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«Співавторами майбутньої 
стратегії правопросвітництва 
системи БПД є представники 
державних органів, правничої 
спільноти, громадських органі-
зацій, експертного середовища. 
Стратегування – це процес, для 
якого важлива участь багатьох 
зацікавлених сторін. Саме спосіб 
вироблення стратегій через діа-
лог, дискусії на рівні суспільства є 
запорукою успіху», – зазначив ди-
ректор Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олек-
сій Бонюк.

П’ять робочих груп у п’яти мі-
стах запропонували різні ідеї, 
думки, рішення, які потім увійдуть 
у правопросвітницьку стратегію 
системи БПД. Вони обговорили, 
як подолати недовіру до права 
та формувати правову свідомість 
суспільства. Серед тем – якими 
мають бути правопросвітницькі 
заходи, як спланувати креатив-
ну інформаційну кампанію та ви-
міряти її результат, як залучити 
партнерів та зацікавити медіа. 

«За останні п’ять років Украї-
на зробила величезний стрибок 

у розвитку правової свідомості. 
Українці нарешті повірили, що 
свої права можна та треба захи-
щати», – зазначив Міністр юстиції 
Павло Петренко. Він наголосив, 
що завдання Мін’юсту – продов-
жити рух до підвищення рівня 
правосвідомості українців.

Надзвичайний та Повноважний 
Посол Канади в Україні Роман Ва-
щук зазначив, що Канада співп-
рацює з системою безоплатної 
правової допомоги з 2014 року.

«Відкриття місцевих цен-
трів та бюро, правових клубів 
«PRAVOKATOR» - ми бачимо, як 
зростає ця мережа, як створю-
ються платформи для того, щоб 
громадяни та представники сис-
теми правосуддя могли диску-
вати з приводу таких питань, як 
протидія насильству, цькуванню, 
захист прав споживачів, прав 
виборців, прав дітей. Все це має 

сприяти тому, щоб дати людям 
відчуття справедливості», – наго-
лосив Роман Ващук.

Заступник Директора Відді-
лу сприяння розвитку демократії 
та врядування Регіональної місії 
USAID в Україні та Білорусі Енн 
Хоппер наголосила на важливо-
сті співпраці владних установ та 
громадського суспільства у сфе-
рі підвищення правосвідомості 
українських громадян і у допомозі 
їм скористатися цими правами.

І Всеукраїнський форум «Пра-
во&Свідомість» організовано Ко-
ординаційним центром з надання 
правової допомоги за підтримки 
Міністерства юстиції України, 
Міжнародного фонду «Відро-
дження», українсько-канадсько-
го проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні», 
Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID).
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ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО –
ПРІОРИТЕТНИЙ СЕРВІС СИСТЕМИ БПД

Якою має бути правопросвіт-
ницька стратегія системи бе-
зоплатної правової допомоги? 
Над цим питанням працювали 
понад 200 учасників I Всеукра-
їнського форуму «Право&Сві-
домість», який проходив 14 
травня одночасно у п’яти мі-
стах України – Києві, Харкові, 
Одесі, Дніпрі та Львові.
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Вже є 15 успішних кейсів з ме-
діації. Ще по двом 11 справам го-
тується процедура медіації. Про 
перші результати програми віднов-
лення говорили на круглих столах 
у Миколаєві та Одесі. На Миколаїв-
щині вже укладено 5 угод про за-
стосування програми відновлення, 
на Одещині – 4.  

«Ми зараз робимо велику спра-
ву і бачимо, наскільки є затребу-
вані відновні практики: дитину не 
карають, а повертають до гідного 
життя. Найголовніше – це те, що в 
інтересах цієї дитини об’єднуються 
сторони потерпілого, порушника та 
суспільства. Таким чином, усі учас-
ники процесу мають можливість 
встановити справедливість», – за-
значив директор Координаційного 

центру з надання правової допомо-
ги Олексій Бонюк.

Учасники круглих столів обгово-
рили всі етапи реалізації проекту, 
від перших робочих зустрічей до 
конкретного результату. Це дало 
змогу визначити низку проблем, 
над якими ще варто попрацювати. 
Зокрема, йшлося і про необхідність 
та важливість роботи не тільки із 
самими неповнолітніми, але й з їх-
німи батьками та оточенням. Адже 
зрозуміло, що дитина може визна-
ти провину та бути налаштованою 
на виправлення, але вона повер-
тається до того ж середовища, яка 
можливо і спонукала її до правопо-
рушення. Крім цього, йшлося й про 
профілактичну роботу з молоддю, 
адже ми всі знаємо, що проблемі 

легше запобігти, ніж потім її вирі-
шувати.

В обговоренні взяли участь 
представники системи БПД, орга-
нів прокуратури, пробації, адвокат-
ської спільноти, міжнародних парт-
нерів та громадських організацій.

