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Програма "Громадські радники”.
6 місяців 2021 року

Навчання

Дистанційний курс

Менторська програма



8а навчальна програма (ZOOM). 2 МОДУЛЬ

З 2 по 18 січня 2021 року 
у програмі відбувалась 

активна фаза виконання 
першого міжмодульного
домашнього завдання –
знайомства учасників з 

локальними 
громадськими 
організаціями, 

налагодження контакту з 
місцевими відділеннями 

системи БПД.

З 19 по 23 січня для 
двох груп загальною 
кількістю 64 учасника 
відбувся другий 
модуль програми 
“Зміни в громаді”, 
присвячений  
вивченню питань 
комунікації в громаді, 
адвокації, відновним 
практикам та діалогу, 
управлінням змінами.

Для оптимізації навчальної 
діяльності та організації 
якісного зворотного 
зв’язку були розроблені 
форми опитувань 
учасників, де 
пропонувалось не тільки 
оцінити вміст блоків 
програми і якість роботи 
тренерів, а і надавалась 
можливість запропонувати 
теми, розгляд яких буде 
надзвичайно важливим 
для діяльності активістів 
над вирішенням проблем 
у громадах. 

64 майбутніх 
громадських радників, 
які успішно закінчили 
другий модуль і активно 
працювали у робочих 
групах за обраними 
тематиками,  взяли 
участь у міжмодульних
тренінгах:  «Соціальне 
підприємництво: 
коротко по суті» (4 
лютого), 
«Децентралізація – де 
ми зараз?» (10 лютого), 
«Проблеми та 
перспективи 
впровадження освітньої 
реформи» (16 лютого), 
«Впровадження 
медичної реформи в 
Україні» (18 лютого).



Навчальна 

програма-8. 

Робочі групи

• різні аспекти співпраці з БПД (4 групи),
• моніторинг надання допомоги

потерпілим від домашнього насильства
та взаємодією суб’єктів з протидії
домашньому насильству (2 групи)

• особливості роботи з молоддю (2 групи)
• питання соціального підприємництва,
• ґендерноорієнтоване бюджетування,
• інформаційна доступності до сервісів

обслуговування осіб з інвалідністю,
• комунікації з владою,
• створення ініціативних груп ОСН,
• екологія та децентралізація.

Тематика в робочих групах

Роботу над індивідуальними практичними завданнями
до 3 модулю навчальної програми здійснювали 15
робочих груп, якими опікувалися 17 менторів.



Третій 
модуль та 

завершення 
8ї 

навчальної 
програми

26 лютого відбулися 
презентації 
результатів 

командної роботи 
учасників програми 

над вирішенням 
реальних проблем в 

громадах 

З 23 по 27 лютого 
2021 року відбувся 3 
модуль навчальної 
програми –
«Системні зміни 
через співпрацю».

27 лютого  63 
учасника отримали 
свідоцтва Української 
школи практичних 
знань з питань 
доступу до 
правосуддя про 
успішне опанування 
програми

Високу якість 
онлайн-навчання 
було забезпечено 
впровадженням 

практичної 
частини першої 

менторської 
програми у 

рамках програми 
«Громадські 
радники».



Менторська 

програма

З 2 січня 2021 року приступили до виконання своїх 
обов’язків 18 підготовлених менторів. 
До початку 2 модулю навчальної програми її 
учасники отримували індивідуальний 
менторський супровід.
Успішність виконання командних завдань у другий 
міжмодульний період напряму пов’язана з 
менторською діяльністю.
Завдяки забезпеченню менторів регулярними 
супервізійними сесіями та постійною експертною 
підтримкою з боку УШПЗ, їх діяльність отримала 
схвальні відгуки менті і позитивно вплинула на 
загальний хід реалізації 8 навчальної програми 
«Громадські радники».
5 лютого 2021 року 17 громадських радників та 
радниць, які успішно пройшли навчальний курс з 
менторства для громадських радників, отримали 
сертифікати Української школи практичних знань з 
питань доступу до правосуддя.



З березня 2021 року команда програми разом з 
партнерами працює над створенням 
дистанційного автоматизованого курсу для 
навчальної та менторської частин програми 
«Громадські радники».

