ЗАТВЕРДЖЕНО
в
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ьного центру з надання
sовоi допомоrи
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оку

Рiчний план дiяльностi Мукачiвського мiсцевого центру з надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги
на 2021 piK

Найменування
завдання

п/п

l.

Мета та
основний
результдт
впконання
завдання

Найменуваrrня заходу
для впкоцання завдання

Наймёпування
показникiв
результативпосгi
виконання заходу та
перелiк викоlrдвцiв

значення показникiв
результатпвпо gli виконання
захо.ry по регiоЕу в цiлому та в
розрiзi впконавцiв окDемо
I

II

пI

ш

Суб'екги вiдповiдного прдва мають рiвний досryп до БПД

Разом
a

Захiд 1.1.1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих
на роз'яснення змiсry кJIючоаих
реформ (змiн у законолавствi) у

кiлькiсть заходiв

5

5

5

2

2

,

5

20

сферi, сочiального захисry,

Пiлвпщення рiвня
правовоi кульryри

3ахiд

t.

t. Раннiй лосryп та

iнклюзивнiсть

освiти, охорони здоров'я
пенсiйного забезпечення, тощо

населення,

обiзнаностi осiб
щодо можливостi
вирiшення проблем
у правовий спосiб

3ахiд 1.I.2, Проведення
спiльвих зустрiчей (круглi
столи, семiнари) з метою
налагодження спiвпрацi з
територiальним и громадами,
органами мiсцевого
самоврядування, громадськими
органiзаuiями лля обговореяня
найакryальнiших пиmнь життя

кiлькiсть заходiв

8

громал захисту та дотримання
прав вразливrтх категорiй осiб,

пiдвищення правовоi
обiзнаностi населення

Захiд 1.1.3. Проведення

правопросвiтвицьких зzrходiв,
спрямованих
на запобiгання випадкам
домашнього наспльства,
дискримiнацii; злочинностi

кiлькiсть ]аходiв

3

3

3

l2

кiлькiсть заходiв

3

3

3

l2

kйbt{icTb заходiв

4

4

4

4

16

0

l

0

0

l

0

0

0

5

5

з

3

J

3

l2

Захiд 1.1.4.Проведення

тематичних ceMiHapiB, лекцiй,
зустрiчей з правовоi освiти для
осiб, якi належать до ocнoвHto(
соцiальяих i лемографiчних
груп населення, iнвалiдiв,
пенсiонерiв

Захiд l. 1.5.Проведення

правопросвiтницьких заходiв,
спрямованrо( назапобiгакня
безробiтгю

Захiд 1.1.б.
Органiзачiя та провелення
iнформацiйних заходiв до l0рiччя ухвалення Закону
Украiни (Про безоплатну

кiлькiсть заходiв

правову допомоry)

3ахiд 1.1.7. органiзачiя та
проведення заходiв,
присвяченrD( до
ВсеукраiЪського дня
безоrrпатноi правовоi допомоги,
цриурочений до Дня прав
людини (в тому числi

кiлькiсть заходiв

флешмобп, уроки права,
брейн-ринги, та iH.)

Захiд 1.1.8. ПроведеЕня
тематичних ceMiHapiB, лекцiй,

кiлькiсть заходiв

зустрiчей для дiтей сирiт, дiтей,
позбавлснкх батькiвського
пiклування, лiтей якi
перебувають у складних
житг€вих обставинах, дiтей якi
поста]кдали внаслiдок военних
лiй та збройних конфлiктiв

Зжiд l .1.9. Проведення
тематичнвх ceMiHapiB,
зустрiчей лдя ВПО лля
вирiшення найбiльш
акryальних правовж питань

kйbl(icTb заходiв

l

l

l

l

.l

6

6

6

6

24

Кiлькiсть публiкачiй

3

3

3

3

l5

Кiлькiсть публiкацiй

l

l

l

l

4

Кiлькiсть впсryпiв

.'

0

l

l

4

вказаяоТ категорiТ населення

Зжiд 1.1.10. Пiдготовка та
розмiщен}rя на сайтах

лержавних органiв, органiв
мiсцевого самоврядвання,
громадських об'сднань
iнформацii правовою
xapatoepy, матерiалiв щоло
функцiонуванrrя системи БП[

Захiд

1.1.1 1.

iнформачii',

Кiлькiсть публiкачiй

Розмiщення

в:l]кл

пвоi для

зжисту прав громалян

(у тому

числi соцiальна реклама) на
офiчiйному веб-сайгi
регiонального центру, ueHTpiB
зайнятостi, соцiальних
мережах, громадських мiсцях

Захiд 1.1.12. Оrryблiкування у
друкованих мiсцевих ЗМI
статей правового хараlсгеру,
консультачiй та iнформачiй
про досryп до безоплатноi
правовоi допомогц

Захiд 1.1.1З. Висryпи на
paлio/MicueBoMy телебачення з

роз'ясненнями громадянам

гараtIтованих iM Констиryцiсю
та законами Украiни прав у
рiзних сферах життя

Захiд l .l .l4. Проведення
вулtлчною iнформуванвя
llаселення, розповсюlDкення
серед населення

iнформачiйного лрукованого
видання на правову тематику
вiдповiдно до iHTcpeciB цiльовоi
аудшгорiI

кiлькiсть заходiв

0

0

5

5

l0

0

l

,,

Захiд 1.1.15, Публiчна
презентачiя результатiв
дiяльностi МЦ та бюро
правовоi допомоги Jця громад,
партяерiв та ЗМI

Кiлькiсть презентачiй

0

l

Захiд 1.1.16. Виготовлення та
розIIовсюдження власliих

iнформачiйних матерiалiв
(буклетiв, фласрiв, методичних
матерiалiв тощо) щоло
функuiонування спстеми БПД

Кiлькiсть буклегiв

По Mipi необхiлностi

3ахiл l. l. I 7.Оргавiзаuiя та

проведення виlЗних (он-лайн)

консультувань, у тому числi в
рамках роботи консультацiйних
тryнкгiв лосryпу ло безоплатноi
правовоi допомоги,
спрямован}о( на роз'ясненвя

кiлькiсть витздiв

l5

l5

l5

l5

60

кiлькiсть виi'здiв

l5

l5

l5

l5

60

змiсry кпочових реформ (змiн

у законолавствi) у сферi
земельЕого законодавства

Захiд 1.1.24. Органiзаuiя роботи
дистанцiйнtо< консультацiйних
пунктiв прийому громалян у

прш.riщеннi УВП Nч 9 та
струкryрних пiлроздЙiв фiлii

[У

KI_\eHTp

пробацii>

3ахiд1.1.25. Органiзачiя
налання алресноТ безоплатноi
правовоi допомоги
незахищеним верствам
населеняя

кiлькiсть впiздiв

По Mipi шеобхiдностi

Кiлькiсть зверЕень

По Mipi необхiдностi

Захiдl. 1.26. Забезпечення
доступу до електроннш(
cepBiciB MiHicTepcтBa юстицiТ

Украiни.

зжiд 1.2.1.наповнення
.човiлково-i нформачiйноТ

Покращення якостi,
повнотl,l

Захiд 1.2. WikilegalAid

m

оперативностi
надання правових
консультацi й

платформи правових
консультачiй KWikiLegalAid>

Кiлькiсть консультацiй

0

l

0

l

2

кiлькiсть оновлень

6

6

6

6

24

кiлькiсть заходiв

1

l

l

l

4

0

l

l

l

3

,'

l

l

1

захiд 1.2.2.Редаryвання та
пiлцимка в акryальному cTaHi
правових консультацiй
розмiщених в довiдковоiнформачiйнiй платформi

<WikiLegalAid>
Захiл 1.2.3.Популярtлзачiя
довiлково-iнформачiйноi
rrлатформи правових

консультацiй (WikiLegalAid>

Захiд | .3.1.Залучення

3ахiд 1.3. Механiзм
перенапраепення

Пiдвищення

досryпностi послуг

Бпд

пiдвиценrи

досryпяостi пос;ryг

Бпд

партнерських органiзацiй до
спiвпрачi в частtлнi
переправлення клiснтiв до
спечiалiзованих установ.
Запровалження ефективного
механiзму перенаправляв
клiснтiв мiж мережею БП,Щ та
нез:lлежним и провайдерами

кiлькiсть заходiв

Захiд 1.3.2 Пiдписання нових
Меморанлумiв про спiвпраlдо

(зустрiчi, обговорення
результатiв спiвпрацi та
напраtловання нових пiдходiв);
Укладання додаткових уго,п/

кiлькiсть ]аходiв

0

MeмopaвJlyмlB про
переправлення; Збiр,

заповнеtlня партнерами,Анкет
партнерськшх органiзацiй.

2. Клiснти отримують якiснi поuryгп
3ахiд 2.1. Пiдвtлщевня
якостi послуг безоплатноI
правовоI допомоги

безоплатпоi

моги

2. l. l.Органiзацiя та
проведення круглих столiв,

Захiл

робочж зустрiчей, тренiягiв
пiдвищення якостi
надання БПД

("рееr review")

3.

Bol

для адвокатiв з метою

обговорення складнtок та
акryальних питань; поlцирення
позитивного досвiду, кращих
практик адвокатiв, якi
праlдоють у системi БПД

Кiлькiсть зустрiч€й

l

I

l

l

4

Люди у TepпTopiaJrbн[x rромадах мають крдщi Mo2KJlиBocTi для реалiзацii своiх прав

3ахiд 3.1. Вiдновне

правосудДя. Медiацiя

3ахiл 3.2. MepelKa

волонтерiв/Амбасадори

Бпд

Пiдвищення рiвня
правовоi обiзваностi

громамн

Сприяння розвuтку
правничоi спiльвоти

Захiд. 3.1 .l Проведення
iнформацiйЕоi кампавii про
Вiдновне правосудц
Захiд 3.2.1 Проведення заходiв
iз залуrення та вiдбору
потенцiйних
претендентiв,/волонтерiв ло
системи БП,Щ (iнформацiйно-

кiлькiсть заходiв

кiлькiсть заходiв

t

I

l

l

4

1

l

l

l

4

0

l

2

l

4

роз'ясюовальна робоm серед,

сryдентiв, активнж громадlн у
рiзних чiльових групах)

Зжiд 3.3.1. Розвиток

Захiд 3.3. н€залеrкнi
провайдери БПД

Ефекгивна спiвпраru з
партверами та
провайдерами надання
БПД для покращення
якостi правових послуг

партнерських мереж та
взаемодiя з органами мiсцевого
самоврядування з метою
розроблення та прийняття
проекгiв мiсцевtлк програм
налання БП,Щ" залрення у

якостi ix виконавцiв
якнайширшого кола
громадськю( органiзацi й
вiлповiлного профiлю

Кiлькiсть зустрiч€й

Зжiд 3.3.2. Надання методичноi
допомоги оМс щодо
органiзацii ними надавня БПД
3ахiд 3.3.3. Проведення
робочrо< зустрiчей та нарад iз
партнерами по обговоренню
результатiв роботи та
напраllювання нових пiдходiв

Кiлькiсть зустрiчей

l5

l5

l5

l5

60

Кiлькiсть узагальнень

l

l

I

l

4

кiлькiсть заходiв

l

!

l

l

4

кiлькiсть дослижень

0

l

0

l

2

Кiлькiсть дослiдяtень

0

0

0

l

1

I

l

2

до надання БПД

Захiл 3.3.4. Провелекttя
робочюt зустрiчей iз
представниками органiв
мiсцевого самоврядування
,державних органiв,
громалськrх органiзачiй з
меmю налагодження спiвпраui
та розвитку парпrерських
мереж, зшI}пlен}UI нових
стейкхоллерiв, у тому числi,
створення Еезалежного
провайлера на piBHi
територiальних громад
Захiл 3.4.1. Формувавня та
пiдтримання в акryальному
cTaHi карти правових потреб
територiальних громал
Захiд 3.4. Визначення

правових потрб
громадян

4.

Визначення рiвня
задоволеностi клiсtггiв
системи надання БПД

3жiл 3.4.2. Провелення
дослiджень щодо визначенвя
правових потеб громадян,
задоволеностi населення
послугами цеtпрiв БВПД

Сuстема безоплатноi правовоi допомоги

здхи 4.1. Вдосконалене
упрашiнпя системою БПД

УдосконаленЕя
взасмодii мiж
центрами БПД,
прискорення

€ незаJIе:rшою,

клi€нтоорiеЕтованою,

Захiл 4,1.1. Проведення рiзних
комунiкативних заходiв щодо
обмiну досвiдом та покращення
взасмодii та резул ьтативностi

iпшовацйною, ефектшвшою

кiлькiсть заходiв

0

0

прийняmя
управлiнських

роботи центрiв з надання
безоrlпатноi вторинноi правовоi

доломоги

рiшевь

Захiл

4.

1.2.ПровелеЕflя

МЦ

реryлярною монimрпнry

дiяльностi бюро правовоi
допомоги та оцiнювання якостi
послуг БПЛ що ними
надаються
Захiд 4.2. l.Пiдготовка до
впровадження електронного
кабiнету алвоката системи БПД
3ахiд 4.2, оптимiзованi

витрати

удосконаленяя
адм iнiстративн

Кiлькiсть монiторингiв

l

3

2

8

2

По Mipi необхiдностi

кiлькiсть заходiв

ro<

проuесiв

Зжiд 4.2.2.Пiдготовка до

впроваджеЕЕя системи
ел€ктровною докумеЕгообiry

Кiлькiсть досryпiв

По Mipi необхiдностi

Зжiл 4.2.3.закупiвля та
встановлевня необхiдвого
обладнанru в центах з надання
безоrшатноi вторинноi правовоi
допомоги, у т.ч. бюро правовоi
допомоги (rrпаншет) для
спрощеttня комунiкацii мiж
спецiалiстами та полiпшення
спроможностi бюро по
залученнi фахiвчiв лля
проведення консульryвання

Запровадження
3ахiд 4.3. lповацiйнпй

портал lТ-рiшень правових
пптапь

iнновацiйних
пiдходiв у
функчiонування
системи БП,Щ

3ахiд 4.3. 1.3абезпечення
лосryпу особи ло електроннж
cepвiciB ПФУ, ДФС задпя
пришвидшення процед)ри
пiдтвердження належностi
особи до суб'ектiв права на

Бвпд

0

Кiлькiсть досryпiв

0

l

l

По Mipi необхiдностi

1

