
Тема KyivLEPP-2020: Роль
(не)правників у інклюзивній
екосистемі правосуддя 

Бажаєте вирішити проблему у сфері доступу до правосуддя і знаєте
як - приходьте з ідеями на KyivLEPP - міжнародну навчальну
програму Української школи практичних знань з питань доступу до
правосуддя. 

Хто може взяти участь? :
параюристи, медіатори, соціальні працівники;
представники вразливих спільнот;
лідери місцевих громад (муніципалітетів, місцевого
самоврядування тощо);
урядові та неурядові провайдери правової
допомоги; адвокати; студенти юрклінік;
представники Міністерств та державних агенцій; інші
зацікавлені сторони.

Як учасники Програми Ви
отримаєте практичне
рішення для розширення
(та покращення якості)
доступу до правосуддя у
вашій  країні/  регіоні/
громаді.

Програма триватиме 23-25, 27, 30
листопада дистанційно на платформі
ZOOM. Початок сесій  кожного дня
о 16:00 за київським часом: тривалість
- три години з перервою). Робочі
мови: українська та англійська

Команда, що успішно
завершить KyivLEPP, отримає
експертну підтримку для
розробки і впровадження
технічного рішення
проблеми у сфері доступу до
правосуддя, з якою прийде
на курс



Як взяти участь?
Відбір на навчання здійснюється на конкурсній основі.
Участь у конкурсі передбачає такі етапи:

етап

01

Ви, представляючи організацію або ініціативу,
формуєте команду однодумців. Команда має
складатися щонайменше з трьох представників різних
секторів у сфері доступу до правосуддя (або дотичній
сфері). До 18 жовтня включно необхідно
зареєструвати свою команду заявкою на участь. У
заявці опишіть Вашу ідею рішення проблеми у сфері
доступу до правосуддя  та ролі учасників команди.

ЗАЯВКА

етап 
02

У період до 6 листопада пройти командне
відео-інтерв’ю в ZOOM з експертами
Програми. В інтерв’ю мають взяти участь усі
представники команди. Ви отримаєте усі
інструкції щодо того, як пройти відео-
інтерв’ю, це нескладно.

Відео-
інтерв'ю

етап

03

У разі успішного проходження інтерв’ю,
команді необхідно буде зняти коротке відео
про свою ідею до 13 листопада. За
результатами виконання цього завдання
команда вважатиметься такою, що пройшла
відбір на участь у Програмі.

Відео про
свою ідею

До 18 жовтня включно 
лідер/-ка команди заповнює
заявку на команду тут
https://tinyurl.com/y673eke8

В команді домовтеся про те,
хто реєструє команду й буде
контактною особою з
організаторами. Учасники
команди реєструються
окремо за посиланням, яке
отримають на пошту, яку
вкаже лідер команди у своїй
заявці
Критерії відбору команд:
https://preview.tinyurl.com/y29
zo34c

Що далі?
Буде відібрано 5 команд з
різних країн. У разі
позитивного рішення щодо
участі Вашої команди,
організатори будуть з Вами на
контакті у підготовці до курсу.
За додатковою інформацією
звертайтеся, будь ласка, на
електронну адресу Програми:
kyiv.lepp@gmail.com

https://tinyurl.com/y673eke8
https://preview.tinyurl.com/y29zo34c
https://tinyurl.com/y29zo34c