Громадські
радники. 
Курс 
дистанційного 
навчання

Представники та представниці програми взяли 
активну участь у обговорені технічного завдання 
для платформи дистанційного навчання УШПЗ та 
вибору спеціалізованого програмного 
забезпечення для автоматизації організації та 
впровадження навчальних процесів, створення 
пакетів навчальних медіаматеріалів, інтерактивних 
завдань, тестів  для проходження курсів.
Відбувся аналіз результатів зворотного зв’язку з 
учасниками 8 набору Програми ГР.

а

В ході проведення регіональних зустрічей АГРУ 
здійснено опитування громадських радників 
щодо питань удосконалення та оптимізації 
навчальної та менторської програм ГР.



Узагальнення та систематизація отриманих даних 
дозволили ввести відповідні зміни до формату та 
контенту програми, пропозиції змін  були розглянуті 
і узгоджені координаційною радою Асоціації 
громадських радників України та представлені для 
обговорення авторському колективу 1 липня 2021.
Узгоджена Програма складається з 3 навчальних 
модулів, які проводяться у форматах: 
дистанційному (учасники самостійно переглядають 
відеозаписи навчальних блоків без безпосередньої 
участі тренера); 
онлайн (учасники в режимі реального часу 
спілкуються з тренером за допомогою технічних 
засобів зв’язку); 
офлайн (учасники запрошуються на традиційні 
тренінги); 
вебінар, семінар, сесія питань-відповідей, майстер-
клас тощо (учасники в режимі реального часу 
спілкуються із запрошеними експертами на теми, 
визначені більшістю голосів учасників навчання).

Громадські
радники. 
Курс 
дистанційного 
навчання

а



Програма перш за все спрямована на відбір та 
навчання нових громадських радників. Проте її 
учасником може стати будь яка людина, яка прагне 
змін у своїй громаді.

Дистанційний курс є невід’ємною та обов’язковою 
частиною навчальної програми «Громадські 
радники».

З 1 липня триває етап актуалізації та оновлення 
начальних матеріалів переформатованої програми 
та створення дистанційного курсу, зокрема, у 
частинах: 
• новел законодавства;
• впровадження актуальних реформ;
• актуальних кейсів;
• доступності навчального контенту та необхідності 

його додаткової візуалізації чи пояснення тощо.

Платформа дистанційного навчання

Громадські
радники. 
Курс 
дистанційного 
навчання

а

http://edu.ua2j.school/


KyivLEPP

Цьогоріч команди-учасниці з України, Польщі, Кенії, 
Північної Македонії та Киргизстану “пропустили” свої ідеї 
через методологію дизайн-мислення, яка дозволяє 
зануритися в проблему у сфері доступу до правосуддя, 
визначити цільові групи, аналізувати альтернативи рішення 
проблеми, захистити свої ідеї через краш-тест і 
презентувати їх на завершення циклу.

Після цього  почався етап менторського супроводу (початок 
2021 року)  – експерти програми супроводжують кожну з 
команд для підготовки детального плану дій з 
впровадження рішень, які пройшли краш-тест.
Серед ключових завдань Програма ставить перед собою не 
тільки обмін досвідом перемог та поразок у вирішенні 
правових проблем кожної з країн, але найголовніше – це 
реалізація ідей, які були інкубовані під час п’ятиденного 
інтенсиву дизайн-мислення. 

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”
У партнерстві з

Київська практична програма посилення правової спроможності – інкубатор інновацій у

сфері доступу до правосуддя. Метою Програми є пошук та пілотування життєздатних,

інноваційних та людино-орієнтованих практичних рішень у сфері доступу до

правосуддя, відповідно до національних контекстів.



Усі 5 команд-учасниць KyivLEPP-
2020 реалізували свої ідеї

Спільна команда України та Польщі прийшла на Програму з 
кількома проблемами – їх турбувало те, що велика кількість 
українських заробітчан у Польщі часто не мають доступу до 
правової допомоги в питаннях трудового, сімейного, 
податкового, міграційного законодавства.
Для того, щоб вирішити проблему, ініціативна група об’єднала 
зусилля Асоціацій юридичних клінік Польщі та України, які 
сформували команду й подали заявку на KyivLEPP. 

