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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: РОЗВИТОК СИСТЕМИ І

КОНТЕКСТ

Адвокатура, громадські

організації та система БПД

співпрацюватимуть

26 жовтня 2018 року Національна асоціація

адвокатів України, Координаційний центр з

надання  правової  допомоги,  Українська

фундація  правової  допомоги,  Українська

Гельсінська  спілка  з  прав  людини  та

Харківська  правозахисна  група  підписали

меморандум щодо посилення  експертного

потенціалу  у  сфері  доступу  вразливих

категорій  населення  до  правосуддя  у

кримінальному провадженні.



В Україні стартувала ініціатива

«Сімейні радники»

Кількість дзвінків за правовою

допомогою зросла майже вдвічі

Читати детальніше

«Сімейні  радники  –  це  місток  між  тими

людьми, хто потребує правової допомоги,

та  власне  тими  інституціями,  які  цю

допомогу надають. Головна роль сімейних

радників  –  формування  довіри,  щоб

проблеми  сімейного  насильства  чи  інші

родинні  негаразди  не  замовчувалися»,  –

переконаний  директор  Координаційного

центру  з  надання  правової  допомоги

Олексій Бонюк.

Читати детальніше

Близько 540 тис. вхідних дзвінків прийняли

оператори єдиного контакт-центру системи

безоплатної правової допомоги за три роки

роботи.  Якщо  за  перший  рік  роботи

надійшло близько  100  тис.  дзвінків,  то  за

другий рік їхня кількість зросла у 1,5 раза і

перевищила  150  тис.  Протягом  третього

року  функціонування  контакт-центру

кількість дзвінків збільшилася у 1,9 раза і

становить понад 280 тис.

Читати детальніше

Українці стали активніше захищати свої права 
Дедалі більше українців звертаються до системи безоплатної

правової  допомоги.  Зростає  як  кількість  звернень  за

правовими  консультаціями,  так  і  випадки  представництва

інтересів  вразливих  категорій  у  судах.  За  весь  період

функціонування системи безоплатної правової допомоги понад

1  млн  360  тис.  громадян  звернулися  до  центрів  та  бюро

правової  допомоги,  понад  530  тис.  дзвінків  надійшло  до

єдиного  контакт-центру  та  майже  460  тис.  осіб  отримали

захист у кримінальних провадженнях.

Читати детальніше 



Майже 5,4 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу з
початку 2018 року

З  1  січня  по  30  вересня  2018  року  до  місцевих  центрів  з

надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось

5349  осіб,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  «Про

статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту».  Усі

вони  отримали  необхідну  правову  допомогу  за  рахунок

держави  –  від  правових  консультацій  до  представництва

інтересів у судах.

Читати детальніше 

Для засуджених осіб працюватимуть дистанційні пункти доступу до БПД
На  виконання  Меморандуму  про  співпрацю,  який  підписано

між  Координаційним центром з  надання  правової  допомоги,

Адміністрацією  Державної  кримінально-виконавчої  служби

України  та  державною  установою  «Центр  пробації»,

розроблено спільний план дій, який спрямований на співпрацю

у сфері  надання безоплатної правової  допомоги особам,  які

відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження

волі, тримаються під вартою в місцях попереднього ув’язнення

або перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації.

Читати детальніше 

Випущено 1,2 млн інформаційних буклетів про безоплатну правову допомогу
Для  клієнтів  системи  БПД  надруковано  14  буклетів  із

актуальних  соціально-правових  питань  загальним  накладом

понад  1  млн  200  тис.  примірників.  Буклети  виготовлені  за

підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна

правова допомога в Україні».

Читати детальніше 

Статистичні дані щодо роботи системи надання безоплатної правової

допомоги



Переглянути та завантажити

Правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО»

У шостому випуску роз’яснюються права та

обов'язки споживачів житлово-комунальних

послуг. 

