#ЦифраМісяця

170 тисяч

публікацій у ЗМІ
про захист прав
упродовж року

ЛИСТОПАД

2020

БЕЗОПЛТН ПРВОВ ДОПОМОГ

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги

www.legalaid.gov.ua

ПРАВОВА ДОПОМОГА: ЯК ГАРАНТУВАТИ ЯКІСТЬ
Одним із пріоритетів розвитку системи безоплатної правової допомоги є постійне підвищення якості правової допомоги. Координаційний центр з надання правової допомоги
забезпечує системний моніторинг якості та повноти наданої безоплатної правової допомоги. Поряд зі стандартизацією роботи увага приділяється навчальному компоненту, налагодженню обміну досвідом та проактивній позиції у запровадженні світових моделей
управління якістю.
Створити «правила гри»
З липня 2014 року затверджено
стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у
кримінальному процесі. Позитивний
досвід їх впровадження спонукав
поширити його й на інші категорії
справ. Тож у грудні 2017 року затверджено стандарти якості надання БВПД у цивільних, адміністративних справах та представництва у
кримінальному процесі.
На початку 2019 року визначено
вимоги до надання правової допомоги штатними юристами системи
БПД. Такі вимоги поряд з іншими
механізмами забезпечення якості
роботи системи закріплені у Порядку надання БПД працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Для клієнта стандарти — це гарантія якості правової допомоги,
яку він отримає.
Вимога дотримання стандартів є обов’язковою для юристів та
адвокатів, що надають безоплатну
правову допомогу.
Як це працює у системі БПД
Для забезпечення якості важливо мати не лише стандартизовані
«правила гри», а й систему моніторингу їх дотримання. Якість пра-

вової допомоги, наданої штатними
юристами системи БПД, оцінюється постійно.
Ключовою фігурою, яка координує моніторинг якості правових
послуг на рівні усієї системи, є
управління забезпечення якості

правової допомоги Координаційного центру.
На місцях такі функції покладені
на менеджерів з якості. Це адвокати, які надавали безоплатну правову допомогу, тож мають практичний досвід і розуміння як вимог
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системи, так і принципів адвокатської діяльності. Задля уникнення
конфлікту інтересів вони зобов’язані припинити надавати БВПД,
але можуть продовжувати приватну адвокатську практику.
До основних механізмів аналізу
якості та повноти правової допомоги, наданої юристами системи
БПД, слід віднести діяльність Комісії експертно-правничої оцінки
БПД, що надається працівниками
центрів. До складу КЕПО увійшли
30 фахівців системи БПД. Вони відібрані за конкурсом, мають досвід
у галузі права та практичні навички ведення судових справ не менше 3 років.
Станом на 2020 рік проведено 7
засідань КЕПО. Експерти оцінили
209 матеріалів БППД та 233 матеріалів БВПД.
Дотримання стандартів якості
БПД адвокатами
Якість надання адвокатами БПД
оцінюють ради адвокатів регіонів.
Для цього створені регіональні ко-

місії з оцінювання якості, повноти
та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Комісія перевіряє дотримання адвокатом Стандартів якості у роботі
й колегіально готує висновок рекомендаційного характеру. Якщо
комісія дійде висновку, що в діях
адвоката є ознаки дисциплінарного проступку, комісія звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.
КДКА може притягнути адвоката,
який непрофесійно виконує свої
обов’язки, до дисциплінарної відповідальності.
Якщо клієнт вважає, що адвокат неналежно надає правову допомогу чи порушує Правила адвокатської етики, то може подати до
КДКА скаргу. Комісія розгляне наявні докази та протягом трьох днів
з дня засідання повідомить клієнту
про прийняте рішення.
Наостанок, але не на останньому місці: думка клієнтів
Один із досить типових методів