Спільно з експертами Програми команда розробила дизайн 
транскордонної інтерактивної ІТ-платформи для юридичних 
клінік, яка дозволяє обмін кейсами, спільну роботу в режимі 
реального часу над кейсами для кількох юридичних клінік, 
звернення клієнтів безпосередньо на платформу, де вже 
відбувається розподіл справ. 
Після кількох місяців роботи з айтішниками за прототипом 
KyivLEPP, зараз платформа працює у тестовому режимі, за час 
пілоту мають бути зібрані баги в конструкції платформи та 
користувацькі відгуки для вдосконалення її та 
повномасштабного запуску. Тестова платформа

Україна-Польща

https://cutt.ly/0n4Brjy


KyivLEPP-2020. Реалізація ідей

Команда прийшла на Програму з проблемою недоступності правової допомоги 
для значної кількості жителів країни, які живуть у віддалених селищах. 
Система надання правової допомоги побудована таким чином, що фахівцям, які 
працюють на виїзді, доводиться долати сотні кілометрів бездоріжжя. Але і такі 
виїзди є нерегулярними, тобто цілі селища залишаються повністю відірваними від 
доступу до правових (та і соціальних) послуг. 

Ідеєю вирішення цієї проблеми, яка пройшла краш-тест Програми, став запуск 
мобільних офісів параюристів, які регулярно консультуватимуть жителів 
віддалених сіл та селищ. Під час KyivLEPP команда розробила план дій з реалізації 
своєї ідеї, продумали, хто має бути залучений до роботи такого мобільного офісу, 
як спеціалізувати роботу мобільних офісів під потреби місцевих жителів для 
кожного регіону. 

Після завершення інтенсиву, команда спланувала і провела дослідження 
правових потреб у цільових регіонах, яке лягло в основу для запуску пілотування 
мобільних офісів параюристів. 
Випускники KyivLEPP-2020 опитали 107 чоловіків і жінок різного віку, що живуть в 
селах муніципалітетів Прілеп, Кривогаштан та Дольнен.
95 респондентів (86%) вважають, що їм потрібна підтримка організації, яка 
надаватиме в їх населеному пункті правову допомогу та консультації. 16 з них 
(14%) були невпевнені. Негативну відповідь не дав ніхто.

Зараз випускники KyivLEPP Північної Македонії формують команди з юристів, 
параюристів, психологів, консультантів з соціальних питань, складають графіки 
роботи офісів у населених пунктах 3-х регіонів. 

Офіси почнуть функціонувати в тестовому режимі. Усі кейси будуть вноситися в 
національну базу даних, яку вже використовує LET STATION і інші організації. У 
грудні команда KyivLEPP повторно опитає місцевих жителів, щоб підвести 
підсумки роботи пілоту KyivLEPP-МОРА (Mobile office for paralegal aid).

Команда 
Північної 
Македонії-1 



KyivLEPP-2020. Реалізація ідей

Команда розробила план просування для веб-платформи альтернативного 
вирішення спорів. Користувачі  цієї веб-платформи, дві сторони, які 
сперечаються, можуть прийти до вирішення конфлікту завдяки відео-
конференціям під кураторством досвідчених медіаторів.
В Програмі кенійці розробили й апробували  план дій з популяризації теми. 
У межах свого плану дій вони провели тиждень альтернативного 
врегулювання спорів (Virtual ADR Week). Він проходив не на звичних для 
всіх віртуальних майданчиках, як Zoom, а безпосередньо на веб-платформі 
Utatuzi Center. Таким чином кожен учасник ADR Week смог сам протестувати 
її.

Кенія

https://www.utatuzicenter.com/


KyivLEPP-2020. Реалізація ідей

Команда тестувала в KyivLEPP свою ідею створення
спеціалізованої мережі параюристів, які працюватимуть для
протидії домашньому насильству в країні.

Офіційна статистика МВС Киргизстану звітує про епідемію
домашнього насильства паралельно з епідемією COVID-19. У
2020му році трапилося більше 9000 зареєстрованих випадків,
це при тому, що жінки традиційно не звертаються за
допомогою в державні органи через загальну низьку правову
культуру в суспільстві, через ґендерні стереотипи та низький
рівень професійних навичок і знань процедур захисту
потерпілих у великої кількості правоохоронців, адвокатів,
суддів.
Команда прийшла на Програму з ідеєю створення мережі
параюристів, але в процесі дизайн-мислення та тестування,
вирішили спеціалізувати мережу саме на роботі з протидією
домашньому насильству. У плані дій команди – конкурсний
відбір параюристів (який уже відбувся), зараз формуються
навчальні групи. Для своєї навчальної програми киргизькі
колеги взяли за основу навчальний курс для громадських
радників – українських параюристів.

