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Лабораторія ініціатив розширення
доступу до правосуддя вразливих до
ВІЛ груп
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Програма "Громадські радники"
у 2020 році. Навчання для
майбутніх параюристів

02

Адаптовано програму до
дистанційного формату

02
Внесено зміни до контенту програми у
відповідності до новел законодавства03

Започатковано менторську програму
для громадських радників



У 2020му році було реалізовано дистанційне навчання
для учасників 8ї навчальної програми

"Громадські радники"

03

Опрацьовано
анкети 128

претендентів та
претенденток на

участь у
програмі

Відбір Графік навчання

Сформовано
графік

навчального
процесу, який

враховує
можливості
учасників та
учасниць
програми

Навчальні групи

96 учасників та
учасниць
програми

об'єднані у 3
навчальні групи

Тренери

Узгоджено
тренерський

склад 3 модулів
програми
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Громадські
радники

25 грудня 2020 року
Завершено перший модуль програми
66 учасників та учасниць програми
Виконують міжмодульні завдання

04
1 навчальний модуль 8 навчальної групи

02 Оновлено та впроваджено програму
міжмодульного навчання
Сформовано тести - допуск до блоків
2 модулю

Міжмодульний період

03 Учасники та учасниці програми
здійснили вибір менторів до 2 січня
2021 року

Вибір менторів



У 2020му році
була створена й
проведена перша

менторська
програма для
громадських
радників

05
75  радників та
радниць зголоси

лись взяти
участь у

менторській
програмі

Сформовано
контент програми,

узгоджено
тренерський склад

20 були
відібрані

для участі у
програмі

19 опрацювали
2 блоки 

програми і
супроводжують

своїх менті 



група 1: 21

Громадські
радники.
Плани 2021
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група 2: 23

група 3: 22

Підготовка першого автоматизованого  інтерактивного
онлайн курсу для громадських радників

Проведення хвилі онлайн навчання -2021

Кількість учасників
навчання 2020
по групах
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KyivLEPP

Оновлена форма реєстрації на участь (заявку на участь
подає ініціативна група країни, далі реєструється кожен
учасник/учасниця) 
Тема Програми: "Роль (не)правників у інклюзивній
екосистемі доступу до правосуддя"
Максимальне звуження проблеми відповідно до тематики 
цьогорічної програми та використовуваного методу

Програма адмініструється
Українською фундацією правової
допомоги у співпраці з
Координаційним центром з
надання правової допомоги,
правовими клубами
PRAVOKATOR, Мережею
правового розвитку,
Міністерством юстиції України за
підтримки Програми "Права
людини і правосуддя" МФ
"Відродження"

Конкурс 2020

02
базовий метод: дизайн-мислення
змінилися форми роботи:  удрібнення блоків (обмін
досвідом), більше зворотного зв'язку щодо напрацювань
іншої команди,  більше часу для самостійної роботи,
орієнтація на заявлену заздалегідь проблему.

Навчальна програма 2020

Партнерство

03

07
Київська практична програма посилення правової спроможності
– інкубатор інновацій у сфері доступу до правосуддя



KyivLEPP:  команди та
їхні рішення 08

Рішення: формування мобільного офісу для надання правових
консультацій - пересувний офіс з базовим обладнанням, формування
міждисциплінарних команд: параюрист, юрист, соціальний працівник,
психолог) 

Північна Макед
онія 

Північна Македонія
(ромська громада)

Рішення: Адвокаційна кампанія для запобігання блокуванню соціальних
акаунтів (кроки: мобілізація громади, інформування стейкхолдерів та
мішені кампанії, пошук рішення) 

Киргизстан
Рішення: формування мережі параюристів для протидії гендерно
обумовленому насильству (кроки: ініціативна група, узгодження навчальної
програми, формування критеріїв відбору, відбір та навчання учасників)   

Кенія Рішення: інформаційна кампанія використання онлайн інструментів для
вирішення спорів та просування новоствореної ODR платформи

Рішення: інтерактивна IT-платформа для юридичних клінік України та
Польші (функції: обмін даними, система менеджменту, кооперація в
режимі реального часу для призначення, поширення та коментування
завдань, кейс менеджмент, база кейсів, навчальна платформа, навчання
через інтерактив) 