Кожен  власник  або  землекористувач  має

добре знати норми чинного законодавства,

які захищають його права на землю. Адже

рано  чи  пізно  постають  питання

приватизації,  передачі  в  оренду  чи

оформлення землі.  Детальніше про це -  у

новому  випуску  телепрограми  «Я  МАЮ



ПРАВО! 

У  цьому  випуску роз’яснюється,  які  права

мають споживачі та як ці права захистити.

Так, з-поміж іншого, споживачі мають право

на:  належну  якість  продукції  та

обслуговування;  безпеку  продукції;

необхідну,  доступну,  достовірну  та

своєчасну  інформацію  про  продукцію,  її

кількість, якість, асортимент, а також про її

виробника,  виконавця  та  продавця;  на

відшкодування  майнової  та  моральної

шкоди,  завданої  внаслідок  недоліків

продукції, відповідно до закону. 

Спадкування  нерухомості  –  це  ті

правовідносини,  у  площині  яких  може

опинитися кожен громадянин. З матеріалів

дев'ятого випуску можна дізнатися про те,

які  права  та  обов'язки  входять  до  складу

спадщини; який строк встановлюється для

прийняття спадщини; що повинен зробити

спадкоємець,  який  прийняв  спадщину,  у

складі  якої  є  нерухоме  майно;  коли

спадщина визнається відумерлою. 

Виїзна правова допомога жителям Золотоніського району
Налагоджена  робота  мобільних  дистанційних  пунктів  доступу  до

безоплатної правової допомоги дає можливість кожному громадянину

отримати кваліфіковану юридичну допомогу з різних правових питань

за місцем проживання.

Читати детальніше

Сімейний фестиваль – свято, що об’єднало сумські родини!
По-осінньому сонячно та тепло зустрів жителів міста Суми соціальний



сімейний фестиваль під назвою «Art-family». Мультизахід сприяв популяризації сімейних цінностей,

родинних  традицій  і  звичаїв,  гармонійних  подружніх  та  батьківсько-дитячих  взаємин.  Сумський

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги долучився до участі в заході як

партнер.

Читати детальніше

Правопросвітницькі заходи для мешканців громади відбулись у Колибаївці
Фахівці  Кам’янець-Подільського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги Аліна Задорожна та Ганна

Петрик 18 жовтня відвідали село Колибаївку. Про те, як захищати свої

права,  юристи  розповідали  у  місцевій  школі,  сільській  раді  та

амбулаторії.

Читати детальніше

Правопросвітницький урок для ліцеїстів «СтопБулінг»
Як запобігти булінгу, сформувати здоровий клімат у групах, оперативно

вирішувати  конфліктні  ситуації,  як  допомогти  жертві  булінгу  –  такі

питання обговорювали на уроці громадянської освіти 18 жовтня в Івано-

Франківському природничо-математичному ліцеї.

Читати детальніше

Робота мобільної точки доступу до БПД в Обухівському районі
Під  час  прийому  громадян  було  поінформовано  про

загальнонаціональний  правопросвітницький  проект  Міністерства

юстиції  України  «Я  маю  право!»  та  усім  охочим  надано  роздаткові

матеріали,  зокрема  інформаційні  буклети  безоплатної  правової

допомоги та проекту «Я маю право!».

Читати детальніше

Мобільний пункт консультування працював на центральній площі міста
Тернополя

З метою підвищення правової обізнаності мешканців міста Тернопіль та

у межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту

«Я МАЮ ПРАВО!» фахівці Регіонального та Тернопільського місцевого

центру з надання БВПД, а також Головного територіального управління

юстиції  області  провели  інформування  громадян  щодо  можливостей

отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права.

Читати детальніше

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 



Однією  з  категорій  тих,  хто  має  право  на

безоплатну  вторинну  правову  допомогу,  є

малозабезпечені  працездатні  громадяни,

пенсіонери,  люди  з  інвалідністю,  які

щомісяця  отримують  дохід  (пенсію,

допомогу),  що не  перевищує  двох  розмірів

відповідного  прожиткового  мінімуму.

Детальні  розрахунки  такого  розміру  -  в

інфографіці.

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства.

Цей  день  закликає  людей  відмовитися  від

насильства  у  всьому  світі.  35  %  жінок  в

усьому  світі  зазнали  певного  прояву

фізичного  або  сексуального  насильства  з

боку  інтимного  партнера  або  іншої  особи

(джерело: World Health Organization).

У 2015 році близько 120 млн дівчат-підлітків

(15  –  19  років)  в  усьому  світі  хоча  б  раз

зазнавали  сексуального  насильства  або

інших  форм  примусу  до  сексу  (джерело:

UNAIDS).

У  7  з  10  випадків  постраждалі  від

сексуального  насильства  знали  нападника

(джерело: RAINN).



4  жовтня  -  Всесвітній  день  тварин,  або

Всесвітній день захисту тварин. Цей день -

черговий  привід  нагадати  про

неприпустимість  жорстокого  поводження  з

тваринами.

Спричинення  будь-якого  виду  тілесних

ушкоджень,  а  також  вчинення  будь-яких

інших дій проти життя та здоров’я, волі, честі

чи гідності особи є злочинами. За ці та інші

правопорушення  передбачена  кримінальна

відповідальність!  До  вашої  уваги  перелік

документів,  які  підтверджують  право  на

БВПД осіб, які постраждали від домашнього

насильства та насильства за ознакою статі.



Як  учаснику  бойових  дій  отримати

безоплатну  правову  допомогу  та  які

документи  для  цього  потрібні?  Деталі  в

інфографіці.

Обережно,  реклама!  Вона  –  вражає,

надихає,  шокує,  а  іноді  буває  й

недобросовісною.  Яка  вона,  ідеальна

реклама, – дивіться в нашій інфографіці.



ЗМІ ПРО НАС

«Сімейні радники» – це активні громадяни,

які  допоможуть  вирішити  ваші  сімейні

правові  проблеми.  Ініціатива  розпочала

роботу  на  базі  Третього  київського

місцевого  центру  з  надання  БВПД.

Найближчим  часом  сімейні  радники

з’являться  і  в  Четвертому  київському

місцевому центрі з надання БВПД, а також

в Одесі, Львові та інших містах. Подробиці

у сюжеті. 

Діяльність  єдиного  контакт-центру  дала

можливість громадянам з різних населених

пунктів  країни,  зателефонувавши  за

безкоштовним  номером  0  800  213  103,

отримати  необхідну  правову  консультацію

та вирішити свої юридичні питання. Кожен

третій  українець  запитує  інформацію  про

контакти, адреси та графіки роботи бюро,

місцевих та регіональних центрів з надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги.

На другому  місці  серед  запитів  –  правові

консультації.  Зокрема,  найчастіше  юристи

надають  роз’яснення  щодо  сімейного,

спадкового,  земельного,  житлового,

трудового та іншого законодавства. 



Тільки  10%  людей  повідомляють  про

випадки насильства з боку членів сім'ї. Щоб

об’єднати  суспільство  навколо  цієї

проблеми, запрацювала ініціатива «Сімейні

радники». Волонтери, що мають авторитет і

довіру в громаді, тепер разом із юристами

системи  БПД,  представниками

держустанов  та  громадських  організацій,

інформуватимуть  людей  про  способи

протидії  насильству  та  допомагатимуть

потерпілим. Як стартував проект  «Сімейні

радники» в Одесі? Дивіться у сюжеті. 

З початку  року  новими клієнтами системи

БПД,  які  мають  право  на  безоплатну

вторинну правову допомогу,  стали всі діти

України.  Важливо,  щоб  діти  знали  свої

права  і  вміли  ними  користуватися.  Тож

Координаційний  центр  спільно  з

Міністерством  юстиції  України  провели  у

Міжнародному  дитячому  центрі  «Артек»,

який  знаходиться  в  Пуща-Водиці,

правопросвітницькі заходи. 

Олексій Бонюк: «Сімейні радники – це місток між громадянами та системою
БПД»

Ініціатива «Сімейні радники» вже стартувала у Києві та Одесі, на черзі

– Львів та інші міста-мільйонники. «Сімейні радники – це волонтерський

рух,  він  має  природні  чинники  свого  походження.  Це  не  штучний

проект»,  –  зазначив  директор  Координаційного  центру  з  надання

правової  допомоги  Олексій  Бонюк  у  програмі  «Ранкова  хвиля»  на

«Громадському радіо».

Читайте та слухайте

«Безоплатна правова допомога – завжди поруч»



39-річний син пенсіонера інваліда ІІ  групи

Василя Бричука загинув у зоні АТО. Однак

в акті про смерть не було зазначено, що це

сталося  під  час  виконання  бойового

завдання. Завдяки призначеному системою

БПД  адвокату  суд  задовольнив  позов

клієнта  та  визнав  факт  участі  і  загибелі

його сина під час бойових дій у зоні АТО. 

Євгенія  Дмитрієва  у  2015  році  стала

опікуном  малолітніх  дітей-сиріт.  Батьки

дітей не сплачували за комунальні послуги

та  незаконно  підключилися  до

електропостачання.  За  це  був  виписаний

великий штраф і квартиру, в якій проживали

діти,  відімкнули  від  електромережі.  Після

кількох  років  безуспішних  звернень  до

комунальників  клієнтка  звернулася  до

системи  БПД  і  в  суді  змогла  відстояти

права дітей. 

ФАКТИ ТА ПОДІЇ

Співпраця системи БПД та УВКБ ООН виходить на якісно новий рівень
За окремими оцінками сьогодні  в  Україні  налічується  до 1,8

млн внутрішньо переміщених осіб. Багато з них можуть взагалі

не  знати  про  можливість  отримати  безоплатну  правову

допомогу або мати труднощі з доступом до неї. Олексій Бонюк

зазначив,  що  за  весь  час  існування  системи  БПД  правову

допомогу  отримали  понад  10  тис.  внутрішньо  переміщених

осіб та близько 1 тис. осіб без громадянства та біженців. Завдяки допомозі Представництва УВКБ

ООН у справах біженців облаштовані точки доступу до безоплатної правової допомоги саме на лінії

розмежування. Громадяни отримують правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових

питань, допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру.

Читати детальніше 



Мережа громадських радників розширюється
«Громадські радники – це допоміжна ланка правової допомоги

на найпервиннішому рівні.  Завдання громадських радників –

підказати мешканцям своєї громади, з чого почати вирішення

їхніх питань, куди саме звертатися за професійною правовою

допомогою.  Громадські  радники  не  мають  бути

дипломованими  юристами,  а  володіти  базовими  правовими

знаннями.  Вони  можуть  стати  амбасадорами  системи

безоплатної правової допомоги у себе в громаді, консультуючи

та  надаючи доступ до  інших  сервісів»,  –  зазначає  директор  Координаційного  центру  з  надання

правової допомоги Олексій Бонюк.

Читати детальніше 

Адвокати розвинули навички soft skills
На  завершальному  етапі  серія  каскадних  тренінгів  для

адвокатів з розвитку навичок soft skills з роботи з вразливими

групами  клієнтів  системи  безоплатної  правової  допомоги.

Адвокати  мали  змогу  розвинути  комунікативні  навички,

проаналізували  етичні  і  ціннісні  аспекти  роботи  з  такими

клієнтами.  Тренінги  організовані  за  підтримки  проекту

«Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Читати детальніше 

Розпочалися каскадні тренінги «hard skills» для адвокатів БПД
Перші  дводенні  тренінги  проходять  на  базі  правових  клубів

«PRAVOKATOR» у Дніпрі (тренери Руслан Балковий та Сергій

Лисак) та Харкові (тренер Марина Шинкаренко). До середини

грудня аналогічні тренінги будуть проходити у Львові, Києві та

Одесі. Участь у них братимуть адвокати з різних областей, які

об’єднані  в  групи  по  20  осіб.  Загалом  каскадні  тренінги

«Кримінальний  процесуальний  кодекс  України:  вивчення  і

застосування крізь призму європейських стандартів» пройдуть

по  всій  країні  для  понад  500  адвокатів,  які  були  залучені  до  системи  БПД  за  результатами

конкурсних відборів у 2017-2018 роках.

Читати детальніше 

Досвід системи БПД щодо гендерної рівності презентовано у Раді Європи
Під  час  конференції  обговорені  практичні  дії  щодо

застосування  стандартів  Стамбульської  конвенції  для

забезпечення доступу до правосуддя жінок, які потерпіли від

насильства.  Конвенція,  яку  Україна підписала у 2011 році,  є

фундаментальним  документом,  що  зобов'язує  уряди  країн

вжити  конкретних  заходів  для  боротьби  з  усіма  формами

насильства щодо жінок.

Читати детальніше 



Покращення надання БПД обговорювали на Полтавщині
Про  актуальні  питання  безоплатної  правової  допомоги,  її

можливості,  розвиток,  проблемні  питання  та  перспективи

розвитку в Україні  другий день поспіль розповідають фахівці

системи  БПД  на  ІIІ  Всеукраїнській  науково-практичній

конференції  «Адаптація  правової  системи  України  до  права

Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти».

Читати детальніше 

У Миколаєві відбувся обласний форум «Впровадження нових механізмів
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству в сім’ї»

Учасники  зустрічі  обговорили  питання  щодо  впровадження

нових  механізмів  запобігання  та  протидії  домашньому

насильству та насильству за ознакою статі, ключові положення

нового  законодавства  у  цій  сфері,  реалізації  державної

політики  з  питання  запобігання  та  протидії  домашньому

насильству  в  Миколаївській  області,  надання  правової

допомоги постраждалим від домашнього насильства в умовах

нового  законодавства,  міжнародні  підходи  до  забезпечення

комплексного реагування на насильство за ознакою статі.

Читати детальніше 

В Одесі адвокати системи БПД обговорили правила застосування адвокатської
етики

24  жовтня   на  базі  правового  клубу  «PRAVOKATOR»  між

адвокатами системи БПД Одеської області відбулася дискусія

на тему «Правила адвокатської етики: правила застосування

та  перспективи  вдосконалення».  Учасники  зустрічі

ознайомилися  з  результатами  експертного  аналізу  змісту

правил  адвокатської  етики  у  світлі  міжнародних  стандартів,

обговорили  можливості  імплементації  відповідних

міжнародних норм у національній адвокатурі.

Читати детальніше 

Угода про співпрацю та взаємодію між Регіональними центрами з надання
БВПД у Сумській, Полтавській та Херсонській областях

Метою  меморандуму  є  об’єднання  зусиль  підписантів  для

реалізації  завдань,  встановлених  Законом  України  «Про

безоплатну правову допомогу»,  спрямованих на:  підвищення

правової  свідомості,  культури  та  освіченості  населення

(правопросвітництво);  надання  безоплатної  первинної

правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення  доступу  до  електронних  сервісів  Міністерства

юстиції  України;  пошуку  інноваційних  форм  у  роботі  щодо

надання правових послуг (інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв,

скарг, процесуальних та інших документів правового характеру).

Читати детальніше 



Контролювати власні емоції навчали операторів всеукраїнського контакт-
центру системи БПД

Робота  у  міні-групах,  перегляд  навчальних  відеороликів,  виконання

практичних  вправ  та  завдань,  новий  досвід  та  важливі  поради  від

фахівців.  Учасники  тренінгу  –  працівники  всеукраїнського  контакт-

центру  системи  безоплатної  правової  допомоги,  що  функціонує  в

Регіональному  центрі  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги у Чернівецькій області. Найперше тренінг для фахівців єдиного в Україні контакт-центру

системи безоплатної правової допомоги організували у Чернівцях, на черзі – Суми.

Читати детальніше 

Вакансії в системі БПД

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади начальників, заступників начальників та головних спеціалістів відділів

у Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Подробиці↓ 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/vak-pos/n000231

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади заступника директора, начальників, заступників начальників та

головних спеціалістів відділів у Гайсинський та Томашпільський місцеві центри з надання

безоплатної вторинної правової допомоги. Подробиці↓ 

http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vakansii

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади начальників, заступника начальника та головних спеціалістів відділів у Третій

одеський, Арцизький, Роздільнянський та Подільський місцеві центри з надання безоплатної

вторинної правової допомоги. Подробиці↓ 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/vakancyi



КОРИСНІ ПРАКТИКИ В РОБОТІ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БВПД 

Студенти-правники завітали до центрів безоплатної правової допомоги
Юридичний  факультет  Запорізького  національного  університету  вже

котрий  рік  поспіль  співпрацює  з  Регіональним  центром  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Донецькій  та Запорізькій

областях.  Другокурсники  та  слухачі  магістратури  1  року  навчання

спеціальності  «Правоохоронна  діяльність»  юрфаку   відвідали

Регіональний та Перший запорізький місцевий центри з надання безоплатної вторинної правової

допомоги.

Читати детальніше 

Півсотні студентів вищих навчальних закладів Сум взяли участь у квесті
«Закон і порядок»

10  команд  з  різних  вищих  навчальних  закладів  Сум  мали  змогу

проявити  свою  кмітливість,  креативність  та  командний  дух  під  час

участі  у квесті  «Закон і  порядок», ініційованому патрульною поліцією

Сумської  області.  Серед  співорганізаторів  заходу  виступив  і

Регіональний  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги у Сумській області.

Читати детальніше 

Виїзний прийом громадян в рамах програми «Підтримка прозорого управління
земельними ресурсами в Україні»

На виконання  Меморандуму,  підписаного  Мін'юстом,  Координаційним

центром  з  надання  правової  допомоги,  державним  підприємством

«Національні  інформаційні  системи»  та  Міжнародним  банком

реконструкції  та  розвитку,  в  рамах  програми  “Підтримка  прозорого

управління  земельними  ресурсами  в  Україні”  директором

Білоцерківського місцевого центру Сірик О.С. та начальником відділу

правової інформації та консультації Білоцерківського місцевого центру Вдовикою О.М. проведено

прийом громадян у с. Фурси та с. Терезине Білоцерківського району.

Читати детальніше

Булити не круто: правопросвітництво у навчальних закладах Кіровоградщини
З початком нового навчального року фахівці Кропивницького місцевого

центру  з  надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги  активізували

правопросвітницьку кампанію під назвою «Як попередити та протидіяти

булінгу в школі».  За цей період у навчальних закладах представники

місцевого центру провели 20 правопросвітницьких заходів для школярів

різного віку.

Читати детальніше 



Працівники Чорноморського бюро правової допомоги взяли участь у міському
турнірі юних правознавців

З нагоди Дня юриста 8 жовтня 2018 року на базі Чорноморської міської

загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів відбувся міський турнір юних

правознавців для учнів 9-11 класів.

Читати детальніше 

Фестиваль юридичних професій відбувся у Полтаві
У  Полтавському  юридичному  інституті  Національного  юридичного

університету  імені  Ярослава  Мудрого  відбувся  перший  у  Полтаві

Фестиваль  юридичних  професій,  приурочений  до  тижня  правових

знань,  який проводиться в області  у  рамах відзначення Дня юриста.

Захід мав на меті популяризувати професію юриста, підвищити її імідж

у  суспільстві,  розповісти  про  особливості  різних  спеціальностей

юридичної професії.

Читати детальніше 

Унікальні лекції для журналістів відбулись у Чернівцях
Як  журналісту  захистити  себе  у  певному  випадку?  Де  межа

дозволеного  і  недозволеного  як  для  представників  ЗМІ,  так  і  для

розпорядників інформацією? Які офіційні документи захищають права

журналістів і  як діяти, якщо їхні права все ж порушують? Про все це

йшлося  під  час  тренінгу  «Унікальні  лекції  для

журналістів», який організував Регіональний центр з надання БВПД у

Чернівецькій області.

Читати детальніше 

Моделювання судового процесу: кропивницькі студенти-юристи проходять
незвичну практику у Регіональному центрі

З  метою  залучення  студентів  навчальних  закладів  юридичного

спрямування  до  розвитку  правничої  спільноти  системи  БПД  фахівці

Регіонального центру спільно з викладачами кафедри галузевого права

Центральноукраїнського  педагогічного  університету  організували  для

майбутніх  юристів  незвичну  практику.  Так,  протягом  місяця  в

Регіональному  центрі  відбудуться  засідання  ігрового  суду,  в  якому

студенти  можуть  застосувати  свої  теоретичні  знання  та  вміння  на

практиці в ролі суддів, прокурорів, адвокатів та свідків.

Читати детальніше 

Правова допомога працювала для жителів села Бобрик в режимі Skype-зв’язку
Правова  допомога  в  режимі  Skype-зв’язку  є  ефективною  формою

роботи, яка забезпечує жителів віддалених населених пунктів районів

області  кваліфікованими  юридичними  консультаціями  працівників

місцевих центрів з надання БВПД бюро правової допомоги та дозволяє



її отримати за місцем проживання, не виїжджаючи до районного центру.

Читати детальніше 

Сумським школярам – про кампанію «СтопБулінг»
У  межах  кампанії  «СтопБулінг»,  яка  реалізується  на  Сумщині

Регіональним центром з надання БВПД у Сумській області за підтримки

Департаменту освіту і  науки облдержадміністрації,  у загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми для учнів 8-х класів 10 та 12 жовтня

проведено  заняття  на  тему  «Булінг  –  не  мовчи!».  Фахівець

Регіонального  центру  Наталія  Поставська  обговорила  з  підлітками

правові  наслідки  подій,  пов’язаних  з  булінгом  та  представлених  у

тематичному відеоролику.

Читати детальніше 

Учнів київських шкіл навчали основ толерантності та
юридичних аспектів шкільного самоврядування

У  межах  загальнонаціонального  правопросвітницького  проекту  «Я

МАЮ  ПРАВО!»  співробітниками  місцевих  центрів  проведено  низку

заходів зі школярами.

Читати детальніше 

Обмін досвідом – запорука успіху 
Фахівці  системи  безоплатної  правової  допомоги  працюють  в  усіх

регіонах  нашої  держави,  забезпечуючи  рівний  доступ  громадян  до

правосуддя та захист прав кожного українця. Обмін досвідом, кращими

практиками,  успішним  партнерством  та  інноваційними  підходами  у

роботі забезпечує розвиток системи, що зі свого боку впливає на якість

надання правової допомоги громадянам.

Читати детальніше 

Більше новин про роботу ситеми

безоплатної правової допомоги 

читайте на сайтах наших регіональних

центрів.

Дякуємо за увагу!



Група  для  спілкування  між  усіма  зацікавленими  сторонами  у  забезпеченні  доступності  та

покращення  якості   безоплатної  правничої  допомоги  в  Україні,  «мережування» та  встановлення

партнерств.  Також  у  цій  групі  можна ставити  запитання,  які  стосуються  надання та  можливості

отримання в Україні безоплатної правової допомоги, і знайти юридичні консультації з різних тем.
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