Киргизстан



KyivLEPP-2020. Реалізація ідей

Проблема, з якою команда прийшла,
потребувала дуже термінового рішення. У
Північній Македонії, якщо людина має
заборгованість, наприклад, за комунальні
послуги, їй блокують банківський рахунок. Cудові
виконавці блокували й соціальні рахунки, куди
нараховуються пенсії, матеріальна допомога для
людей з інвалідністю та малозабезпечених
громадян. З цим зіткнулися понад 10000 сімей,
які є представниками ромської громади.
Траплялося, що сім’ї, які виживають коштом
соціальної допомоги, по пів року залишалися без
доходів і засобів до існування. Так було до участі
команди з Північної Македонії в KyivLEPP.

Північна Македонія-2

Команда розробила адвокаційну кампанію з протидії блокування соціальних 
рахунків. У відповідності зі своїм планом команда зняла кілька роликів про те, що 
відбувається з малозабезпеченими сім'ями, коли їх рахунки блокуються. Після цього 
про дану проблему заговорили провідні канали країни, а потім уряд почав активно 
протидіяти блокуванню соцрахунків. Зараз проблему вирішено! А ідея цієї команди 
випускників KyivLEPP була визнана кращою практичною ініціативою на Західних 
Балканах за версією IRIS network



На реалізації ідей ми не завершуємо співпрацю з колегами з різних країн, з командами-
учасницями KyivLEPP. Програма формує спільноту колег, які працюють у сфері доступу до
правосуддя в різних країнах.
Для цього Школа створила міжнародний клуб доступу до правосуддя - International A2J
Club - Club Justice. У клубі дружать та об’єднуються задля обміну новинами, досвідом із
впровадження ініціатив однодумці з різних куточків світу. Ми хочемо відповідати на
глобальні виклики та правові проблеми разом. Також у Клубі шукатимемо практичні
ініціативи, які можуть бути розроблені в KyivLEPP.

Нетворкінг

CJ 2021

На цьому етапі команда CJ займається дизайном комунікаційної платформи
International A2J Club (Club Justice) – clubjustice.org, відбором кейсів для
публікації та формуванням списку та анкети запрошення учасників до Клубу



PRO BONO LAB. 
6 місяців 2021

Обмін експертизою pro bono –від 
соціальних  ініціатив, бізнесу та 
держустанов для соціальних ініціатив, 
для суспільства

Від соціальних ініціатив – 3 навчальні 
вебінари («Екологія та енергоефективність 
для громад: конкретні поради», «Цифрова 
безпека ГО», «Безпечна поведінка дітей») 

Від державних 
установ – 2 
навчальні 
вебінари (щодо 
Єдиного 
порталу 
державних 
послуг Дія)

Від бізнес-
компаній – 2 
навчальні 
вебінари
(«Закупівлі в ГО», 
«Статутні 
документи ГО»), 
матеріал 
«Алгоритм дій 
людини для 
отримання 
статусу біженця в 
Україні»

Дослідження серед соціальних ініціатив, 
бізнес-компаній та державних установ.

Розробка інструментарію відбувалась 
спільно з Київським міжнародним 
інститутом соціології.
Результати – липень 2021.



Правоспроможна 
громада

Програма має на меті 
підтримати впровадження як 
на місцевому, так і на 
центральному рівнях, культури 
застосування підходу до 
прийняття стратегічних 
управлінських рішень у сфері 
забезпечення ефективного 
доступу до правосуддя, який 
заснований на врахуванні 
результатів досліджень 
реальних правових потреб 
людей.



Правоспроможна
громада.
6 місяців 2021

У 2021 році до 
проходження 
навчального курсу за 
програмою було 
обрано 6 громад, 5 з 
яких успішно 
завершили навчання і 
перейшли на 
«польовий» етап, 
отримавши можливість 
здійснити соціологічні 
дослідження правових 
проблем у своїх 
громадах.

Громади-учасниці Програми завдяки експертному супроводу, що надавали
експерти та експертки Програми, продемонстрували стійкі позитивні результати
від попередньо проведених досліджень. Зокрема:

• у Хмільнику (Вінницька обл.) завдяки зусиллям ініціативної групи було 
ухвалено Програму забезпечення безоплатною правовою допомогою 
населення Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки;

• Жванецька сільська рада Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області вирішила затвердити Програму безоплатної правової допомоги та 
правової освіти населенню Жванецької територіальної громади на 2021-2022 
рік, лобійовану до розгляду командою Програми зі Жванця (Хмельницька 
обл.);

• Червонослобідська сільська рада затвердила цільову програму “Надання 
безоплатної первинної правової допомоги жителям Червонослобідської 
сільської територіальної громади на 2021”, ініційовану клопотанням 
ініціативної групи громади Червоної слободи (Черкаська обл.) і, зокрема, ГО 
“Центр права”;

• Команда Узина (Київська обл.) самостійно провела соціологічне дослідження 
щодо проблем домашнього насильства в Узинській ОТГ.

• Ініціативна група із Широкого (Запорізька обл.) отримала підтримку від 
Посольства Федеративної Республіки Німеччина у грантовому проєкті, що має 
на меті збільшення можливостей для захисту соціальних прав жінок, які 
проживають у сільській місцевості, та адвокації прав на отримання належних 
медичних, освітніх та інших соціальних послуг шляхом створення системи 
надання безоплатної первинної правової допомоги у 4-х сільських громадах 
Запорізької і Дніпропетровської областей. Експерти Програми залучені для 
реалізації цього проєкту. 

https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/documents/item/14740
https://drive.google.com/file/d/1dQbihbJvSHuUoKTP0xli3ETaRHN9UT_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQbihbJvSHuUoKTP0xli3ETaRHN9UT_B/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/yevgen.poltenko/posts/4362456007121365


Правоспроможна громада.
Досягнення 6 місяців 2021Упорядковано практичний посібник

“Досліджуємо правові потреби громади”

Розроблено та прийнято 4 стратегічні документи з удосконалення доступу до 
правосуддя:
Програма забезпечення безоплатною правовою допомогою населення 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки, рішення №120-
05 (Вінницька область)
Програма безоплатної правової допомоги та правової освіти населенню 
Жванецької територіальної громади на 2021-2022 рік, рішення №3 (Хмельницька 
обл.)
цільова програма “Надання безоплатної первинної правової допомоги жителям 
Червонослобідської сільської територіальної громади на 2021”, рішення №06-20 
(Черкаська обл.)
Програма забезпечення безоплатної правової допомоги населенню 
Дворічанської селищної ради на 2021-2025 роки, рішення №230-VIII (Харківська 
обл.)

Підвищено спроможність 5 ініціативних 
груп (Полтава, Каховка, Вільхівка, Кам’янка-
Бузька, Балаклея) з Полтавської, 
Херсонської, Харківської, Львівської та 
Черкаської області планувати, проводити та 
аналізувати результати 
досліджень правових потреб громад

Адаптовано навчальні матеріали 2020 року 
до потреб учасників 2021 року та 
проведення серії вебінарів “Відповідаємо 
на правові потреби громади: аналіз, 
адвокація, дорожня карта” для учасників 
команд, які проводили власні дослідження 
у 2021 році

https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/documents/item/14740
https://zhvanecka-gromada.gov.ua/news/1623061452/
https://chervonoslobidskaotg.org.ua/category/sesiya-6-vid-26-03-2021/
https://drive.google.com/file/d/1PfRP1qTaOUz1en3y3njrtdwl-lFJag-J/view?usp=sharing