«Програма відновлення для не-
повнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину» впроваджується 
Міністерством юстиції України, Ге-
неральною прокуратурою України 
на базі системи надання безоп-
латної правової допомоги за під-
тримки Представництва Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Міжвідомчої координаційної ради 
з питань правосуддя щодо непо-
внолітніх та ГО «Платформа прав 
людини».

Забезпечення доступу враз-
ливих груп населення до медіації 
через систему безоплатної право-
вої допомоги - основна мета угоди 
про партнерство між Координаці-
йним центром з надання правової 
допомоги та Громадською спілкою 
«Українська академія медіація».

«Ми плануємо розвивати ме-
діацію як окремий сервіс в сис-
темі БПД. Зараз на базі системи 
надання БПД у шести регіонах 
впроваджується пілотний проект 

відновного правосуддя для не-
повнолітніх, які підозрюються у 
вчиненні кримінальних злочинів. 
Але медіація може стосуватися і 
цивільних справ», – зазначив ди-
ректор Координаційного центру 
Олексій Бонюк.

Координаційний центр та Укра-
їнська академія медіації органі-
зовуватимуть тренінги, семінари 
та інші навчальні заходи для фа-
хівців системи БПД, адвокатів, 
суддів та інших представників 

правничої спільноти.  Працівники 
місцевих центрів з надання БВПД 
вчитимуться ідентифікувати сі-
мейні та спадкові справи, в яких 
доцільно застосувати медіацію. 
На базі Одеського місцевого цен-
тру з надання БВПД найближчим 
часом буде відкрито «простір без 
конфліктів», тобто, кабінет медіа-
ції. Будуть розроблені та поширені 
інформаційні матеріали щодо по-
рядку альтернативного вирішення 
спору за допомогою медіації.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ РЯТУЄ ДОЛІ ДІТЕЙ:   

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ 
МЕДІАЦІЇ ОБ’ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО МЕДІАЦІЇ

15 УСПІШНИХ КЕЙСІВ

Неповнолітні вперше переступили межу за-
кону. Їх можна покарати за це, запроторив-
ши за грати. А можна допомогти виправити 
помилку, повернути їх у суспільство. Пілот-
ний проект «Програма відновлення для не-
повнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину» проходить на базі системи надання 
БПД у шести регіонах – Донецькій, Одесь-
кій, Львівській, Луганській, Миколаївській та 
Харківській областях.
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Правопросвітницькі кампанії, 
адаптовані під дітей. Інформацій-
ні матеріали, зрозумілі школярам 
різного віку. Опитування щодо пра-
вових потреб неповнолітніх. Ці та 
інші заходи проводитимуться для 
дітей, які відпочивають у дитячо-
му таборі «Артек» у Пущі-Води-
ці на Київщині. Меморандум про 
співпрацю уклали Координаційний 
центр з надання правової допомоги 
та державне підприємство «Міжна-
родний дитячий центр «Артек».

Для дітей проводитимуться 
різноманітні заходи в рамках те-

матичних змін. Причому 
акцент робитиметься на 
креативності – заходи бу-
дуть організовуватися в 
ігровому, пізнавальному, 
інтерактивному та інших 
форматах. Наприклад, 
цього року планується змі-
на, де буде багато дітей з 
вадами слуху. Тож є ідея 
проведення жестовою мо-
вою правових брейн-рингів.

Саме дитячі табори можуть 
стати креативним правопросвіт-
ницьким простором. Це вже не 

місце, де діти лише розважають-
ся. Сьогодні у тренді edutainment 
– мікс освіти (education) та розваг 
(entertainment). Ця концепція допо-
магає зробити навчання цікавим.

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТА МДЦ “АРТЕК” 
СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ ЗАРАДИ
ПРАВОПРОСВІТНИЦТВА ДІТЕЙ

Презентація системи надання безоплатної пра-
вової допомоги, особливості адвокатської діяльно-
сті у системі БПД, стандарти якості надання БВПД, 
принципи та форми відновного правосуддя. Ці та інші 
теми увійшли до інформаційно-ознайомчого курсу 
«Правнича допомога в Україні», який розроблений 
командою Координаційного центру з надання право-
вої допомоги, фахівцями системи БПД за підтримки 

Ради Європи.
Наразі розроблено сім окремих модулів, які можна 

компонувати залежно від потреб аудиторії. Особли-
вість цього курсу не лише в тому, що він складається з 
гнучких модулів. Його читають по двоє викладачів – ди-
ректор центру з надання БВПД або менеджер з якості 
плюс адвокат-фахівець системи БПД. Наразі підготов-
лено 15 пар викладачів, які пройшли тренінг для трене-
рів на базі правового клубу PRAVOKATOR.Київ.

