нові

правові консультації, з них 61 консультація – у березні.
У відповідь на нові реалії на
головній сторінці платформи
з’явився новий розділ «Карантин

в Україні у зв’язку з коронавірусом COVID-19: що потрібно знати», де кожен може знайти інформацію щодо прав та обов’язків під
час карантину.

ПРОГРАМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАПРАЦЮЄ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Пілотний проєкт «Програма відновлення
для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» поширений на всю територію
України. Він реалізується на базі системи
БПД.
З минулого року пілотний проєкт за сприяння фонду ООН ЮНІСЕФ діяв у Донецькій,
Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях.
Суть програми відновлення – дати дитині
другий шанс, ресоціалізувати її та запобігти
вчиненню повторних правопорушень. Станом
на 10 квітня цього року укладено 87 угод про
застосування програми відновлення між потерпілими та неповнолітніми. Щодо 60 дітей
вже прийнято позитивні рішення суду щодо звільнення
від кримінальної відповідальності.

За окремими оцінками, втілення такого проекту по
всій Україні дасть можливість вивести з-під кримінального переслідування понад 1,5 тисячі дітей.
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
ВИКЛИКИ ТА УСПІХИ СИСТЕМИ БПД
ЖИТОМИРЩИНИ
Система безоплатної правової допомоги Житомирської
області складається з регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, чотирьох
місцевих центрів у Житомирі, Бердичеві, Коростені та
Новоград-Волинську та 19 бюро правової допомоги.
За сім років роботи регіонального центру видано 12 809
доручень для надання правової
допомоги у кримінальних провадженнях. Адвокати системи
БПД Житомирщини здобули 43
виправдувальні вироки. Це зна-

чний результат, адже 43 людини
завдяки фаховому захисту були
виправдані, не відбувають покарання у в’язниці за злочини, які не
скоювали.
За час роботи місцевих центрів
до них звернулось більше 76 тис.
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мешканців. Фахові правові консультації були надані
понад 56 тис. клієнтів. Допомога адвокатів та штатних
юристів для представлення
інтересів клієнтів у судах та
складання процесуальних
документів
знадобилась
у 20 520 випадках.
У Житомирській
області кількість учасників АТО/ООС
та загиблих
– одна з найбільших в Україні.
Тому правова допомога захисникам України є одним із пріоритетів
у роботі місцевих центрів.
Фахівці системи БПД Житомирщини налагоджують співпрацю
з партнерами, аби допомогти вирішити проблему, з якою звертаються
клієнти. У 2018 році фахівці Коростенського місцевого центру підписали
меморандум про співпрацю з Коростенською ромською общиною «Романо
Кхам».
Консультування
тих,
хто відбуває покарання,
– ще один важливий напрям роботи. Працівники
системи БПД Житомирщини допомагають засудженим відновити
документи, поновити батьківські
права, надають роз’яснення з
різних правових питань. Долуча-

ються до моніторингових візитів
Національного
превентивного
механізму. Під час таких заходів
перевіряють, чи не порушуються
права людини в місцях несвободи.
Активною є співпраця з об’єднаними територіальними громадами. За останні два роки фахівці

Новоград-Волинського місцевого
центру та бюро правової допомоги
домоглись прийняття 8 Програм
надання безоплатної правової допомоги об’єднаними територіальними громадами.
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СЛОБОЖАНЩИНА:
ВІД ДИКОГО ПОЛЯ ДО ПРАВОВОГО
Слобідська Україна, або Слобожанщина, – територія, дещо
більша за Харківщину. Чотири століття тому це були незаселені
простори, які називалися Диким полем. Це територія сучасних
Харківської, Сумської, частин Донецької та Луганської областей.
Основна відмітна риса системи БПД Харківщини та Луганщини
– те, що з початком воєнного конфлікту по допомогу звертається
велика кількість внутрішньо переміщених осіб. За соціальними
групами найбільше звернень від малозабезпечених осіб, потім
ідуть особи з інвалідністю, на третьому місці – діти-сироти.
Усього у Харківській та Луганській областях працюють 45 офісів системи БПД, у яких більш ніж
100 штатних юристів. Минулого
року зареєстровано понад 42 тис.
звернень осіб по правову допомогу. З Регіональним центром
з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях наразі співпрацюють понад 300 адвокатів,
дані про яких містяться в Реєстрі
адвокатів.

У 2015 році відкрилися місцеві
центри з надання БВПД. Найбільша навантаженість відразу лягла
на Харківський місцевий центр і
його Ізюмське бюро. Адже саме
сюди найбільше звертаються з

таких питань: надання статусу біженця, встановлення фактів смерті
на окупованій території, визнання протиправними дій Пенсійного
фонду щодо невиплати пенсії, з питань перерахунку пенсій відповідно
до довідок підприємств, що розташовані на окупованій території.
У Богодухівському районі значна частина населення (80 %)
мешкає в сільських населених
пунктах. Звідси й більша, ніж у
інших районах, потреба у виїздах, і великі відстані, і потреба у транспорті. Тут добре
налагоджена робота з органами місцевого самоврядування та державної влади,
працюють Програми надання
БПД.
На території Чугуївського
району багато об’єктів оборонного значення – військові
частини. Цим обумовлено те,
що велика частка звернень
до Чугуївського місцевого
центру – від учасників бойових
дій та військовослужбовців. Також
у районі багато осіб зі статусом
внутрішньо переміщених, тож актуальні всі питання, що їх стосуються.
На Луганщині працюють
три місцеві центри з надання БВПД: Міловський,
Сєвєродонецький і Старобільський.
Найбільша
категорія тут, звісно, внутрішньо переміщені особи,
серед них жінки за 60 років.
Особливе
навантаження
припадає на Станично-Луганське бюро, яке розташоване в епіцентрі подій.

Безоплатна правова допомога
у Харківській області

Безоплатна правова допомога
у луганській області

Загальна тенденція останнього
року для всіх місцевих центрів –
збільшення звернень осіб, які зазнали домашнього насильства.
Це свідчить про позитивні результати правопросвітницьких кампаній і заходів та підвищення правової свідомості громадян.
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ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ЗАХИСТ ОСІБ ПІД ЧАС
КАРАНТИНУ – ГОВОРИЛИ НА РІВНЕНЩИНІ
Коронавірус та надання вторинної правової допомоги із захисту чи представництва. Про
це говорили представники Регіонального центру з надання
БВПД у Рівненській області та
члени Ради адвокатів Рівненщини.
А що робити з наданням
вторинної правової допомоги,
коли фахівцю системи чи адвокату необхідно безпосередньо контактувати з клієнтом?
Як надавати правову вторинну
допомогу особам, хворим на
коронавірус або таким, в кого

є симптоми COVID -19?
Який алгоритми взаємодії адвоката з клієнтом, хворим на коронавірус?
«Цьогоріч роботи додалось. За три місяці
минулого року було видано 384 доручення адвокатам, за аналогічний
період цього року – 441. Вдвічі
збільшилась кількість опрацьованих актів. Відповідно і зросла
сума сплачених коштів», – зазначив директор Регіонального
центру Василь Овдіюк.

Учасники зустрічі детально
обговорили основні положення
запроваджених карантинних заходів, а також санітарних норм,
дотримання яких допоможе захиститись від зараження коронавірусом.

НА МИКОЛАЇВЩИНІ РОЗШИРЮЮТЬ ДОСТУП КЛІЄНТІВ СИСТЕМИ БПД ДО МЕДІАЦІЇ
Створення умов для забезпечення доступу
вразливих груп населення до медіації через систему надання безоплатної правової допомоги.
З такою метою було укладено меморандум про
співпрацю між Миколаївським місцевим центром
з надання БВПД та медіатором Оксаною Балацькою, яка є членом Національної асоціації медіаторів України.
Фахівці місцевого центру ідентифікуватимуть
медіабельні справи та пропонуватимуть клієнтам
вирішити спір за допомогою медіації. У разі отримання згоди клієнти будуть перенаправлені до
Оксани Балацької, яка на безоплатній основі надаватиме послуги з медіації.
Серед напрямів співпраці – організація навчальних заходів для фахівців системи БПД, адвокатів,
які залучаються до надання БВПД, суддів, інших
представників правничої спільноти, а також про-

ведення інформаційних та комунікативних заходів
за участі зацікавлених сторін, спрямованих на розвиток та популяризацію медіації як позасудового
способу вирішення спорів.

У ЧЕРНІВЦЯХ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЛОКАЛЬНУ ПРОГРАМУ «ТИПОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ»
У Регіональному центрі з надання БВПД у Чернівецькій області відбулися тренінги з підвищення
кваліфікації для головних спеціалістів відділу забезпечення роботи єдиного контактного центру
системи БПД. Зокрема, фахівцям презентували
локальну програму «Типові консультації» з найактуальніших питань клієнтів-додзвонювачів на номер 0-800-213-103.
Учасники тренінгу напрацювали типові відповіді
у спілкуванні з клієнтами контакт-центру системи
БПД, проаналізували розмови, обговорили культуру спілкування з додзвонювачами та алгоритм
фіксування наданої інформації в реєстраційній
карточці клієнта.
«Сподіваємось, що розроблена фахівцями
нашого центру локальна програма з типових питань клієнтів, які щодня телефонують на «гарячу» лінію системи БПД, дасть змогу працівникам
контакт-центру доступніше і якісніше надавати
консультації, а додзвонювачам допоможе опера-
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тивніше вирішувати свої правові проблеми», – зазначила начальник відділу забезпечення роботи
контактного центру Ольга Волощук.
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СИСТЕМА БПД ПОЛТАВЩИНИ РОЗПОЧАЛА ЦИКЛ ВЕБІНАРІВ ДЛЯ БАТЬКІВ
Регіональний центр з надання БВПД у Полтавській області
спільно з партнерами – представниками Центру дружнього до підлітків «Альтаїр» Полтавської облого благодійного
фонду «Громадське здоров’я»
ініціювали проведення циклу семінарів для батьківського загалу
та для всіх з бажаючих, які хочуть удосконалити свої навички
спілкуватися з дітьми підліткового віку.
Мета таких заходів покращити процес міжособистісного
спілкування батьків і дітей, щоб

уникнути «конфлікту поколінь»,
допомогти дітям гармонійно долати етапи розвитку, а батькам
розуміти свою роль і функції
у вихованні. Адже усі ми були
дітьми, підлітками, але чомусь
часто не готові прийняти факт
«дорослішання» наших дітей і
допомогти їм у цьому – дані питання також включені у серію вебінарів. Також отримана інформація сприятиме профілактиці
ризикованої поведінки підростаючих поколінь та розпізнаванню
загроз сучасного віртуального
світу.

ВОЛИНЯНИ РОЗШИРЮЮТЬ КОЛО ПАРТНЕРІВ
Консолідувати зусилля задля забезпечення широкого
доступу клієнтів до якісної безоплатної правової допомоги,
підвищення рівня практичної
підготовки студентів-консультантів юридичної клініки в сфері надання правової допомоги
та захисту прав людини, глибокого усвідомлення майбутніми правниками місії правничої
професії. Це – мета Меморандуму про співпрацю та партнерство між Регіональним центром
з надання БВПД у Волинській
області, Луцьким місцевим центром, юридичним факультетом СНУ імені Лесі Українки та
юридичною клінікою «Ad Astra»
СНУ імені Лесі Українки.
Сторони домовились ство-

рити належні умови для
забезпечення права клієнтів на безоплатну правову допомогу, у тому числі
шляхом розроблення механізму взаємодії з питань
перенаправлення один одному клієнтів, які потребують правової допомоги,
підвищувати
практичну
підготовку студентів-консультантів юридичної клініки у сфері надання правової допомоги шляхом
впровадження наставництва адвокатів над студентами-консультантами.
Серед напрямків співпраці
– проведення спільного моніторингу звернень з надання правової допомоги, узагальнення

практики надання правової допомоги на відповідність її наяаним стандартам та вироблення
спільних підходів і методів щодо
її надання.

ФАХІВЦІ СИСТЕМИ БПД СУМЩИНИ СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ
ЗІ СТУДЕНТАМИ-ЮРИСТАМИ
Підписаний меморандум про співпрацю між Регіональним центром з надання БВПД у Сумській області та Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ.
Регіональний центр має успішний досвід співпраці з
різними вищими навчальними закладами м. Суми. Така
взаємодія дає змогу проводити правопросвітницькі заходи серед молоді, організовувати конференції, круглі столи,
тематичні зустрічі, проходити практику студентам-юристам
на базі Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД
тощо.
Крім того, фахівці системи БПД Сумщини братимуть
участь в обговоренні обсягу освітніх програм університету, розробленні навчальних програм, методично-інформаційних матеріалів та дистанційних курсів для студентів, які
залучатимуться до роботи в юридичній клініці, у тому числі
щодо функціонування системи БПД в Україні.
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