Інформаційний компонент

Публікації Програми впродовж 2021 року:
1.https://ldn.org.ua/event/pravospromzhna-hromada-pidsumky-2020-roku/
2. https://ldn.org.ua/event/pravospromzhna-hromada-vidpovidaiemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiia-dorozhnia-karta/
3. https://ldn.org.ua/event/rezul-taty-konkursu-prohramy-pravospromozhna-hromada-2021/
4. https://ldn.org.ua/event/pravospromozhna-hromada-pershi-uspikhy-u-2021/
5. https://ldn.org.ua/event/bilotserkivshchyna-robyt-krok-na-zustrich-do-podolannia-domashn-oho-nasyl-stva/
6. https://ldn.org.ua/event/vid-skladannia-kontseptsiy-doslidzhen-pravovykh-potreb-do-zaluchennia-investoriv-dlia-ikh-vyrishennia-chomu-
vchat-sia-hromady-v-shkoli/
7. https://ldn.org.ua/announcement/konkurs-na-uchast-u-prohrami-pravospromozhna-hromada-2020-copy/
8. https://ldn.org.ua/announcement/ekspertna-dyskusiya-zakhyst-zhinok-i-cholovikiv-vid-henderno-zumovlenoho-nasyl-stva-zapyty-
hromadian-ta-mozhlyvosti-hromad/
9. https://ua2j.school/news/vid-skladannia-kontseptsiy-doslidzhen-pravovykh-potreb-do-zaluchennia-investoriv-dlia-ikh-vyrishennia-chomu-
vchat-sia-hromady-v-shkoli/
10. https://ua2j.school/news/v-ts-omu-rotsi-planuiet-sia-doslidyty-pravovi-potreby-shesty-ukrains-kykh-hromad/
11. https://ua2j.school/news/vidkrytyy-nabir-v-prohramu-iaka-dopomahaie-posylyty-pravovi-mozhlyvosti-terytorial-nykh-hromad/
12. https://ua2j.school/news/pravospromzhna-hromada-vidpovidaiemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiia-dorozhnia-karta/
13. https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-pidsumky-2020-roku/
14. https://gurt.org.ua/news/informator/69685/
15. https://gurt.org.ua/news/informator/69165/
16. https://gurt.org.ua/news/informator/67242/
17. https://gurt.org.ua/news/events/66251/
18. https://gurt.org.ua/news/informator/66250/
19. https://gurt.org.ua/news/informator/66249/
20. https://pravongo.org/v-khmilnytskiy-hromadi-zatverdyly-prohramu-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-naselennyu
21. https://pravongo.org/v-khmilnyku-obhovoryly-proekt-prohramy-zabezpechennya-naselennya-bezoplatnoyu-pravovoyu-dopomohoyu
22. https://www.stepngo.in.ua/school-clubs-start
23. https://www.prostir.ua/?news=rezultaty-konkursu-prohramy-pravospromozhna-hromada-2021
24. https://www.prostir.ua/?news=pravospromozhna-hromada-pershi-uspihy-u-2021
25. https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-u-prohrami-pravospromozhna-hromada-2021
26. https://www.prostir.ua/?news=pravospromozhna-hromada-vidpovidajemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiya-dorozhnya-
karta

https://ldn.org.ua/event/pravospromzhna-hromada-pidsumky-2020-roku/
https://ldn.org.ua/event/pravospromzhna-hromada-vidpovidaiemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiia-dorozhnia-karta/
https://ldn.org.ua/event/rezul-taty-konkursu-prohramy-pravospromozhna-hromada-2021/
https://ldn.org.ua/event/pravospromozhna-hromada-pershi-uspikhy-u-2021/
https://ldn.org.ua/event/bilotserkivshchyna-robyt-krok-na-zustrich-do-podolannia-domashn-oho-nasyl-stva/
https://ldn.org.ua/event/vid-skladannia-kontseptsiy-doslidzhen-pravovykh-potreb-do-zaluchennia-investoriv-dlia-ikh-vyrishennia-chomu-vchat-sia-hromady-v-shkoli/
https://ldn.org.ua/announcement/konkurs-na-uchast-u-prohrami-pravospromozhna-hromada-2020-copy/
https://ldn.org.ua/announcement/ekspertna-dyskusiya-zakhyst-zhinok-i-cholovikiv-vid-henderno-zumovlenoho-nasyl-stva-zapyty-hromadian-ta-mozhlyvosti-hromad/
https://ua2j.school/news/vid-skladannia-kontseptsiy-doslidzhen-pravovykh-potreb-do-zaluchennia-investoriv-dlia-ikh-vyrishennia-chomu-vchat-sia-hromady-v-shkoli/
https://ua2j.school/news/v-ts-omu-rotsi-planuiet-sia-doslidyty-pravovi-potreby-shesty-ukrains-kykh-hromad/
https://ua2j.school/news/vidkrytyy-nabir-v-prohramu-iaka-dopomahaie-posylyty-pravovi-mozhlyvosti-terytorial-nykh-hromad/
https://ua2j.school/news/pravospromzhna-hromada-vidpovidaiemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiia-dorozhnia-karta/
https://ua2j.school/news/pravospromozhna-hromada-pidsumky-2020-roku/
https://gurt.org.ua/news/informator/69685/
https://gurt.org.ua/news/informator/69165/
https://gurt.org.ua/news/informator/67242/
https://gurt.org.ua/news/events/66251/
https://gurt.org.ua/news/informator/66250/
https://gurt.org.ua/news/informator/66249/
https://pravongo.org/v-khmilnytskiy-hromadi-zatverdyly-prohramu-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-naselennyu
https://pravongo.org/v-khmilnyku-obhovoryly-proekt-prohramy-zabezpechennya-naselennya-bezoplatnoyu-pravovoyu-dopomohoyu
https://www.stepngo.in.ua/school-clubs-start
https://www.prostir.ua/?news=rezultaty-konkursu-prohramy-pravospromozhna-hromada-2021
https://www.prostir.ua/?news=pravospromozhna-hromada-pershi-uspihy-u-2021
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-u-prohrami-pravospromozhna-hromada-2021
https://www.prostir.ua/?news=pravospromozhna-hromada-vidpovidajemo-na-pravovi-potreby-hromady-analiz-advokatsiya-dorozhnya-karta


Правоспроможна громада.
Плани 2021• Аналіз зворотного зв'язку від учасників 

Програми (щомісячно від учасників 2021 
року, щоквартально - від учасників 2019-
2020 рр)

• ПІнформаційно-комунікаційний супровід 
реалізації Програми: забезпечення учасників 
програми всією необхідною інформацією 
про актуальний стан реалізації Програми; 
висвітлення всіх значимих подій та заходів, 
які відбуваються у часі реалізації Програми; 
інформування зацікавлених сторін про 
діяльність та результати Програми

Адміністрування

Розроблення планів імплементації рекомендацій досліджень, проведених 
учасниками Програми 2021 року, та їх реалізація через надання субгрантів
інституційним партнерам (організації громадянського суспільства) ініціативних 
груп.

Практичний компонент

Адвокаційний компонент

Проведення аналізу ситуації щодо 
можливості залучення органами місцевого 
самоврядування юридичних осіб приватного 
права до надання БППД  у відповідності до 
чинного Порядку,, затвердженого 
Міністерством юстиції України та підготовка 
відповідного звіту з рекомендаціями.

Розроблення детального плану адвокаційної
кампанії, ціллю якої є вдосконалення 
існуючих процедур залучення органами 
місцевого самоврядування юридичних осіб 
приватного права до надання безоплатної 
первинної правової допомоги. 

Аналітичний компонент

Адаптація існуючих методологій дослідження та визначення напрямів аналізу 
дієвості місцевих цільових програм та стратегій розвитку громад
Проведення глибинних інтерв'ю з ключовими інформантами за обраними для 
аналізу напрямами на базі 3-х громад, в яких проводилися дослідження 
учасниками Програми у 2019 та 2020 роках. 
Критерії для відбору громад: 
- затверджена місцева цільова програма доступу до правосуддя, або проєкт, 

пропрацьований з органом місцевого самоврядування; 
- обсяг наданої первиної правової допомоги за останні 2 роки в громаді в 

розрізі джерел фінансування; 
- підтвердження від органу місцевого самоврядування зацікавленості в 

розробці стратегії доступу до правосуддя в своїй громаді.
Проведення аналізу дієвості місцевих цільових програм та стратегій розвитку 
громад.

Проведення 3-х одноденних стратегічних сесій з метою розроблення місцевих 
стратегічних документів з удосконалення доступу до правосуддя, фіналізація
напрацювань стратегічних сесій у тісній взаємодії із їх учасниками та 
керівництвом органів місцевого самоврядування.



Legal IT Hub
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

6 місяців 2021 року:
1. Інструмент дистанційного доступу вразливих 

груп населення до сервісів первинної правової 
допомоги, яку надає державна система 
безоплатної правової допомоги. Наразі 
проводяться опитування та дослідження щодо 
наповнення.
Запуск – вересень 2021.