оцінювання якості — це анкетування або дослідження рівня задоволеності клієнтів. Як свідчить
статистика, майже 60% клієнтів
звертаються до місцевих центрів
та бюро повторно. У 90% випадків
клієнти приходять за рекомендацією знайомих. Ці цифри дуже точно
свідчать про якісне надання правової допомоги.
У кожному місцевому центрі у
зручному для клієнта місці встановлена закрита скринька з написом «Для відгуків», куди клієнт
має змогу покласти власноруч
заповнену анкету. Крім того, менеджери з якості опитують клієнтів за
їхньою згодою, а також самостійно
або у складі робочих груп проводять дистанційне позапланове
спостереження за роботою місцевих центрів.
Ще одне дослідження — робота
«таємних клієнтів». Це дає змогу
безпосередньо оцінити, як проходить спілкування з клієнтами,
наскільки доступно та зрозуміло
йому роз’яснюють, як отримати
правову допомогу тощо.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА
КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2020
№3095/7 оголошується конкурс з обрання директора Координаційного
центру з надання правової допомоги.
Прийом документів для участі у
конкурсі триває з 30.11.2020 року до
18.12.2020 року включно.
Вимоги до кандидатів
Директором
Координаційного
центру з надання правової допомоги може бути особа, яка має вищу
освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань «Право» або
«Управління та адміністрування», або
«Публічне управління та адміністрування», або «Міжнародні відносини»,
має досвід роботи не менше трьох
років на керівних посадах в органах
державної влади та/або місцевого
самоврядування та/або керівних посадах на підприємствах, в установах
та організаціях незалежно від форми
власності та/або не менше п’яти років
у галузі права, вільно володіє державною мовою.
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Умови проведення Конкурсу
Конкурс триває не менше 30 робочих днів з моменту оприлюднення
оголошення та проводиться за такими етапами:
перевірка документів, поданих
кандидатами, на відповідність загальним вимогам, визначеним Порядком
проведення конкурсу на зайняття посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги (не
більш як 10 робочих днів);
тестування (тест загальних навичок) (термін призначення дати етапу
Конкурсу не регламентовано);
співбесіда (термін призначення
дати етапу Конкурсу не регламентовано).
За результатами всіх етапів конкурсу Комісія протягом 3 робочих
днів з дня проходження співбесіди
всіма кандидатами визначає кандидатів, які отримали три найвищі
конкурсні бали за результатами проведеного Конкурсу та передає таку
інформацію Наглядовій раді Коорди-

наційного центру з надання правової
допомоги.
У п’ятнадцятиденний строк з дня
отримання такої інформації Наглядова рада Координаційного центру
з надання правової допомоги за
результатами додаткової співбесіди
з кандидатами, у тому числі проведеної дистанційно в режимі відеоконференції з дотриманням умов,
визначених для проведення Конкурсу, подає Міністру юстиції України
рекомендації щодо кандидатів для
розгляду та прийняття остаточного
рішення.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬ ФАХІВЦІ СИСТЕМИ БПД
Перерахунок
пенсії.
Відновлення соціальних
виплат. Отримання свідоцтва про народження дитини українського зразка. Розірвання шлюбу з
особою, яка проживає на
непідконтрольній Україні території. З такими
проблемами найчастіше
звертаються внутрішньо
переміщені особи до системи безоплатної правової допомоги.
Юристи та адвокати
для переселенців
З січня 2017 року до
жовтня 2020-го безоплатну вторинну правову допомогу отримали понад
23,3 тис. внутрішньо переміщених осіб.
«Найчастіші питання,
з якими звертаються внутрішньо переміщені особи, — вирішення різного
роду спорів у сфері цивільного законодавства,
а також з питань соціального забезпечення, сімейного, адміністративного,
спадкового та пенсійного
права», — говорить в.о.
директора
Координаційного центру з надання
правової допомоги Олександр Баранов.
Право на лінії зіткнення
Задля надання безоплатної правової допомоги ВПО та особам, які
перетинають лінію розмежування у межах Донецької області, працюють дистанційні пункти
доступу до БПД на базі
гуманітарно-логістичних
центрів, що розташовані в районах контрольних
пунктів в’їзду-виїзду «Майорськ», «Новотроїцьке»
та «Мар’їнка». З 1 жовтня

2017 року до 30 жовтня
цього року фахівці місцевих центрів майже 1,4
тис. разів виїжджали в райони КПВВ Донеччини та
надали правову допомогу
понад 25,1 тис. осіб.
Крім того, працює
Станично-Луганське бюро
правової допомоги, яке
розташоване в безпосередній близькості до
КПВВ «Станиця Луганська». Тут можуть отримати безоплатну правову допомогу особи, які
перетинають лінію зіткнення.
Ці люди найчастіше
звертаються за роз’ясненнями щодо оформлення
дозволу для переміщення в районі проведення
ООС, отримання пенсії
за довіреністю, відновлення соціальних виплат.
Поширені питання — отримання свідоцтва про
народження дитини українського зразка, відновлення втрачених документів, розірвання шлюбу з
особою, яка проживає на
неконтрольованій Україною території.
Для підвищення правової обізнаності внутрішньо
переміщених
осіб щодо їхніх прав та
механізмів їх захисту
працівники системи БПД
систематично проводять
правопросвітницькі
заходи з актуальних для
ВПО тем. Зокрема, щодо
порядку відновлення порушених прав, виплати
та призначення пенсій,
особливостей пенсійного
забезпечення, отримання
пільг, порядку та умов надання державної цільової
підтримки дітей-переселенців тощо.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ ПОСЛУГ НА БАЗІ СИСТЕМИ
БПД МАТИМЕ НАЙБІЛЬШ СТАЛИЙ РЕЗУЛЬТАТ —
ВИСНОВОК ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробка та впровадження цифрових рішень у сфері правових послуг на базі системи безоплатної правової допомоги матиме найбільш сталий результат і максимальне охоплення вразливих
груп населення, а також найширше географічне покриття. Такий висновок дослідження «Надання
правових послуг в Україні та можливості їх цифровізації».
Що важливо для соціально
вразливих груп
У межах дослідження були
проаналізовані потреби соціально вразливих груп населення в
отриманні правових послуг. Також респондентам ставили запитання щодо використання ними
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Загалом представники фокус-груп позитивно оцінили систему БПД, а також роботу громадських організацій з надання
безоплатних правових послуг.
Як виявилося, частина респондентів критично ставиться
до телефонних правових консультацій. Причини цього різні,
зокрема, відсутність візуального
контакту, неможливість розглянути атипові випадки.
Практично всі респонденти
готові отримувати правові послуги в онлайн-форматі.
Соціальні мережі є важливим
джерелом правової інформації
для респондентів.
Правова допомога онлайн
— реалії сьогодення
Система БПД вже активно
використовує цифрові технології для надання правових послуг.
Зокрема, створена та розвивається довідково інформаційна
платформа правових консультацій WikiLegalAid. На сьогодні вона містить понад 1,9 тис.
правових консультацій, а також
зразки процесуальних документів, посилання на нормативні
акти та судові рішення.
Дистанційні звернення гро-
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мадян щодо отримання первинної правової допомоги
надходять до системи БПД
з різних каналів зв’язку —
через електронну пошту,
Viber, Telegram, Facebook,
мобільний додаток «Безоплатна правова допомога».
Для того щоб покращити
та пришвидшити процес їх
обробки,
Координаційний
центр використовує спеціальне програмне забезпечення, яке надає можливість
централізовано розподіляти
між юристами центрів та опрацьовувати усі звернення
незалежно від засобів зв’язку який обрав клієнт, уточнювати запити клієнтів та
надавати відповіді.
Вдосконалення наявних
онлайн послуг та розробка
нових
Враховуючи результати проведених фокус-групових досліджень та інтерв’ю, а також
функціонал наявних цифрових
рішень у сфері надання правової
допомоги, автори дослідження
виокремили низку рекомендацій
для подальших кроків цифрової
трансформації правових послуг.
Деякі з них система БПД вже реалізовує.
Так, наразі Координаційний
центр вже працює над технічним
впровадженням реалізації обміну інформацією між центрами з
надання БВПД та державними
органами з урахуванням вимог
законодавства у сфері захисту
інформації.
Розпочалася робота над роз-

ширенням функціоналу мобільного застосунку «Твоє право».
У планах — розвиток розділів
для інших категорій клієнтів
системи БПД, інтеграція статей
WikiLegalAid та можливість надання правових консультацій
онлайн.
Довідково. Дослідження здійснено в рамках ініціативи «Цифрові рішення для покращення доступу до правосуддя в Україні»,
що є компонентом проєкту Програми розвитку ООН в Україні
«Права людини для України» за
фінансової підтримки Глобальної Програми посилення верховенства права та прав людини
задля сталого миру та сприяння
та експертного внеску Координаційного центру з надання правової допомоги в Україні.
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ЯК ЕФЕКТИВНО НАДАВАТИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
За 10 місяців цього року до
системи БПД звернулися 940
постраждалих від домашнього
насильства, яким був потрібен
захист або представництво у
суді. За минулий рік таких звернень було 790. Правова допомога постраждалим від домашнього насильства — це завжди
більше, ніж надати юридичну
консультацію, скласти позовну
заяву і виступити в суді.
Здебільшого питання, з якими
постраждалі від домашнього насильства звертаються до системи
БПД, стосуються звернення до
суду для видачі обмежувального
припису.
Утім, далеко не всі люди, що
стикнулися з такою проблемою,
готові особисто прийти до центрів та бюро правової допомоги.
Їм легше, а часто й безпечніше
звернутися по допомогу телефоном, через інтернет. З квітня цього року система БПД запустила в
телеграм-чат «Правова допомога
протидії насильству», де постраждалі від домашнього насильства
та свідки можуть отримати консультацію юристів щодо захисту
своїх прав.
За правовою консультацією
можна також звернутися, написавши повідомлення у месенджер
фейсбук-сторінки системи БПД,
у публічний чат телеграм-каналу
«Безоплатна правова допомога»,

у приватний чат системи БПД у
Телеграм або Вайбер, а також через мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
Постраждалі від домашнього насильства можуть отримати
кваліфіковану правову допомогу,
зателефонувавши на Єдиний телефонний номер системи БПД 0
800 213 103. Так, лише з червня
по листопад цього року до контактного центру надійшло 467 телефонних звернень з питань протидії та запобіганню домашньому
насильству.
Також у рамках співпраці з гарячою лінією 1547 з попередження
домашнього насильства з лютого
по листопад цього року фахівці
контактного центру системи БПД
перенаправили 354 особи для
отримання кваліфікованої психологічної чи інших видів допомоги.
Крім цього, за цей час оператори
контактного центру системи БПД
за номером 0 800 213 103 прийняли понад 103 телефонних звернення від осіб, перенаправлених з
гарячої лінії 1547.
Здебільшого питання стосувались притягнення кривдника
до відповідальності, отримання
безоплатної вторинної правової
допомоги, як звернутися до правоохоронних органів у зв’язку зі
вчиненням домашнього насильства, видачі обмежувального припису та винесення термінового
заборонного припису. Багато за-

питань також щодо зняття з реєстрації місця проживання, стягнення аліментів, порядку розірвання
шлюбу та визначення місця проживання дитини.
Фахівці системи БПД говорять,
що особливо важливо в процесі комунікації дати зрозуміти постраждалій особі, що вона не винна в
тому, що відбувається, та будь-яке
насилля є неприпустимим. Серед
рекомендацій щодо ефективної
взаємодії з клієнтами, які постраждали від домашнього насильства,
— розвиток емпатії та застосування прийомів активного слухання,
спілкування зрозумілою мовою.
Вкрай важливо, щоб люди
вміли розпізнавати домашнє насильство, знали, яких форм воно
буває, та чітко розуміли алгоритм
дій — що робити, куди звернутися
по допомогу. Для цього працівники системи БПД проводять правопросвітницькі заходи, як офлайн,
так і онлайн.

5

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги

ПОЧУТИ І ПОБАЧИТИ : ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ БПД ЗІ ЗМІ
«Четверта влада» є одним із ключових партнерів системи БПД. Зокрема, завдяки телеканалам та
радіопередачам громадяни отримують у зручному
форматі інформацію про свої права та приклади їх
ефективного захисту. Дізнаються про законодавчі
зміни та механізми вирішення правових проблем.
Можуть почути й побачити адвокатів та юристів, а
також клієнтів, які готові говорити назагал про свій
правовий біль та можливість домогтися справедливості.
«Право плюс комунікація — це і є правозахист. Коли
ми не тільки створюємо прецеденти, а й інформуємо
суспільство про алгоритми захисту прав у конкретних
життєвих ситуаціях. Привернути увагу до теми широких верств населення можливо лише за підтримки
засобів масової інформації», — розповідає фахівчиня
Криворізького місцевого центру з надання БВПД Наталія Кожем’яка.
Є сотні й тисячі інших історій та подій системи БПД,
про які українці дізналися зі ЗМІ. Звісно, це спонукало багатьох шукати справедливості й у своїх життєвих
проблемах.
«Кожен десятий клієнт дізнався про систему безоплатної правової допомоги із засобів масової інформації.
З них кожен п’ятий — завдяки теле- та радіопередачам
за участі юристів і адвокатів, які надають правову допомогу. Відтак ми вдячні кожному нашому медіапартнеру і переконані, що це спільна перемога у захисті прав
українців та відновленні справедливості», — переконана начальниця управління комунікацій Координаційного
центру з надання правової допомоги Фаїна Козирєва.
Наші юристи та адвокати стали частими гостями в
студіях регіональних радіо й телеканалів, в інтернет-медіа тощо. І хоча карантин, запроваджений у зв’язку з
коронавірусною інфекцією Covid-19, вніс певні зміни у
роботу системи БПД, він не став на заваді медіапідтримці.
Як захистити свої права, зокрема за допомогою
системи безоплатної правової допомоги, як отримати
правову допомогу дистанційно, порядок захисту трудових прав, порядок отримання аліментів на утримання
дитини, порядок та підстави припинення шлюбу, права
та обов’язки осіб, які проживають у цивільному шлюбі,
отримання статусу багатодітної сім’ї, протидія домашньому насильству, як встановити факт належності особі правовстановлюючих документів — ці та інші теми
регулярно висвітлюються у ЗМІ, соціальних мережах,
під час телевипусків та на радіо.
«Знай свої права», «Правовий путівник», «Правова
година з юристом», «Правовий лікнеп» — у таких постійних рубриках теле- та радіопрограм юристи системи БПД пояснюють українцям їхні права. Загалом система БПД підготувала та поширила понад 170 тисяч
публікацій у ЗМІ.
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
«ВОЛОНТЕР БПД»:
11 УЧАСНИКІВ З ДОНЕЧЧИНИ УСПІШНО ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ

Протягом трьох місяців 16 учасників з Донецької
області проходили навчання з найпоширеніших правових питань. Впродовж усього навчання їм допомагали кваліфіковані юристи, які надавали додаткові
консультації та поради. Навчання складалось з 7
модулів і фінального тесту. Максимальна кількість
балів, яку можливо було отримати — 900, прохідний
бал — 400. За результатами оцінювання 11 учасників

успішно пройшли навчання та отримають відповідні
сертифікати.
Волонтери познайомилися з координаторами, з
якими вони будуть комунікувати під час здійснення
волонтерської діяльності. В Донецькій області їх двоє:
Марія Комарова, начальниця відділу «Нікольське
бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання БВПД та Світлана Козакова,
начальниця відділу «Торецьке бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання
БВПД.
Упродовж грудня координатори очно зустрінуться з волонтерами, обговорять питання подальшої
співпраці. А вже в січні 2020 року волонтери візьмуть
участь у п’ятиденному практичному тренінгу з дотриманням всіх карантинних заходів.
Проєкт «Волонтер БПД» реалізується Системою
безоплатної правової допомоги України у співробітництві з БФ «Право на Захист», за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців та Програми з розвитку ООН.

ЗЕМЕЛЬНИЙ МАРАФОН ЮРИСТІВ ПАВЛОГРАДСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ
Від початку осені фахівці Павлоградського
місцевого центру з надання БВПД регулярно
виїжджають до віддалених сіл та селищ і консультують мешканців з питань земельного законодавства.
Так, спеціалісти центру вже відвідали громади
у Павлоградському, Межівському, Юр’ївському,
Васильківському, Петропавлівському та Покровському районах. Під час таких візитів пройшли
зустрічі та семінари з мешканцями громад, головами ОТГ, старостами, землевпорядниками,
юристами, працівниками бібліотек. Багато спілкувалися правники і з власниками та користувачами земельних ділянок.
Після зустрічей починав роботу мобільний
пункт доступу до БПД. Охочі могли отримати
письмові консультації із земельних питань. Людей цікавило, як скористатися конституційним
правом на отримання землі, особливі отримання
БВПД власниками земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, питання припинення,
переоформлення договорів оренди, дотримання
переважного права орендаря.
Такі виїзди здійснюються щомісяця і проводяться з дотриманням усіх карантинних норм.
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ПРИКАРПАТЦІ ПРИЄДНАЛИСЬ ДО АКЦІЇ «МІСЯЧНИК МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ»
З 11 листопада до 12 грудня 2020 року проходить перший щорічний «Місячник медіації в Україні». Його мета — консолідація зусиль медіаторської спільноти для просування медіації як послуги
та професії, її наближення до людини по всій Україні.
Заступник директора Регіонального центру з надання БВПД
в Івано-Франківській області Володимир Ковальчук разом з керівником громадської організації «Родина Кольпінга на Прикарпатті» Володимиром Шегдою обговорили проведення спільних
правопросвітницьких заходів, онлайн-дискусій, переглядів документального кіно на правову тематику, зустрічей з реалізації
«Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у
вчиненні кримінального правопорушення» через місцеві структури БПД, на базі територіальних підрозділів пробації та бібліотечних установ.
Саме на базі ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» в Івано-Франківську вже понад рік функціонує «Центр Медіації на Прикарпатті».
Також обговорили можливість проведення спільних тренінгових програм для новостворених ОТГ та депутатів різних рад з питань медіації, попередження домашнього насильства, соціальних
та економічних конфліктів у територіальних громадах.

СИСТЕМА БПД — ДІТЯМ
ДРАЖНИТИ ЧИ ВСЕ Ж ТАКИ ДРУЖИТИ? ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ УРОКИ ДЛЯ
ШКОЛЯРІВ СУМСЬКОЇ ШКОЛИ
Руде волосся, зайва вага, немодний одяг? За що сучасні діти цькують
один одного? Яка за це передбачена
відповідальність та де можна отримати допомогу й захист?
Це обговорювали учні 3-В класу
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №9 під час правопросвітницького уроку разом з фахівчинею
Регіонального центру з надання
БВПД у Сумській області Оленою
Омельченко. Вона розповіла учням
про види булінгу, а також про те, яке
покарання передбачене законом за
вчинення цькування.
Інформація й увесь наочний матеріал підібрані з урахуванням віку дітей. Зокрема,
аналізували приклади, життєві ситуації за допомогою спеціальних фігурок, на яких були зображені
різні діти. На одній фігурі був зображений хлопчик із
зайвою вагою, рудим волоссям, веснянками. На іншій — дівчинка в окулярах, темним кольором шкіри,
одягнена в яскраві речі тощо. Діти одразу помічали,
так би мовити, негативні риси, а також за що цю дитину можуть цькувати в школі. Але разом з тим шко-
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лярам запропонували віднайти в цих дитячих фігурах
щось позитивне.
Також учні дізналися, як система безоплатної правової допомоги сприяє вирішенню питань булінгу, де
батькам та вчителям отримати консультацію, роз’яснення, які права та обов’язки мають діти. Школярі отримали тематичні буклети системи БПД «Твої права
— твій надійний захист», паспорти прав дітей, а для
інформаційного класного куточка вчителі мають плакати «Стоп булінг».
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У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ПРОВЕЛИ ТРЕНІНГ «Я – ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Тренінгове заняття в межах щорічної акції «16 днів
проти насильства» організували для хмельницьких

школярів юристка Хмельницького місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Мар’яна Пестун та завідувачка відділу періодики та
соціокультурної роботи Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва Ірина Міщенко. Діти обговорювали випадки насильства та формували навички правомірної поведінки.
Школярам навели приклади проблемних життєвих
ситуацій та запропонували відповісти на запитання:
як ми ставимося одне до одного, що змушує близьких людей бути такими жорстокими, чому виникають
проблеми у стосунках між батьками й дітьми? Учні
з’ясували визначення таких понять, як «насильство»,
«види насильства», «агресор», «жертва».
«Діти охоче долучались до обговорення, активно відстоювали свої власні думки і переконання, що
дало змогу поглибити їхні знання про права людини
та сформувати навички правомірної поведінки», – зазначає Мар’яна Пестун.
Крім цього діти дізналися про роботу центру правової допомоги, спрямовану на надання консультацій
та правову підтримку осіб, які зазнали насильства.
Щорічна акція «16 днів проти насильства» триває
з 25 листопада по 10 грудня.

ОНЛАЙН-КВЕСТ «ВІД ЗНАННЯ ДО БЕЗПЕКИ» ВІДБУВСЯ У ПОЛТАВІ
У Полтаві відбувся інформаційно-просвітницький квест «Від знання до безпеки» в
онлайн-форматі. Організатором заходу став
Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я» за підтримки Регіонального
центру з надання БВПД у Полтавській області, відділу ювенальної превенції управління
превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Полтавській області,
Центру денного перебування «Компас» Харківського благодійного фонду «Благо».
Учасниками квесту стали 36 молодих людей. Змагання відбувалося на 6 локальних
станціях: «Коло безпеки», «Правові головоломки», «Шляхи передачі ВІЛ», «Міфи і факти
про здоров’я», «Ребуси здоров’я», «Асоціації у
сфері наркотиків».
Під час відвідування локації системи БПД
«Правові головоломки» учасники мали розгадати правовий кросворд на тему булінгу в
освітньому середовищі, його видів, основних
учасників цього процесу й відповісти на питання, як цього уникнути.
У результаті запеклої боротьби перше місце виборола команда вихованців Кременчуцької колонії «Феміда».
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