Першими слухачами курсу «Правнича допомога в 
Україні» стали кандидати на посаду суддів – слуха-
чі регіональних відділень Національної школи суддів 
України. Дводенне навчання відбулося одночасно у 
шести містах – Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та 
Чернівцях. Загалом курс прослухали понад 360 осіб з 
різних регіонів України.

У найближчих планах – проведення цього курсу 
для секретарів судових засідань та студентів юри-
дичних клінік.

ФАХІВЦІ СИСТЕМИ БПД РОЗРОБИЛИ КУРС               
                                      «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ

ДІТИ ЧОРТКІВЩИНИ ОТРИМАЛИ ПАСПОРТИ ПРАВ ДИТИНИ

В ОЛЕКСАНДРІЇ УЧНІВ НАВЧАЛИ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ З НЕЗНАЙОМЦЯМИ  

«ШКОЛЯРІ ПОВИННІ ЗНАТИ» – ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ УЧНІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВЩИНИ

 Я МАЮ ПРАВО: CЕРЕД КРИВОРІЗЬКИХ ШКОЛЯРІВ
ПРОЙШОВ КОНКУРС СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Щоб випускникам шкіл легше було визначитися 
з вибором своєї майбутньої професії,  представники 
організацій, вищих навчальних закладів презентувати 
свою діяльність  на  І Міжрайонному кар’єрному форумі 
«Профорієнтація –2019», що відбувся у місті Чортків. 

Працівники Чортківського місцевого центру з на-
дання БВПД на форумі розповіли про систему безоп-
латної правової допомоги. Діти пройшли тестування 
«Моя майбутня професія – юрист», за результатами 

якого дізналися, чи є у них схильність до цього виду 
діяльності. Як з’ясувалося, професією юридичного 
спрямування зацікавилося багато  дітей, серед них 
були й ті, які вже остаточно визначилися  у виборі ви-
щого навчального закладу для вступу.

Під час форуму школярі отримали «Паспорт прав 
дитини» - пам’ятку, яка нагадує його власнику про те, 
що його права захищені міжнародними договорами 
та законодавством України.

Як поводитися під час зустрічі з незнайомцями? 
Де та з якими небезпечними ситуаціями може зітк-
нутися дитина під час літніх канікул? Про які правила 
варто пам’ятати, щоб не стати жертвою викрадення 
та яка відповідальність за незаконне позбавлення 
волі або викрадення людини?

Ці та інші актуальні питання, обговорили з шко-
лярами та ліцеїстами 7-10 класів під час правових 
уроків фахівці Олександрійського місцевого центру 
з надання БВПД. Вони розповіли про алгоритм дій 

при зустрічі з підозрілою людиною: оцінити ситуацію, 
відійти на безпечну відстань та не давати можливо-
сті торкатися себе та свого одягу, припинити спілку-
вання, піти в безпечне місце, розповісти про випадок 
батькам та повідомити працівників поліції у разі не-
обхідності.

Школярам нагадали, що в разі порушення їхніх 
прав можна звернутися до центрів з надання БВПД та 
бюро правової допомоги, зателефонувати на «гарчу 
лінію» системи БПД за номером 0-800-213-103.

Протягом тижня  фахівці Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання БВПД та  Красилівського й 
Теофіпольського бюро правової допомоги виступали з 
лекціями для учнів загальноосвітніх навчальних  закладів.

Цикл лекцій під назвою «Школярі повинні знати» 
охопив  майже всі правові питання, з якими можуть 
зіштовхнутися неповнолітні. Фахівці системи безоп-

латної правової допомоги роз’яснювали школярам 
поняття булінгу, розповідали про його види та фор-
ми, а також про види домашнього насильства (фі-
зичне, сексуальне, економічне, психологічне). А 
відтак закликали повідомляти про будь-які прояви 
насильства і розповідали, куди й до кого можна звер-
тися по допомогу.

Діти мріють про мир, справед-
ливість, цінують свої родини, тур-
буються про довкілля, протидіють 
булінгу та насильству. Можли-
вість висловити свої уявлення про 
права у них з’явилась під час місь-
кого конкурсу соціальної реклами 
“Я маю право”, який відбувся у 
Кривому Розі.

Конкурс ініціював Криворізький 
місцевий центр з надання БВПД 
за підтримки Департаменту осві-
ти і науки виконкому Криворізької 

міської ради та ГО “Фонд “Про-
фесійний розвиток”.

Всього школярі старших 
класів намалювали 36 плакатів 
та створили 16 відеороликів, 
кожен з яких може стати наоч-
ною книгою знань та чудовим 
інструментом для правопро-
світництва. Учасникам довелось 
не тільки малювати та знімати 
відео, а й продумувати концепцію, 
обирати ті слова, які змушуватимуть 
міркувати про права інших.

Церемонія нагородження пе-
реможців конкурсу пройшла 27 
травня у Центрі дитячої творчості 
“Дружба”. 


