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1. Суб'еiсги вiдповiдного права мдють рiвний доступ до БfЦ

I
3авдання 1.1. Раннiй
досryп та iнклюзивнiсть

Захiд 1,1.1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на роз'ясненвя змiсry
ключових реформ (змiя у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення, тощо

Фучко Л.М.
Дудаш o.I.
Марамигiн П.В.

жовтень кiлькiсть заходiв l

3ахiд 1.1.2. Проведення спiльнuх
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою налагодженrrя спiвпрацi з

територiальними громадами,
органами мiсцевого
самоврядрання, громадськими
органiзацiями для обговорення
найакryальнiших пиIань життя
г?омад, з:rхисry та дотриман}Ul прав

листопад

кiлькiсть заходiв l

:\ъ

Фучко Л.М.
Дудаш 0.I.



вре}JIивих категорiй осiб,
пiдвищення правовоi обiзнаностi
населення

листолад
Фучко Л.М.
Ддаш o,1.

кiлькiсть заходiв
Захiд l .l .3. Провелення
правопросвiтвичьких заходiв,
спрямованих
на запобiгання випадкам
домашнього насильства,

дискримiнацii', злоч инностi

lкiлькiсть заходiвжовтень
Фучко Л.М
Дудаш o.1.

Захiл l, 1.4.Провепенliя тематичних
ceMiHapiB, лекuiй, зустрiчей з
правовоi освiти для осiб, якi
належать до основних соцiальних i
лемографiчних груп населення,
iнвалiдiв, пенсiонерiв

I

кiлькiсть заходiв
листопад

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М.
Дудаш o.1.

3ахiд l .l .5.Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямоваЕих на запобiгання
безробiтпо

l
кiлькiсть заходiв

грудень

Попадинець В.Ю.
Фучко Л.М.
Дудаш o.1.

Захiд 1.1.6. Органiзачiя та
проведеншI комплексних ocBiTHix
заходiв, присвячених до
Всеукраiнського дня правовоi
допомоги, при}?очених до .Щня

прав людини ( в тому числi

флешмоби, уроки права, бренн-

ринги та iя.)

I
кiлькiсть заходiв

Фучко Л.М.
Дудаш o.I.

жовтеньЗахiд l. 1.7. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО дtя
вирiшенвя найбiльш акryальних
правових питань вказаноi категорiТ
населення

l



кiлькiсть заходiв
6

Захiд l. 1.8. Пiдготовка та

розмiщення на сайтах державяих
органiв, органiв мiсчевого
самоврядування, громадських
об'сднань iнформачiТ правового
характеру, матерiалiв щоло
функчiонування системи БП,Щ

жовтень-
грудень кiлькiсть заходiв ]

Фучко Л.М.
Дудаш o.I.

Фучко Л.М
Дудаш o.I.

жовтеЕь-
грудень кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1.10. Оrryблiкування у
друковавих мiсцевцх 3Ml статей
правового харакгеру, консультацiй
та iнформачiй про доступ до
безоплатноi правоsоi допомоги

Попадинець В.Ю.
Фучко Л.М.
Ддаш o.I

ховтень-
грудень кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1.1 l. Висryпи на

ралiо/мiсчевому телебаченнi з

роз'ясненням и громадянам
гарантованих 'i'M Констиryцiсю та
законами Украiни прав у рiзних
сферах життя

жовтень-
груденьФучко Л.М.

,Щулаш 0.I.

Захiд 1.1.9. Розмiщення iнформаuii,
важливоТ для захисту прав
громадян (у тому числi соцiальна

реклама) на офiчiйному веб-сайтi

регiонального центру, центрiв
зайвятостi, соцiальних мережах,
громадськlлх мiсцях



Захiд 1.1.12. Публiчна презентачiя

результатiв дiяльностi РЦ та
пiдпорядкованих МЩ та бюро
правовоТ допомоги дпя громад,
партнерiв та ЗМl

Фучко Л.М
Дудаш o.I.
Беца o.I.

грудень
Кiлькiсть публiкацiй

l

Захiд 1.1.13. Проведення спiльних
заходiв з представником
Уповноваженого ВРУ з прав
людlrни, полiцейським
Омбулсменом щодо запобiганню
порушення прав людини

грудень
кiлькiсть заходiв I

Захiд 1.1.14 Забезпечення роботи
консультацiйного гryнкry прийому
громаляя у примiщеннi УВП Л! 9

жовтень,
листопад кiлькiсть заходiв l

2 Захiд!.2. WikilegalAid

3ахiл 1.2.2.Редаryвання та
пiдтримка в акryальному cTaHi
правових консультаuiй розмiщених
в довiлково-iнформачiйнiй
платформi <WikiLegalAid>

Марамигiн П.В. жовтень-
грудень кiлькiсть оновлень 6

листопад
кiлькiсть заходiв l

Зжiд 1.3.1.Залучевня партнерських
органiзацiй до спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiснтiв до
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефекгивного
мехаяiзму перенаправленя клiснтiв
мiж мережею БП,Щ та незaulежними
провайдерами

Попадинець В,Ю.
Фучко Л.М.
Дудаш o.I.

жовтень
кiлькiсть заходiвзавдаrtня t.3. МехаЕiзм

п€ренаправленrtя

попадпнець в.Ю.
Фl^rко Л.М.

Попадинець В.Ю.
ФркоЛ,М.
Марамигiн П.В.

3ахiл 1.2.3.Поrryляризачiя
ловiлково-iнформацiйноi
платформtл правових консультацiй
<WikiLegalAid>

Фучко Л.М.
Дудаш 0.I.

3
l



2. Клiснти отримують якiснi послугш безоплатноТ прдвовоi допомоги

Кiлькiсть ]устрiчейжовтень, грудень

Захiл 2. l. l.Органiзачiя та
проведення круглих столiв,

робочпх зустрiчей, тренiвгiв для
адвокатiв з метою обговорення
складних та акryальних питань;
поширення позитивного досвiду,
кращих практик адвокатiв, якi
працIоють у системi БПД

Фучко Л.М.
Марамигiн П.В.
[улаш 0.I.4

завдання 2.t. PEER
REvIEW

24

Марамигiн П.В. жовтень-ФуденьЗахiд 2. 1.2. Проведення
спостережень за роботою адвоката
в сулi

жовтень-грудень кiлькiсть
бесiд

5

Марамигiн П.В3ахiл 2.1.3.Провелення бесiд з
кл|снтами

жовтень-грудень кiлькiсть
аlсгiв 30

Марамигiн П.В.

Захiл 2. 1.4.Провелення перевiрок
достовiрностi наданоТ адвокатами
iнформачiТ за вразлившми
категорiями суб'ектiв права на
Бвпд

жовтень-грудень кiлькiсть
а кгiв

30

Зжiд 2. 1.5.Проведення оцiнюваняя
якостi пiдготовки письмових
консультачiй та роз'яснень iз
питань земельних правовiдносин,
наданих працiвниками мiсцевих
центрiв

Марамигiн П.В

I

кiлькiсть
спостереrкень



3. Люди у територiальних громддах мають кращi можливостi для реалiзацii cBoix прав

6 завдання 3.1. Вiдновне
правосулдя. Мелiачiя

Захiд. З.1.1 Провелення
iнформацiйноТ кампанiТ лро
Вiдновне Ilравосуддя

Попадинець В.Ю
Фlчко Л.М.
Дудаш o.1.

кiлькiсть заходiв

,| Завлання 3.2. Мережа
волонтерiв

Захiд 3.2.1 Проведення заходiв iз
залучення та вiдбору потенчiйних
претендентiв/волонтерiв до системи
БП[ (iнформацiйно-роз'яснювальна

робота серел студентiв, активних
громадян у рiзних цiльових групах)

Попадинець В.Ю.
ФуlкоЛ.М.
Дудаш o.I.

листопад кiлькiсть заходiв

8
3авдання 3.3. Незалежнi
провайдери БПД

3ахiд 3.3.1. Провелення робочих
зустiчей iз представниками органiв
мiсцевого самоврялування,
громадськю( органiзацiй з метою
налагодження спiвпрацi та розвитку
партнерських мереж, з:lл)ленвя
нових стейкхолдерiв, у тому числi,
створенrш незалежвого провайдера
на рiвяi територiальних громад

Попадинець В.Ю.
Ф)^lко л.м.
ДдашО.l.

грудень Кiлькiсть зустрiчей t

aтHoi правовоi допомоги с незалежною, клiснтоорi€нтованою, iцновацiЙною, ефективною4. системд безопл

3ахiл 4. l. l.Провелення РЩ
монiторинry лiяльностi MI_|, бюро
правовоi допомоги, оцi яювання
якостi послуг БПД, що ними
надаються та виявлення потребlr у
проведеннi внутрiшнiх навчань

Фуtко Л.М.
Марамигiн П.В.
ГлВ.П.

жоате нь_ груде н ь кiлькiсть
монiторингiв l4

9
3авдання 4.1.
Вдосконалене
управлiння спстемою
Бпд

жовтень l

l



Захiд 4.1 .2 Проведення навчань
для працiвникiв МЩ та фахiвчiв
бюро правовоТ лопомоги з питань
органiзацii надаlrня безоплатноi
правовоi допомогиt покращення
комунiкативноi лiяльностi

Ф}^lко Л.м.
Марамигiн П.В.
Гуг В.П.

листолад кiлькiсть заходiв l

Захiд 4.1.3. Проведення рiзних
комунiкативних заходiв щодо
обмiну досвiдом та покращення
вза€модiТ та результативностi
роботи центрiв з надання
безоплатноi правовоj доломоги

Попадинець в.Ю.
Ф1^Iко Л.М.

жовтень кiлькiсть заходiв
l

3ахiд 4. 1.4. Проведення засiдань
KepiBHoT ради

Попадинець В.Ю.
ФщкоЛ.М.
Азарко М.В.

груден ь кiлькiсть заходiв
l

3авдання 4.2.
Оптимiзованi витрати

Захiд 4.2.1. Закулiвля та
встановлення необхiдного
обладнання в центрi з наданЕя
безоrrпатноТ вторинноi правовоi
допомоги

попадинець В.ю
Азарко М.В,
Беца о.М.

грудень Кiлькiсть заходiв
,