2. Онлайн платформа дистанційного навчання. 
Зараз відбувається налаштування програмного 
забезпечення.
Запуск – липень 2021.

3. Платформа IA2J Club (Club Justice). Наразі 
фіналізується структура сайту.
Запуск – липень 2021 разом із анонсами заходів, 
що проходитимуть на платформі восени 2021.



Навчання моніторів
НПМ. 6 місяців 2021

Проведення навчання по програмі навчання
моніторів, а саме тренінг, який був здійснений
у співпраці з правовим клубом PRAVOKATOR
(надання первинної БПД особам, які
перебувають у місцях несвободи)



#6859A3

#E2BDB3

#464646



Street Law.  Досягнення
програми 6 місяців 2021 року

Продовжуємо поширювати Street
Law в Україні та навчати юридичні
клініки.
На черговому Форумі Асоціації
(березень 2021 року) презентовані
напрацювання 5 юридичних клінік із
правової просвіти у напрямку захисту
прав споживачів фінансових послуг:

• “Ти і фінанси: Хто Кого?” (онлайн
гра),

• “Фінансові перегони” (настільна
гра),

• “Фінансові лайфхаки: розумний
кредит” (інтерактивна гра),

• Safe Income Simulator
(комп’ютерна гра).

За результатами Форуму протягом
квітня 10 юридичних клінік провели
зі студентами своїх клінік ці
правопросвітні уроки.



Street Law.  Досягнення
програми 6 місяців 2021 року

Асоціацією юридичних клінік України
видано посібник “Правнича клінічна
освіта в Україні”, в якому окремий
розділ присвячено Програмі
“Практичне/вуличне право “STREET
LAW”

Готуємосядо 2го Фестивалю Street
Law, що пройде у Львові 16-17 липня.
Зараз вже проведено конкурс
правової просвіти серед юридичних
клінік. Відібрано 10 кращих уроків
Street Law, 8 інфографік, 5
правопросвітніх відеосюжети, 4 гри.
Лендинг Фестивалю
https://finskills.com.ua

У ПЛАНАХ ПРОГРАМИ:
• У межах проекту щодо 

антикорупційного 
комплаєнсу у ВНЗ розробити 
Street Law-тренінг для 
молоді з антикорупції,

• Школа для студентів з 
модулем по інтерактивній 
правовій просвіті за 
методикою Street Law

https://finskills.com.ua/


Програма 
ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ
Що ми зробили?

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.

Ми підготували серію публікацій про історії випускників та 
випускниць програми:

Представники та представниці програми 
експертно залучені у низку ініціатив з протидії 
дискримінації:
• Здійснюють моніторинги, дослідження
• Проводять навчальні заходи різних форматів 

для різних груп впливу (працівники поліції, 
прокуратури, адвокатів, параюристів, 
активістів)



Висвітлювати проблеми 
дискримінації та злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості, 
через історії кейсів випускників та 
випускниць програми та їх 
клієнтів, клієнток

Формувати відео контент для 
широкої інформаційної кампанії з 
протидії дискримінації та 
злочинам, вчиненим з мотивів 
нетерпимості

Надавати експертну підтримку 
програмам під час формування 
навчального контенту з протидії 
дискримінації та злочинам, 
вчиненим з мотивів нетерпимості, 
розробляти навчальні програми з 
цієї теми для інших цільових 
аудиторій

Плани 2021 



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

• Методичні рекомендації для адвокатів та 
юристів щодо надання безоплатної правової 
допомоги вразливим до ВІЛ групам населення

• Опитування фахівців місцевих центрів з надання 
БВПД щодо потреб у навчанні роботі з 
вразливими до ВІЛ групами населення

• Формування технічного завдання та концепції 
впровадження онлайн інструменту надання 
БПД вразливим до ВІЛ групам населення

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

Плануємо: 
• Навчальні вебінари для працівників місцевих 

центрів з надання БВПД щодо роботи з 
вразливими до ВІЛ групами населення

• Одноденний практикум для працівників 
місцевих центрів з надання БВПД щодо роботи з 
онлайн інструментом

• Широка інформаційна кампанія щодо 
можливостей представників вразливих до ВІЛ 
груп населення звернутися по правову допомогу

• Мережування групи адвокатів-менторів

Що ми зробили:

Партнерство:


