
Звiт про виконання плану дiяльностi
Регiонального центру з надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги у Закарпатськiй областi

на 202l piK у II- му кварталi

п/п Найменуванвя завдання
Найменування заходу для

вllкоЕанltя завдання

Найменування
показника

результативностi
виконацня заходу

3начення показн]tка результативностi
виконання заходу Прпмiтка у разi

недовиконанl|я плану

ПлаIr Факт

t. Суб'сктп вiдповiдного права мають рiвний доступ до БIЦ

l
Завдання 1.1. Раннiй доступ та
iвtспюзиввiсть

Захiд 1,l . l. Проведення
правопросвiтничьких заходiв,
спрямованих на роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у законолавствi)

у сферi земельного законодавства.
охорони здоров'я, соцiального захисry,
пенсiйного забезпечення, тощо

кiлькiсть заходiв I l

Захiд 1.1 .2. Провелення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою нашагодження спiвпрацi з
територiальними громадами, органами
мiсцевого самоврядування, громадськими
органiзацiями л.lIя обговорення
найакryальнiших питань життя громад,
зzrхисry та дотримання прав вразливих
категорiй осiб. пiлвищення правовоТ
обiзнаностi ttаселення

кiлькiсть заходiв l l

Захiд 1.1.3. Проведення
правопросвiтни цьких заходiв,
слрямованих на запобiгання випадкам
домашнього насильства, дискримiнацii',
злочинностi

KiJIbKicтb заходiв l 2



Захiд 1 ,1 .4, Проведення тематичних
ceMiHapiB. лекuiй. зустрiчей з правовоi
освiти д.ltя осiб, якi належать до основних
соцiа.льних i лемографiчних грул
населення, iнвалiдiв, пенсiонерiв

Кiлькiсть заIодiв

Захiд l .l .5. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання безробiття

кiлькiсr,ь заходiв

Захiл 1.1.6. Органiзацiя та прове,чення
iнформачiйних заходiвдо l 0-рiччя

ухвалення Закону УкраТни <Про
безогlлатну правову допомогу)

Ki,rbKicгt, заходiв

Захiд 1.1.7. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО дrя
вирiшення найбiльш актуальних правових
питань вказаноТ категорii населення

KiJlbKicl ь Jаходiв

Захiд l. 1.8. Пiдготовка та розмiщення ва
саЙтах державних органiв, органiв
мiсцевого самоврядування, громадських
об'€днань iнформачii правового
характеру, матерiirлiв щодо
функцiонування системи БПД

Кiлькiсть публiкацiй
6 |5

Захiд l. l .9. Розмiщення iнформацii,
важливоТ для захисту прав громадян (у
тому числi couia,rbHa реклама) на
офiцiйному веб-сайтi регiонального
центру, центрiв зайнятостi, соцiальних
мережах, Фомадських мiсцях

Кiлькiсть публiкацiй J 69

Кiлькiсть публiкацiй ,),

Захiд 1.1.10. Опублiкування у лрукованих
мiсцевих ЗМI статей правового
характеру, консультачiй та iнформацiй
про досryл до безоrLлатноi правовоi
допомоги

Захiд 1.1. l l . Виступи на ралiо/мiсцевому
телебаченнi з роз'ясненнями громадlнам
гараЕIованих 'lM Конституuiсю та
законами УкраТни прав у рiзних сферах
життя

Кiлькiсть ефiрiв

l l

I I

l l

l I

l

l l



3ахiд l. |.l2. Публiчна презентачiя

результатiв лiяльностi РЦ та
пiллорядкованих МЦ та бюро правовоТ
допомоги для громал, партнерiв та 3Ml

кiлькiсть заходiв l l

Захiд I .l. l3. Проведення спiльних заходiв
з представником Уповноваженого ВРУ з
прав людини, полiцейським
Омбулсменом щодо залобiганню
порушення IIра8 людини

Кiлькiсrь rахолiв l l

l I

Захiд 1.1.14. Забезлечення роботи
консультацiйного пункту лрийому
громаrцн у примiщеннi УВП ]Ф 9

кiлькiсть заходiв

6

Захiд 1.2.2.Редаryвання та пiдтримка в
аrryальному cTaHi правових консультачiй

розмiщених в довiдково-iнформацiйяiй
платформi (WikiLegalAid)

кiлькiс-гь оновлень 6

I l

Завданвя 1.2. WiHl-egalAid

3ахiд 1,2.3.Популяризацiя довiдково-
iнформачiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegalAid>

Ki.:IbKicl,b ]ax()lliB

l
Завдашня 1.3, Механiзм
перенаправлення

Захiд 1,3.1.Залlпrення партнерських
органiзаuiй ло спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiентiв до
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефективного механiзму
перенаправленя клiснтiв мiж мережею
БП,Щ та незалежними провайдерами

кiлькiсть заходiв l]

2. Клiснти отримуlоть якiснi послуги безоплатноi правовоТ допомоги

Кiлькiсть зустрiчей I l4 3авдання 2.1. PEER REV|EW
Захiд 2. |.I.Органiзацiя та проведення
круглих столiв, робочt х зустрiчей,
тренiнгiв для адвокатiв з метою
обговорення складних та акryальних
пи IaHb: поширення позитивного досвiлу.

2



кращих практик адвокатtв, якl працюють

у системi БПД

Захiд 2.1 .2.Проведення спостережень за

роботою адвоката в судi
KiJIbKicTb спостере?кень 21 21

Захiд 2.2,З.Проведення бесiд з клiснтами кiлькiсть бесiл 5 5

Захiд 2.2.4.Проведення перевiрок
достовiрностi наданоi адвокатами
iнформачiТ за вразливим и категорiями
суб'сrгiв права на БВП,Ц

Кiлькiсть перевiрок ]0 zl2

Захiл 2. 1.5.Провелення оцiнювання якостi
пiдгоiовки пясьмових консультацiй та

розяснень iз питань земельних
правовiдносин, наданих працiвниками
мiсцевих центiв

KiJlbKicтb перевiрок 30 90

3. Люли у територiаJIьних громадах мають кращi MorlmнBocTi для реалiзацiТ cBoii прав

6

завдаЕвя 3.1. Вiдновне
правосуlulя. Медiацiя

Захiд. З.l .l Провелення iнформачiйноi
кампанii про Вiлновве правосуддя

кiлькiсть заходiв l I

,7 Завдання 3.2. Мережа
волонтерiв

Захiд 3.2.1 Провелення заходiв iз

залучення та вiлбору потенчiйних
претенлентiв/волонтерiв до системи БПД
(iнформачiйно-роз'яснювальна робота
серед, сryдентiв, активних громаlutн у
рiзних чiльових групах)

кiлькiсть заходiв I l

8

Зжiд 3.3.1 Провеленвя робочих зустрiчей
iз представниками органiв мiсцевого
самоврядування, громалських органiзачiй
з метою н:lлагодження спiвпрацi та

розвитку партнерських мереж, зilлучення
нових стейкхолдерiв, у тому числi,
створення незалежного провайдера на
piBHi територiальних громад

Кiлькiсть зустрiчей I 3Завдаttня 3.3. Незалежшi
провайлери БПД



4. Система безоплатноi правовоi допомоги с незалежною, клiснтоорiснтованою, iнновацiйною, ефективною

9
заадання 4. i. Вдосконалене

управ.лiння системою БПД

Захiд 4. l. l.Провелення PI] монiторинry
дiяльностi МЩ, бюро правовоi допомоги,
оцiнювання якостi лослуг БПД, що нrми
надаються, Виявлення потреби у
проведеннi внутрiшнiх навчань

Захiл 4.1.2Провелення навчань для
працiвникiв MI l та фахiвчiв бюро
правовоi допомоги з питань органiзаttii
надання безоллатноi правовоI допомоги,
покращення KoMyHi кативноТ лiяльностi

Кiлькiсть монiторингiв

Кiлькiсть заходiв

l4

l

l4

2

Зжiд 4.1.3Проведення засiдань KepiBIroi
радл

Кiлькiсть засiдань l l

В.о.директора Л.М.Фучко