Україна-Польша



KyivLEPP.
Плани Менторство команд

Узгодження планів дій кожної команди 
Реалізація (до листопада 2021)
Спільні обговорення у процесі реалізації
Презентація реалізованих рішень, результатів
діяльності

Супровід команд

KyivLEPP 2021



PRO BONO LAB 10
Навчальний курс для громадських організацій, який базується на
дослідженні потреб громадських організацій та формуванні
відповідної актуальної навчальної пропозиції щодо
налагодження бізнес-процесів у громадському секторі

1. Навчальний відеокурс
«Посилення правової
спроможності ГО» :
- 31 громадська організація –
учасниця навчання
- 10 тематичних блоків
(завершується опрацювання
трьох тематичних блоків)
- 7 експертів з юридичного
бізнесу, які долучились до
створення навчального курсу
- 9 попередніх реєстрацій на
другий набір учасників
навчального курсу

потреби
громадсь

ких
організаці

й

інтереси
бізнесу

цікаві та
корисні
для
суспільст
ва
ініціативи

European Pro Bono Week 2020 в
Києві:
- 5 навчальних вебінарів від
юридичного бізнесу для
громадських організацій
- близько 30 унікальних учасників
вебінарів в рамках European Pro
Bono Week 2020 в Києві

Програма адмініструється Українською фундацією правової
допомоги зу співпраці з Центрjом прав людини ZMINA,
Глобальною мережею PILnet (The Global Network for Public Interest
Law), ІРЦ "Правовий простір" за підтримки Програми "Права
людини і правосуддя" МФ «Відродження»

Партнерство



PRO BONO LAB.
Плани 2021
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Вдосконалення навчального
онлайн курсу «Посилення
правової спроможності
громадських організацій»
(базовий навчальний курс) та
його інституціоналізація на
навчальних платформах.

потреби
громадських
організацій

інтереси
бізнесу

цікаві та
корисні для
суспільства
ініціативи

Створення спеціалізованих
навчальних онлайн курсів для
соціальних ініціатив від бізнесу з
найбільш актуальних тем.
Інституціоналізація створених
курсів на навчальних
платформах.

Створення навчальних онлайн
курсів від соціальних ініціатив
для бізнесу та суспільства на
актуальні теми, якими можуть
поділитись соціальні ініціативи.
Інституціоналізація створених
онлайн курсів на навчальних
платформах.



Правоспроможна
громада 12

Компонен т
адм і н і с т ру в ання

про грами

Навч альний
компонен т

Практичний
компонент

І нформац і йний
компонен т

Програма допомагає
громадам розробляти та проводити
дослідження правових потреб у
громадах. Програмна діяльність:

Конкурсний відбір громад,
зацікавлених у проведенні
дослідження правових потреб;
Тренінги для команд з цих громад
(«як проводити дослідження», «як
використовувати інструменти
адвокації для сприяння доступу до
правової допомоги»);
За допомогою групи практиків
кожна з відібраних команд
розробляє дослідницьку програму
та проводить власне дослідження;
Команди презентують результати
своїх досліджень у своїх громадах та
адвокатують стратегію вирішення
виявлених проблем.



Правоспроможна
громада. Компонент
адміністрування
програми
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1. Деталізовано робочий план Програми 2020 (в частині
змістовного наповнення та календаря заходів)

2. Розроблено проєкт Правил та умов програми
3. Розроблено інформаційний буклет про Програму
4. Проведено конкурсний відбір ініціативних груп для

участі в ітерації програми 2020 року (відеоспівбесіди з 11
групами)

5. Підготовлено 12 аналітичних довідок на основі
зворотного зв’язку від учасників Програми.

6. Проведено 12 зустрічей Програмної ради з підготовкою
їх резюме (систематичний перегляд та актуалізація
робочого плану Програми, координація експертного
супроводу учасників Програми)

7. База інтерв'юерів, яка напрацьована починаючи з 2019
року, підтримується в актуальному стані та постійно
оновлюється

8. Розроблено логотип Програми

https://docs.google.com/document/d/198CutLrAvmno6qdy8ULyt-GcTtxetF1dVHjCmwwc7Gg/edit?usp=sharing
https://ua2j.school/wp-content/uploads/2020/02/LE-Community.pdf


Правоспроможна громада.
Навчальний компонент 14Актуалізовано навчальну

програму, яка була розроблено у
2019 році (програми практикумів,
додаткові матеріали, список
залучених експертів). У відповідь
на виклики пандемії COVID-19
здійснено її адаптацію під потреби
дистанційного навчання.

Актуалізація навчальної програми

Серія вебінарів (4 вебінари), які об’єднані загальною
тематикою “Дослідження правових потреб громади: робимо
доступ до правосуддя потрібним та дієвим” (28 учасників)
Аудиторний практикум “Дослідження правових потреб
громади: робимо доступ до правосуддя потрібним та дієвим”
(34 учасників)
Серія вебінарів (5 вебінарів), які об’єднані загальною
тематикою "Відповідаємо на правові потреби громади: аналіз,
адвокація, дорожня карта" (23 учасники)

Загалом у навчальних заходах Програми у 2020 році взяли
участь 85 представників 11 територіальних громад з 9 регіонів
України.
Здійснено вхідний та вихідний аналіз їх навчальних потреб.

Проведення усіх запланованих на рік навчальних заходів 

Вивчено вітчизняний та світовий
досвід з оцінки ефективності
програм доступу до правосуддя.
Здійснено переклад 2 аналітичних
доповідей Міжнародної робочої
група з питань правосуддя
(«Доступ до правосуддя та пандемія
коронавірусу COVID-19» та
«Правосуддя для всіх під час
пандемії COVID-19: вплив на
економіку»).

Нові блоки Програми

Оцінка ефективності програм A2J

Розроблено блок "Аналіз зисків та витрат" для включення до
програми практикуму з розробки, впровадження та оцінки
ефективності програм доступу до правосуддя.

Узагальнення досвіду

Розроблено проєкт практичного посібника “Досліджуємо
правові потреби громади” (робоча назва).

https://drive.google.com/drive/folders/1mE0RCcMaWWkE1cVUYaamAzwW0gLY_wmD?usp=sharing


Практичний
компонент

06
Робота команд, які
приєдналися до
Програми у 2019
році
зосереджувалася на
адвокації їх
попередніх
напрацювань.

На основі
досліджень, що були
проведені групами
у 2019 році, були
розроблені
рекомендації та
плани їх втілення у
життя.
Тож саме над
реалізацією цих
планів команди
продовжили
працювати одразу з
відносним
полегшенням
карантинних
обмежень у 2020

Організувала роботу мобільної групи, до якої вдалося залучити на волонтерських
засадах юристів та адвокатів. До запровадження карантинних обмежень активно
працював мобільний пункт для виїзних консультацій у сільській місцевості, де люди
не мають доступу до інтернету і не можуть отримати консультацію дистанційно.
Провела три тренінги “Основи законодавства щодо правових можливостей
об’єднань громадян для захисту правових інтересів мешканців Широківської ОТГ”.

Широківська ОТГ (Запорізька область)

Також налагодила виїзні консультації та створила можливість отримувати
консультації по Skype. Великим викликом для цієї громади стала проблема
примусового об’єднання громад, адже це викликає конфлікти, позбавляє громади
можливостей доступу до багатьох послуг (адміністративних, правових, медичних
тощо.). Ці виклики виявилися неподоланними і ініціативна група переключила
свою роботу на сусідню громаду – Жванецьку.

Олешинська ОТГ (Хмельницька область)

Хмільник (Вінницька область)
Розвиває дистанційне консультування; проводить навчання місцевих мешканців і
представників ОМС; створює інформаційні буклети, які допоможуть розібратись в
актуальних правових проблемах мешканцям громади, котрі не мають доступу до
Інтернет. Команда Хмільника спільно із “Спілкою учасників АТО” започаткувала
“Школу місцевого депутата” для осіб, які мають намір стати депутатами місцевої
ради. Окрім того, команда Хмільника підготували узгоджений проєкт рішення щодо
затвердження нової редакції Статуту Хмільницької міської територіальної громади.
Міський голова розпорядився про проведення консультацій з обговорення
проєкту Статуту громади.
Слід відзначити, що завдяки ініціативі команди міський голова підписав
Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа, що створило можливість
запровадити окремі інструменти електронної демократії — громаду під’єднано до
сервісу “Електронні петиції”.



Практичний
компонент
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Звісно, ці команди
стикаються з
численними
викликами, які
пов’язані, як з
карантином, так і з
іншими
несприятливими
зовнішніми
факторами, але
найголовніше, що
робота з
управоспроможнен
ня громад не
зупиняється.

Хмільник (Вінницька область)

Проводить правові консультації; розвиває дистанційне консультування;
проводить навчання місцевих мешканців і представників ОМС; створює
інформаційні буклети, які допоможуть розібратись в актуальних правових
проблемах мешканцям громади, котрі не мають доступу до Інтернет. Команда
Хмільника спільно із “Спілкою учасників АТО” започаткувала “Школу
місцевого депутата” для осіб, які мають намір стати депутатами місцевої ради.
Окрім того, команда Хмільника підготували узгоджений проєкт рішення щодо
затвердження нової редакції Статуту Хмільницької міської територіальної
громади. Міський голова розпорядився про проведення консультацій з
обговорення проєкту Статуту громади.
Слід відзначити, що завдяки ініціативі команди міський голова підписав
Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа, що створило
можливість запровадити окремі інструменти електронної демократії —
громаду під’єднано до сервісу “Електронні петиції”.

Проєкти місцевих програм правової допомоги, розроблені учасниками
Програми, які беруть в ній участь з 2019 року
1. Кремінна, Луганська область
2. Олешин, Хмельницька область
3. Хмільник, Вінницька область
4. Широке, Запорізька область

Програма, розроблена ініціативною групою з Широкого, Запорізька область,
вже прийнята до реалізації місцевою радою.
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https://drive.google.com/drive/folders/1w2HqH9c8j-MKHjUwtOn1XsYZADqYwF8K?usp=sharing
https://ua2j.school/news/plody-pravospromozhnoi-hromady-shyrokivs-ka-hromada-zatverdyla-prohramu-pravovoi-dopomohy


Практичний
компонент

06
Проведено дослідження правових потреб та проблем місцевих
мешканців у 4 громадах:
1. Березанка, Миколаївська область
2. Вознесенськ, Миколаївська область
3. Узин, Київська область
4. Червона Слобода, Черкаська область

На основі результатів цих досліджень ініціативні групи розробили
рекомендації та стратегії їх впровадження у своїх громадах впродовж
наступних 3-5 років.

З учасниками Програми 2019 та 2020 років проведено 2 модеровані
координаційні зустрічі, які дозволили:
Актуалізувати стан реалізації планів впровадження результатів досліджень
2019 року
Ідентифікувати потреби груп у експертній та іншій підтримці
Погоджено план спільних дій та заходів на 2020 та індикатори його
виконання
Провести спільний аналіз практичного досвіду та помилок
Визначити пріоритети спільної роботи у 2021 році.
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https://drive.google.com/drive/folders/1w2HqH9c8j-MKHjUwtOn1XsYZADqYwF8K?usp=sharing
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-zabahanka-chy-neobkhidnist


Інформаційний
компонент

Оригінальні публікації Програми впродовж 2020 року:
1. Порівняння характеристик задекларованих і незадекларованих правових проблем (за даними
опитування 2018 року)

2. Доступ до правосуддя та пандемія коронавірусу COVID-19
3. Правосуддя для всіх під час пандемії COVID-19: вплив на економіку
4. “Правоспроможна громада” в умовах карантину. Досягнення та виклики
5. Результати конкурсу програми “Правоспроможна громада – 2020”
6. Крок перший у навчанні з дослідження правових потреб
7. На чотири кроки ближче до “Правоспроможної громади”
8. “Правоспроможна громада” вийшла з карантину
9. Правоспроможна громада: літній екватор року

10. Правоспроможна громада: забаганка чи необхідність?
11. Плоди «Правоспроможної громади». Широківська громада затвердила програму правової

допомоги
12. Громада Березанщини презентували результати своїх досліджень. Правоспроможна громада
Додаткова інформація на сайті Мережі правового розвитку та у групі Програми на Facebook
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Учасники отримують всю
необхідну інформацію про
реалізацію Програми.
Здійснено висвітлення всіх
значимих подій та заходів, які
відбуваються у часі реалізації
Програми. Зацікавлені сторони
поінформовані про діяльність
та результати Програми.

https://ldn.org.ua/useful-material/porivnyannya-harakterystyk-zadeklarovanyh-i-nezadeklarovanyh-pravovyh-problem-za-danymy-opytuvannya-2018-roku
https://ua2j.school/analytics/dostup-do-pravosuddya-ta-pandemiya-koronavirusu-covid-19-persha-analitychna-dopovid
https://ua2j.school/news/pravosuddia-dlia-vsikh-pid-chas-pandemii-covid-19-vplyv-na-ekonomiku
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-v-umovakh-karantynu-dosiahnennia-ta-vyklyky
https://ua2j.school/news/rezul-taty-konkursu-prohramy-pravospromozhna-hromada-2020
https://ua2j.school/news/krok-pershyy-u-navchanni-z-doslidzhennia-pravovykh-potreb
https://ua2j.school/news/na-chotyry-kroky-blyzhche-do-pravospromozhnoi-hromady
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-vyyshla-z-karantynu
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-litniy-ekvator-roku
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-zabahanka-chy-neobkhidnist
https://ua2j.school/news/plody-pravospromozhnoi-hromady-shyrokivs-ka-hromada-zatverdyla-prohramu-pravovoi-dopomohy
https://ua2j.school/news/hromada-berezanshchyny-prezentuvaly-rezul-taty-svoi-doslidzhen-pravospromozhna-hromada
https://ldn.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/548625502335348


Правоспроможна громада.
Плани 2021 19Проведення щомісячних

зустрічей Програмної ради
Інформаційно-комунікаційний
супровід реалізації програми
Підтримка та актуалізація бази
інтерв'юерів

Адміністрування

Рекрутинг учасників Програми 2021
Проведення вхідної оцінки запиту на навчання та серії
вебінарів з методології проведення досліджень для учасників
ітерації Програми 2021
Концепції досліджень 2021
Реалізації концепцій досліджень 2021

Реалізація ітерації Програми 2021

Вдосконалення та
опис методологічної бази 

Експертно-адвокаційна підтримка учасників ітерацій
Програми 2019-2020

Модеровані координаційні зустрічі з
учасниками ітерацій Програми 2019-2020
Планування спільної адвокаційної кампанії 



Legal IT Hub
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Програма Legal IT Hub Української
школи практичних знань
перманентно досліджує потреби
провайдерів правової допомоги у
технологічних рішеннях, пропонує
технологічні рішення для організації
роботи on-line, зручного і доступного
способу надання та отримання
правової допомоги.

#E2BDB3

#464646

На початку 2020 року виникла проблема, яка змусила всі сфери діяльності швидко
переорієнтуватися на дистанційну роботу. Команда Legal IT Hub визначила основним завданням
Програми бути помічником в процесі налагодження віддаленої роботи і проводити дослідження
потреб правової допомоги у технологічних рішеннях та експертизу наявних IT-продуктів з їх
презентацією зацікавленим сторонам.

Результати роботи Програми у 2020 році:
1. Проведено дослідження сучасних рішень для віддаленої
роботи у форматі відеоконференцій
2. Сформовано список корисних інструментів зі сфери
інформаційних технологій для покращення роботи on-line
3. Спільно з Програмою Pro Bono Lab, міжнародною
організацією PILnet та компанією AVAST створено збірник
порад із кібербезпеки для організацій у період віддаленої
роботи під час пандемії COVID-19
4. Здійснено дослідження наявних програмних забезпечень
для проведення вебінарів
5. Проведено майстер-клас «Avodocs: швидка робота з
юридичними документами без помилок», на якому
розповідали про спрощення роботи з документами
використовуючи шаблони документів
6. Проаналізовано G Suite for Nonprofits - набір інтегрованих
додатків Google для роботи з даними, залучення донорів та
волонтерів, просування своєї діяльності
7. Проведено дослідження особливостей переходу на
електронний документообіг, в результаті якого сформовано
порадник-інструкцію з оглядом інструментів



Legal IT Hub.
Плани 2021
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Дослідження потреб громадського
сектору у технологічних рішеннях
для формування правильної
пропозиції. Програма регулярно
збиратиме запити від громадських
організацій

Моніторинг кращих
українських та
закордонних
практик
застосування
технічних рішень у
сфері доступу до
правосуддя.

Відповідь на
запит
громадського
сектору щодо
технологічних
рішень у сфері
доступу до
правосуддя, яка
буде
базуватись на
наявних
інструментах як
в Україні, так
і з-за кордону

Підготовка аналітичного контенту
за результатами дослідження та
публікація на сайті Школи. Кращі
практики застосування
технологічних рішень у сфері
доступу до правосуддя будуть
оформлені та підготовлені до
використання потенційними
користувачами. Контент
міститиме тематичні пропозиції
щодо покращення діяльності
громадського сектору із
застосуванням технологічних
рішень



Навчання моніторів
НПМ. Плани 2021
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Розміщення профайлу Програми та посібник
НПМ на сайті Школи.
Розміщення існуючих навчальних відео.

Розробка комунікаційного плану просування
Програми.

Створення відеоуроків (за можливості). Пошук
експертів/експерток
для запису відео уроків.Підготовка навчальних відео.

Створення сертифікатів (ПІБ та інформація про
те, що людина пройшла тренінг - для

розміщення на сайті Школи).
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Add inspirational images or
include your hex codes.
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Досягнення
програми
2020 рік
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Street Law Fin  Skills
https://finskills.com.ua

інтерактивний
урок

продукт
графічної

правопросвіти 

правопросвітній
відеосюжет

Перший Фестиваль
Street Law Fin  Skills

11

8

4
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Street Law. Досягнення
програми 2020 рік
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Правопросвітні
заходи

Планування бюджету та
фінансова грамотність

120

Фінансове шахрайство

Планування бюджету та
фінансова грамотність

Безпечні кредити

Страхування

Особливості банківської
системи України

ТЕМАТИКА

Актуальні законодавчі
зміни у фінансовій сфері

Правила користування
банківськими картками
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Інтерактивна
правопросвіта
 Street Law.
Плани 2021

30
Розвиток
співпраці з
ГО Street
Law Inc

Розвиток
співпраці з
будинком

прав людини
у Грузії

Створення
системи

менторства



Захист від
дискримінації

31

Розширено міжрегіональну мережу адвокатів, які

вміють та працюють із скаргами на дискримінацію

та злочини на ґрунті ненависті. Випускниками

програми стали 20 адвокатів

Досягнення програми у
2020 році:

Доповнено та оновлено спеціалізовану

навчальну програму підготовки правників з

питань захисту клієнтів від дискримінації та

злочинів на ґрунті ненависті.

Всі випускники навчальної програми мають

постійний доступ до менторської підтримки від

тренерів програми, отримують консультації у справах,

які ведуть в суді.



У 2020 році випускники
програми працювали у 10
справах про дискримінацію та
злочини на ґрунті ненависті,
захищаючи порушені права
людей, що належать до різних
соціальних груп.
Особливої уваги заслуговує
справа місцевого депутата з
інвалідністю, який роками не
міг виконувати свої обов’язки
через недоступність
приміщення, в якому
проходять сесії міської ради.
Він звернувся до суду, як до
останньої інстанції, адже хотів
бути почутим. Випускниця
програми Мирослава Аннюк
допомогла заявнику виграти
цю справу у першій інстанції –
суд підтвердив право заявника
на розумне пристосування, та
ще раз підкреслив
недопустимість дискримінації
за ознакою інвалідності

Захист від
дискримінації

32



Протидія
дискримінації.
Плани 2021

Для більшого привернення уваги до проблеми
дискримінації, а також щоб мотивувати адвокатів
брати такі справи в роботу, Програма до кінця
березня 2021 року планує створити серію
інформаційних матеріалів про роботу
випускників курсу. Планується створення
публікацій та відеосюжетів, у яких адвокати,
клієнти, ментори курсу, представники
правозахисних організацій розкажуть про різні
історії дискримінації, а також те, як їм вдалось
вирішити ці проблеми. Такі інформаційні
матеріали також дозволять привернути увагу
широкого кола людей до проблеми дискримінації
в Україні.



Лабораторія ініціатив розширення доступу до
правосуддя для вразливих до ВІЛ груп населення 34

Сформовано міжрегіональну мережу юристів, які
мають достатні знання для надання БПД
представникам уразливих до ВІЛ груп населення:
Розроблено концепцію наставництва для адвокатів
щодо захисту уразливих до ВІЛ груп населення у
кримінальному процесі.
Створено програму навчання для адвокатів «Захист
уразливих до ВІЛ груп населення у кримінальному
процесі» (6 онлайн модулів).
Здійснено навчання для 30 адвокатів-наставників.
Створено програму навчання для юристів центрів з
надання БВПД »Надання правової допомоги
уразливим до ВІЛ групам населення у цивільних та
адміністративних питаннях».
Проведено 5 дводенних онлайн тренінгів для 130
юристів центрів з надання БВПД.

Лабораторія – це платформа
для дослідження та
верифікації правових
проблем уразливих до ВІЛ
груп населення та пошуку
оптимальних моделей
розвязання проблем з
доступом до правосуддя

Здійснено аналіз можливостей розширення доступу
до безоплатної правової допомоги уразливим
групам населення за допомогою онлайн сервісів.

Розпочато розробку методичних рекомендацій для
адвокатів та юристів щодо надання правової
допомоги уразливим до ВІЛ групам населення у
цивільних та адміністративних питаннях,
кримінальному процесі.

Досягнення програми у 2020:

Партнерство у 2020 році:



Лабораторія ініціатив розширення
доступу до правосуддя для вразливих
до ВІЛ груп населення. Плани 2021

35
Провести дослідження проблем
доступу до правосуддя вразливих
до ВІЛ груп населення

Дослідження 

Опублікувати методичні рекомендації надання безоплатної
первинної правової допомоги вразливим до ВІЛ людям

Поширення практики 

Сформувати та опублікувати
Стандарти надання безоплатної
вторинної правової допомоги
уразливим до ВІЛ групам
населення

Менторство

Стандартизація

Забезпечити розвиток групи адвокатів-менторів з надання БПД
уразливим до ВІЛ групам населення

Навчання щодо надання БПД уразливим до ВІЛ групам

Навчання розслідування злочинів
з мотивів нетерпимості 

Підвищити рівень знань адвокатів та юристів щодо надання
правової допомоги уразливим групам населення (організація
та проведення освітніх та консультативних заходів).
Створити та опублікувати дистанційний відео курс щодо
надання БПД уразливим до ВІЛ групам населення для
забезпечення можливості здійснення регулярного навчання
адвокатів.

Розробити онлайн інструмент
доступу до БПД для вразливих до
ВІЛ груп

Інструменти доступу

Розробити та протестувати
навчальну програму щодо
розслідування злочинів з мотивів
нетерпимості



Лабораторія ініціатив розширення
доступу до правосуддя для вразливих
до ВІЛ груп населення. Плани 2021
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Провести дослідження проблем
доступу до правосуддя вразливих
до ВІЛ груп населення

Дослідження 

Опублікувати методичні рекомендації надання безоплатної
первинної правової допомоги вразливим до ВІЛ людям

Поширення практики 

Сформувати та опублікувати
Стандарти надання безоплатної
вторинної правової допомоги
уразливим до ВІЛ групам
населення

Менторство

Стандартизація

Забезпечити розвиток групи адвокатів-менторів з надання БПД
уразливим до ВІЛ групам населення

Навчання щодо надання БПД уразливим до ВІЛ групам

Навчання розслідування злочинів
з мотивів нетерпимості 

Підвищити рівень знань адвокатів та юристів щодо надання
правової допомоги уразливим групам населення (організація
та проведення освітніх та консультативних заходів).
Створити та опублікувати дистанційний відео курс щодо
надання БПД уразливим до ВІЛ групам населення для
забезпечення можливості здійснення регулярного навчання
адвокатів.

Розробити онлайн інструмент
доступу до БПД для вразливих до
ВІЛ груп

Інструменти доступу

Розробити та протестувати
навчальну програму щодо
розслідування злочинів з мотивів
нетерпимості
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9 НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО
ПРАВОСУДДЯПрограми Школи у 2020му

році були  підтримані
Міжнародним фондом
"Відродження", Фондом
Чарльза Стюарта Мотта,   БО
"100% життя",  Агентством
США з міжнародного
розвитку в рамках гранта,
наданого Проектом USAID
«Трансформація
фінансового сектору»,
Представництво  Freedom
House, Inc.  в Україні

Навчання у 2020 році

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У
НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ПОДАЛИ 730 ОСІБ

ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ: 
507 учасників та учасниць з 22х регіонів України
25 учасників та учасниць з Польші, Киргизстану,
Північної Македонії та Кенії
31 громадська організація

Програмами Школи у 2020му були реалізовані
5 навчальних курсів
Фестиваль Street Law
Pro Bono тиждень в Україні
17 навчальних вебінарів  та майстер-класів
Були перекладені українською мовою 2 аналітичні
доповіді
Проведені 7 досліджень у сфері доступу до
правосуддяЗасновники Школи:


