
1

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

РО
K

И
 В

П
РО

В
А

Д
Ж

ЕН
Н

Я
20

14
 —

 2
01

9

ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА 
ПРАВОВА ДОПОМОГА 
В УКРАЇНІ 
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WiKiLegalAid

БВПД

БПД

БППД

Бюро

ГО

ГО «БПД»

Директорат

Iнтегратори

Комунікатори

КБМО

КЦ 
Менеджери з якості

МРКП

МЦ

МЮ
ОМС 
Проект
РГ
РЦ

ТоТ

Центри БВПД

Фронтлайнери

Тренер/тренінг з розвитку 
навичок soft skills 

Довідково-інформаційна система правової інформації та консуль-
тацій WiKiLegalAid

Безоплатна вторинна правова допомога

Безоплатна правова допомога

Безоплатна первинна правова допомога

Бюро правової допомоги

Громадська організація

ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу»

Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової 
обізнаності Міністерства юстиції

Комплексна інформаційно-аналітична система
Фахівці з комунікації регіональних центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

Канадське бюро міжнародної освіти 

Координаційний центр з надання правової допомоги

Начальники відділів забезпечення якості правової допомоги регіо-
нальних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги
Міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи 
(правові клуби PRAVOKATOR)

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Міністерство юстиції України

Органи місцевого самоврядування

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні»

Робоча група

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Тренінг для тренерів

Регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Фахівці відділів попередньої роботи з клієнтами місцевих центрів на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги

Тренер/тренінг з розвитку навичок роботи 
із вразливими групами клієнтів системи БПД

СПИСОК АБРЕВІАТУР ТА СКОРОЧЕНЬ 

Фахівці місцевих центрів БВПД з налагодження співпраці з про-
вайдерами правової допомоги на місцевому рівні та органами 
місцевого самоврядування

КІАС
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Більше шести років тому Канадське бюро міжнародної 
освіти отримало пропозицію від Міністерства юстиції Укра-
їни щодо налагодження співпраці між Україною та Кана-
дою для підтримки розвитку системи безоплатної правової 
допомоги в Україн 1. Для нас було дуже важливо і почесно 
стати партнерами у розбудові системи, яка захищає права 
вразливих груп населення України

1 Далі – система БПД 

Можливість зробити канадський внесок у розви-
ток української системи БПД на етапі її заснуван-
ня та становлення тим більше була нам цікава, 
оскільки Канада має різні підходи до організації 
надання правової допомоги. Залучення канад-
ської експертизи означало б для України отрима-
ти доступ до досвіду та результатів багаторічного 
функціонування тринадцяти різних систем безоп-
латної правової допомоги в Канаді, кожна з яких 
має свої унікальні практики та підходи, свої пріо-
ритетні групи клієнтів та шляхи задоволення їхніх 
потреб, механізми забезпечення якості правових 
послуг та гарантування доступу до правосуддя 
для найбільш соціально незахищених верств на-
селення Канади. 

З початком реалізації українсько-канадського 
проекту «Доступна та якісна правова допомога 
в Україні», який, за фінансової підтримки Уряду 
Канади, впроваджувався Канадським бюро між-
народної освіти у партнерстві з Координаційним 
центром з надання правової допомоги протягом 
2014-2019 років, нам випала унікальна нагода 
співпрацювати з досвідченими експертами-прак-
тиками з різних канадських систем БПД та на-
давати нашим партнерам в Україні підтримку у 
важливій справі формування бачення розбудови 
української системи БПД. Проект залучав кращі 
практики, інноваційні ідеї та підходи канадських 
систем БПД, аби побудувати систему, яка буде 
гнучкою, і зможе якнайкраще відповідати дуже 
різним потребам численних вразливих груп 
клієнтів, водночас, зважаючи на те, що не існує 

універсальних рішень для всіх, і потрібно 
адаптувати будь-який міжнародний досвід з 
урахуванням національного контексту. 

31 грудня 2014 року Уряд України прийняв рі-
шення про створення 100 місцевих центрів, 
які мали забезпечувати надання безоплатної 
правової допомоги у цивільних та адміністра-
тивних справах з 1 липня 2015 року. 

Цей період був інтенсивним, адже система 
безоплатної правової допомоги в Україні 
будувалася майже «з нуля», і перед нами по-
став виклик допомогти продумати всі аспекти 
діяльності такої інституції – від фінансового 
управління та управління інформацією до мо-
ніторингу та оцінки, від розвитку людських 
ресурсів системи БПД до залучення надавачів 
правової допомоги (адвокатів) до фактичного 
її надання. Важливим аспектом був також роз-
виток спроможності управлінської команди 
системи БПД, яка мала зробити все, аби на-
дання безоплатної правової допомоги в Украї-
ні було втілено в життя, а не залишилося лише 
гарантією на папері. Крім того, потрібно було 
створювати механізми та моделі залучення 
громад, щоб об’єднати зусилля системи БПД 
та територіальних громад в Україні, а також 
розвивати партнерства з неурядовими органі-
заціями, аби комплексно задовольняти потре-
би клієнтів. 

ПЕРЕДМОВА 4
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З канадського досвіду роботи систем БПД ми ви-
несли урок, що коли соціально незахищені люди 
звертаються до центрів БПД з правовою потре-
бою, у більшості випадків виявляється, що вони 
мають й інші потреби – наприклад, медичні, жит-
лові, трудові тощо. Дієві партнерства з місцевим 
самоврядуванням, неурядовими організаціями та 
іншими інституціями покликані забезпечити ста-
лість системи безоплатної правової допомоги та її 
інтеграцію на рівні територіальних громад.

Варто підкреслити, що одним із ключових ас-
пектів у нашому партнерстві з Координаційними 
центром з надання правової допомоги щодо роз-
будови системи безоплатної правової допомоги, 
була розробка та подальше впровадження цін-
ностей системи, які стали основою для її діяльно-
сті та розвитку. Такі цінності як довіра та партнер-
ство, повага до людської гідності, прозорість та 
підзвітність, незалежність та прагнення доскона-
лості – є тими принципами, які впливають на роз-
будову системи, розвиток людського потенціалу, 
забезпечення якості правових послуг, клієнтоорі-
єнтовані підходи до надання послуг і комплексне 
задоволення правових та інших потреб населен-
ня України. 

Це була цікава та водночас дуже відповідальна 
й складна робота, і команда Проекту була рада 
всебічно, від «А» до «Я», сприяти розвиткові сис-
теми безоплатної правової допомоги у рамках 
нашого партнерства з Координаційним центром, 
а також співпрацювати з іншими партнерами та 
донорами, які надавали підтримку системі БПД у 
той важливий період. Проект був завжди відкри-
тий до співпраці та залучення найкращого міжна-
родного досвіду, не тільки канадського, а й інших 
країн, який можна було б використати в Україні 
для розбудови системи БПД. 

Ми щиро дякуємо нашим партнерам – коман-
ді Координаційного центру з надання правової 
допомоги, регіональних та місцевих центрів 
БВПД, колегам у Міністерстві юстиції,  неурядо-
вим організаціям, з якими ми співпрацювали на 
всеукраїнському та місцевому рівнях, а також 
адвокатам та адвокаткам, які не тільки надавали 
безоплатну правову допомогу, але й стали наши-
ми партнерами у професійному розвитку надава-
чів БВПД, міжнародним партнерам як в Україні, 
так і в Канаді, та всім експертам та експерткам, 
з якими ми разом працювали впродовж остан-
ніх шести років над тим, аби зробити українську 
систему БПД найкращою у світі. Для нас ці роки 

Президентка та виконавча директорка 
Канадського бюро міжнародної освіти, 
директорка проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні»

Лариса Бізо

співпраці між Канадою та Україною були 
надзвичайними. Ми були щасливі докладати 
своїх зусиль до втілення спільного з нашими 
партнерами бачення створення такої систе-
ми БПД, якої потребують люди, і яка сприяє 
доступу до правосуддя та досягненню спра-
ведливості для найбільш вразливих груп в 
Україні. Ми бажаємо усім нам, аби українська 
система безоплатної правової допомоги про-
довжувала процвітати, розвиватися і дійсно 
допомагати людям.

та
Команда проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні»
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ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

Організація-виконавець: Канадське бюро міжнародної освіти

Партнер та бенефіціар: Координаційний центр з надання правової допомоги, 
             Міністерство юстиції України

Донор: Міністерство міжнародних справ Канади

Період впровадження: 2014-2019 рр.

Бюджет: 9 510 351 кан. дол.

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» (далі – Проект) сприяв покращенню рівно-
го доступу до правосуддя для населення України (особливо представників вразливих груп) шляхом 
підтримки впровадження та розвитку ефективної системи безоплатної правової допомоги, яка б 
відповідала потребам людей; та підвищення рівня обізнаності населення щодо їхніх прав, зокрема 
на отримання безоплатної правової допомоги.

Протягом періоду впровадження Проекту, кількість точок доступу до безоплатної правової допомо-
ги зросла з 27 на рівні обласних центрів до 535, що розміщені, у тому числі, у віддалених громадах 
та невеликих містах та селищах. Безоплатну правову допомогу можна отримати як у кримінальних, 
так і у цивільних та адміністративних справах, у тому числі – телефоном. Право на первинну безоп-
латну правову допомогу (правову інформацію) має усе населення України, а на вторинну (захист та 
представництво) – 13 категорій вразливих груп населення, зокрема внутрішньо переміщені особи, 
діти, постраждалі від домашнього насильства, люди з інвалідністю, малозабезпечені, ветерани та 
учасники бойових дій тощо.  

Кількість випадків надання безоплатної правової допомоги на рік збільшилася з 76 695 у 2013 році, 
до 719 732 у 2018 році; а загалом протягом 2014-2018 років безоплатну правову допомогу було нада-
но у 1 917 194 випадках. Станом на 2018 рік, кількість адвокатів, які включені до Реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу, збільшилася до 6 761, а кількість працівників 
системи, які надають БПД – до 1 515 (загальна кількість працівників системи у 2018 році складала 2 
284 людини). Фінансування системи БПД з державного бюджету у 2018 році було на рівні 696 219,1 
тис. грн, а загалом, протягом 2014-2018 років бюджет системи склав 1 736 931,6 тис. грн.

Проект надавав підтримку впровадженню системи безоплатної правової допомоги в Україні 
(далі – система БПД) за ключовими напрямами:

Розвиток людського потенціалу (для підвищення якості надання безоплатної правової до-
помоги) 

Розвиток інституційної спроможності системи БПД (для підвищення її ефективності та здат-
ності відповідати потребам клієнтів) 

Розвиток спроможності системи БПД до комунікації та інформування (для підвищення рів-
ня обізнаності людей про право на безоплатну правову допомогу та шляхи її отримання)

Підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства у сфері правової допомоги та 
доступу до правосуддя

1.

2.

3.

4.

ВСТУП 6
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТРИМКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОЕКТУ ЗА 
НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
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Підвищено спроможність Координаційного центру з надання правової допомоги до 
впровадження стратегічного планування та управління на основі результатів (RBM) у 
системі безоплатної правової допомоги

Посилено спроможність надавачів БВПД до надання якісної правової допомоги, зокре-
ма,  до роботи з вразливими групами клієнтів системи БПД. Наприклад, створено ме-
режу з 36 адвокатів-тренерів, які проводять навчання з розвитку м’яких навичок (soft 
skills) роботи з вразливими групами клієнтів системи БПД

Створено основи для функціонування сталих систем навчання та управління званнями 
в системі БПД, у тому числі шляхом підтримки створення та розвитку мережі правових 
клубів PRAVOKATOR та довідково-інформаційної системи правової інформації та кон-
сультацій WiKiLegalAid

Підвищено обізнаність населення про можливості захисту прав за допомогою системи 
БПД та здійснено заходи для підвищення правової спроможності людей та громад

Розвинено комунікативну спроможність системи БПД, а також її спроможність до ін-
формаційної та правопросвітницької роботи з вразливими групами населення

Підвищено спроможність системи БПД до налагодження партнерств та залучення клю-
чових зацікавлених сторін

Підтримано понад 30 всеукраїнських та місцевих ініціатив організацій громадянського 
суспільства, які сприяли покращенню доступу до правосуддя та захисту прав вразливих 
груп населення (зокрема, жінок та дівчат), а також підвищенню правової обізнаності та 
правової спроможності людей та громад в Україні

Підвищено спроможність Координаційного центру з надання правової допомоги до 
ефективного та прозорого управління системою безоплатної правової допомоги: по-
силено підзвітність системи БПД, запроваджено механізми прозорого відбору на по-
сади у системі БПД

Удосконалено спеціальне законодавство у сфері БПД: близько 70 нормативно-право-
вих актів було розроблено за підтримки Проекту, включаючи зміни до закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», Ґендерну стратегію системи БПД «Рівні партне-
ри», стандарти якості надання БВПД тощо

Посилено спроможність Координаційного центру з надання правової допомоги та цен-
трів БВПД до моніторингу та аналізу діяльності системи БПД, у тому числі розвинено 
комплексну інформаційно-аналітичну систему (КІАС)

Здійснено заходи для підвищення ефективності та незалежності роботи системи БПД 
шляхом удосконалення моделі управління системою БПД, зокрема Проект підтримав 
створення Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги
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29 ВИДІВ ПОСТЕРІВ

ПЛАТФОРМА 
WIKILEGALAID

6 ЗВІТІВ

3 ЗБІРКИ

5 ПОСІБНИКІВ4 ОГЛЯДИ

4 ДОВІДНИКИ

6 ДИСТАНЦІЙНИХ 
КУРСІВ

1 АУДІОЗБІРКА

2 РАДІОПРОГРАМИ

43 ВІДЕОРОЛИКИ

62 ВИДИ БУКЛЕТІВ
Загальний наклад: 242 014

Загальний наклад: 20 200

Загальний наклад: 11 000

Загальний наклад: 5 100Загальний наклад: 1 450

Загальний наклад: 1 000

1515 консультацій
238 578 користувачів

2 368 зареєстрованих 
користувачів

1100 CD дисків

156 Подкастів/ випусків

Загальний наклад: 4 567 004

ІН
Ф

О
РМ

А
Ц

ІЙ
Н

І М
А

ТЕ
РІ

А
Л

И
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5 ПОСІБНИКІВ

28 
громадських 
організацій ініціатив

>30  

ПІДТРИМАНО:

нормативно –
правових актів 

розробку

>350 >250
ЗАХОДІВ З ОБМІНУ 

ДОСВІДУ
ТРЕНІНГІВ

5 конференцій 
 4 форуми  

2 воркшопи  
2 літні школи 

11 стратегічних сесій 
>20 робочих груп 

7 навчальних візитів
 >40 круглих столів 

39%
42%

>700 
адвокатів 
пройшли 
навчання

44 
сертифіковані 

тренери
5 

тренінгів 
для тренерів 

(ТоТ)

12 
сертифікованих 

тренінгових 
продуктів

ЗАГАЛЬНО УЧАСНИКІВ/ УЧАСНИЦЬ ЗАХОДІВ УЧАСНИКІВ/ УЧАСНИЦЬ ТРЕНІНГІВ

~70

ЖІНКИ 

ЧОЛОВІКИ
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2014

2016

2015
Меморандум про взаєморозуміння між КЦ та КБМО  

Навчальний візит представників системи БПД у Нідерланди 
з метою вивчення підходів до надання БПД

Установча зустріч ГО-переможців грантового конкурсу «Ін-
теграція первинної і вторинної безоплатної правової допо-
моги на рівні територіальних громад»

Навчальна місія української делегації до Канади з ви-
вчення канадського досвіду щодо розвитку спільноти 
надавачів правової допомоги

Відкритий конкурс на посади працівників бюро

Місія Канадської асоціації юристів з метою вивчення 
потреб у професійному розвитку адвокатської спільно-
ти в Україні, зокрема адвокатів, які надають БВПД

Візит української делегації  на  чолі з  Міністром  юстиції  Укра-
їни до Канади з метою зміцнення співпраці між Канадою та 
Україною в сфері доступу до правосуддя та правової допомоги 

Засідання РГ фронтлайнерів з обговорення шляхів удо-
сконалення роботи з клієнтами та надання правової 
допомоги

Місія канадських експертів «Правової допомоги Онта-
ріо» в Україні з метою обміну досвідом щодо страте-
гічного планування діяльності та розробки показників 
результативності

Уряд України прийняв рішення про створення бюро право-
вої допомоги в районних центрах та малих містах у всіх регі-
онах України (постанова КМУ №99 «Про реформування тери-
торіальних органів МЮ та розвиток системи надання БПД»)

Тренінг з посилення стратегічного потенціалу системи 
БПД та розвитку команди КЦ 

Семінар щодо стратегії розвитку управлінського по-
тенціалу системи БПД

Перший випуск програми «Ген справедливості» на 
Громадському радіо (впродовж 2015-2019 років реа-
лізовано 5 циклів програми, у рамках якої вийшло 156 
випусків)

Утворено 100 місцевих центрів БВПД (МЦ)
(наказ МЮ №331/5 «Питання розвитку системи безоп-
латної вторинної правової допомоги»)

Відкритий конкурс на посади директорів 100 МЦ 
Конкурс тривав до кінця травня 2015 року. Перший від-
критий конкурс у системі БПД, в подальшому практика 
їх проведення стала регулярною

Установчі наради для керівного складу системи БПД

Відкритий конкурс на посади інтеграторів МЦ

Створення РГ з розвитку КІАС

 
Перша стратегічна сесія керівного складу системи 
БПД 
Наступні сесії відбувалися у грудні 2015, 2016 та 2018 
років

 
100 місцевих центрів БВПД розпочали роботу по всій 
Україні (з 1 липня)

Перші тренінги для новопризначених фахівців по робо-
ті з клієнтами МЦ – фронтлайнерів

Відкритий конкурс на посади комунікаторів РЦ

Робоча зустріч фронтлайнерів МЦ та фахівців відді-
лів організації надання БВПД РЦ (для обговорення 
проблемних питань, що виникають під час прийому 
клієнтів)

Тренінг «Правова допомога потерпілим від насильства 
в сім’ї» для менеджерів з якості РЦ 

Навчання з питань бюджетування для фахівців-фінан-
систів РЦ

Видано буклет «Що таке безоплатна вторинна право-
ва допомога та як її отримати?»  (150 тис. примірників)

Підтримано 18 проектів ГО у рамках грантового кон-
курсу «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги на рівні територіальних громад»

Інформаційна кампанія щодо роботи МЦ в усіх регіо-
нах України

Тренінг для адвокатів-тренерів щодо особливостей 
захисту в кримінальних провадженнях

Навчальний візит представників системи БПД до Кана-
ди з метою вивчення канадських підходів до надання 
БПД 
Також навчальний візит до Канади відбувся у листопаді 
- грудні 2014 року

Презентація Проекту у Будинку офіційних прийомів 
Уряду

Міжнародна конференція «Якість безоплатної право-
вої допомоги» (м. Київ)

Перший «Огляд системи безоплатної правової допомо-
ги в Україні» 
Доповнений та оновлений огляд презентовано у 2017, 
2018 та 2019 роках

Липень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Січень

Лютий

Березень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Серпень

Грудень

ХРОНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ 10
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2017

Навчальна місія української делегації до Канади з ме-
тою вивчення кращих практик у сфері ефективної ко-
мунікації та налагодження співпраці зі стейкхолдерами 

Навчальна місія представників КЦ до Канади з метою 
ознайомлення з канадським досвідом впровадження 
інновацій у правовій сфері

Презентація та початок впровадження програми про-
фесійного розвитку для адвокатів – «Адвокат майбут-
нього»

Перша стратегічна сесія з планування діяльності МРКП 
(правових клубів PRAVOKATOR) 
Наступні стратегічні сесії відбувалися у 2017-2018 роках

Засідання РГ з розробки стандартів якості правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах

Засідання РГ з пілотування модельних програм надан-
ня БПД та вивчення правових потреб громад 

Семінар «Актуальні питання судово-психіатричної екс-
пертизи у кримінальних провадженнях з розслідування 
ДТП» для адвокатів, які надають БВПД

Презентовано курс дистанційного навчання «Правова 
допомога потерпілим від насильства в сім’ї»

Засідання РГ з удосконалення законодавства у сфері 
надання БПД

Засідання РГ з розробки посібника «Практичні поради 
для роботи з клієнтами»

Перша конференція першої та другої сотні учасників 
програми професійного розвитку для адвокатів «Адво-
кат майбутнього»

Тренінги з питань розвитку, підтримки в актуально-
му стані та використання працівниками системи БПД  
WikiLegalAid (протягом грудня 2017 - листопада 2018 
року проведено 21 тренінг для 440 фахівців РЦ та МЦ)

Затверджено Стандарти якості надання БВПД у ци-
вільному, адміністративному та представництва у 
кримінальному процесі

Стратегічна сесія з розвитку МРКП та планування їхньої 
діяльності

Комунікаційні заходи з презентації методичних ре-
комендацій «Програма надання безоплатної право-
вої допомоги: розроблення, планування, виконання, 
звітування». Протягом жовтня – листопада було 
проведено 15 таких заходів

Видано 12 видів буклетів з соціально-правових питань  
(1,5 млн. примірників)

Розробка та впровадження нового Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посади директора КЦ

Установчі семінари для новопризначених працівників 
бюро

Понад 400 бюро розпочали роботу по всій Україні 
(з 1 вересня)

Міжнародна конференція «Посилення правової спро-
можності громад» (м. Харків)

Тренінгова сесія зі стратегічного планування для керів-
ників відокремлених підрозділів ГО «БПД» (наступна 
сесія відбулася у січні 2017 року)

Семінар-тренінг для головних бухгалтерів та керівників 
фінансових служб РЦ

Презентація збірки «ПРОти НАСильства» У червні 2018 
року презентовано доповнене та оновлене видання

Робоча зустріч керівного складу системи БПД щодо 
планово-фінансової діяльності

Видано буклет «Бюро правової допомоги: Ваш юридич-
ний провідник» (500 тис. примірників)

Видано звіт «Становлення та розвиток системи безоп-
латної правової допомоги 2011-2015 роки»

Липень

Січень

Лютий

Березень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Видано методичні рекомендації «Програма надання 
безоплатної правової допомоги: розроблення, пла-
нування, виконання, звітування» (6 тис. примірників)

Видано звіт «Розвиток системи БПД та підсумки робо-
ти у 2016 році»

Червень

Перше засідання РГ із розроблення модельної програ-
ми надання БПД та методичних рекомендацій для ОМС 
Наступні засідання відбулися у жовтні 2016 та квітні 2017 
років

Перший тренінг зі стратегічної комунікації у системі 
БПД Наступні тренінги відбулися у жовтні 2016, квітні 
2018 та травні 2019 років

Червень
Регіональні місії працівників МРКП з метою вивчення 
потреб фахівців системи БПД та ключових стейкхолде-
рів (квітень-серпень)

Засідання РГ з розробки посібника «Практичні поради 
для роботи з клієнтами» 

Тренінг для працівників КЦ з розвитку спроможності до 
стратегічного планування та навичок фасилітації

Розробка платформи дистанційного навчання системи 
БПД та курсу дистанційного навчання «Робота з клієн-
том»

Квітень

Травень
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Тренінг з питань ґендерної рівності та ґендерного аналі-
зу для фахівців КЦ та Директорату МЮ

Видано звіт «Безоплатна правова допомога: розвиток 
системи та підсумки роботи у 2017 році»

Перший тренінг для тренерів (ТоТ) з розвитку навичок 
(soft skills) адвокатів для роботи з вразливими група-
ми клієнтів системи БПД. Другий ТоТ відбувся у квітні 
2019 року

Видано буклети шрифтом Брайля «Безоплатна пра-
вова допомога в Україні» для людей з інвалідністю по 
зору (30 тис. примірників)

Засідання РГ з удосконалення процедур моніторингу 
якості надання БВПД

Каскадні тренінги з розвитку навичок роботи (soft 
skills) з вразливими групами клієнтів системи БПД.
У травні – липні проведено 19 тренінгів для 320 праців-
ників МЦ, РЦ та бюро

Перший Всеукраїнський форум юристок. Другий фо-
рум відбувся у червні 2019 року

Презентовано оновлений курс дистанційного навчан-
ня «Правова допомога потерпілим від домашнього 
насильства»

Презентовано інформаційну кампанію «Безоплат-
на правова допомога завжди поруч» (6 відеоро-
ликів та 7 плакатів з історіями людей, які вирішили 
свої правові питання за допомогою системи БПД)

Тренінг «Медіація. Базові навички. Роль адвоката під 
час медіації» для адвокатів – учасників програми «Ад-
вокат майбутнього»

Тренінг для директорів РЦ з ефективної публічної 
комунікації )

Зустріч мережі адвокатів-тренерів з розвитку навичок 
(soft skills) роботи з вразливими групами клієнтів 
системи БПД

Каскадні тренінги з розвитку навичок (soft skills) 
роботи з вразливими групами клієнтів системи БПД
(протягом липня – жовтня проведено 22 тренінги для 
320 адвокатів, які надають БВПД)

Тренінг з питань ефективної комунікації для працівни-
ків правових клубів PRAVOKATOR
Тренінг для фахівців правових клубів PRAVOKATOR з 
фасилітації та ведення перемовин на основі інтересів з 
метою розвитку партнерств

Видано аудіоверсію збірки «ПРОти НАСильства» (1100 
CD дисків)

Виготовлення 8 випусків телевізійної програми «Я Маю 
Право» (вересень-листопад)

Видано серію з 14 видів інформаційних буклетів з най-
більш актуальних правових питань (1,2 млн. примірників)

Тренінг з розроблення проектів та управління 
проектним циклом для фахівців правових клубів 
PRAVOKATOR

Презентація ґендерної стратегії системи БПД «Рівні 
партнери»

Презентація та запуск у публічному доступі плат-
форми правових консультацій WiKiLegalAid

Видано серію буклетів з питань захисту прав людей у 
сфері охорони здоров’я (понад 180 тис. примірників)

Опубліковано порівняльний звіт «Управлінські моделі та 
незалежність інституцій з надання правової допомоги»

Квітень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Робоча зустріч з обговорення перспективи розвитку та 
ефективного функціонування WikiLegalAid

Перша Літня Школа ЮрФем для студенток-юристок 
Друга Школа відбулася у серпні 2019 року

Засідання РГ з розроблення регламенту діяльності цен-
трів БВПД

Серпень
Відкриття першого правового клубу PRAVOKATOR у м. 
Дніпро. Цього ж року правові клуби PRAVOKATOR було 
відкрито у Харкові та Одесі  (травень), Львові (червень) 
та у Києві  (грудень)

Експертні консультації з питань удосконалення управ-
лінської моделі для посилення незалежності системи 
БПД в Україні. Наступна серія консультацій відбулася у 
вересні 2018 року

2018
Стратегічна сесія для фахівців КЦ з планування роботи 
та обговорення пріоритетних напрямів діяльності

Тренінг з правових інновацій та дизайн-мислення для 
фахівців КЦ, у тому числі МРКП

Воркшоп з правових інновацій у сфері БПД (28 лютого 
– 1 березня)

Засідання РГ з розробки механізмів спрощення та стан-
дартизації процесів роботи МЦ

Січень

Лютий

Березень

Обговорення проекту ґендерної стратегії системи БПД 
«Рівні партнери» 

Тренінг з підвищення майстерності в медіації 
для адвокатів – випускників програми «Адвокат 
майбутнього»

Візит української делегації на чолі з Міністром 
юстиції України та директором КЦ до Канади з метою 
ознайомлення з моделями управління системами 
безоплатної правової допомоги у Канаді, зокрема 
роботою Наглядових рад

Серія робочих зустрічей у регіонах з розроблення 
«Методичних рекомендацій щодо ідентифікації 
випадків ґендерної дискримінації та алгоритму 
надання правової допомоги»

Перше засідання РГ з розробки стандартів якості 
надання БППД. 
Наступне засідання відбулося 29 липня – 5 серпня 2018 
року
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Навчальний візит до Канади фахівців КЦ, правових клу-
бів PRAVOKATOR, Директорату, громадських радників 
з метою вивчення інструментів та підходів до посилен-
ня правової спроможності людей та громад

Схвалено впровадження Наглядової ради КЦ (постано-
ва КМУ від 20.03.2019 №247)

Наказом КЦ затверджено «Методичні рекомендації 
щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та 
механізм надання правової допомоги»

Запуск інформаційної кампанії про виборчі права гро-
мадян України та інструменти їх захисту «Гусь йде на 
вибори» у рамках проекту МЮ «Я Маю Право Голосу!»

Видано флаєр «Захистіть свої виборчі права!» (24 тис. 
примірників)

Тренінги «Управління змінами» для управлінської ко-
манди КЦ

ТоТ для другого набору адвокатів-тренерів «Розвиток 
навичок (soft skills) роботи з вразливими групами клі-
єнтів системи БПД»

Видано збірку «Ген справедливості» (1000 примірників)

Квітень

Перший Всеукраїнський Форум «Право&Свідомість»

Сертифікація навчальних продуктів, розроблених фа-
хівцями правових клубів PRAVOKATOR

Тренінг з вивчення потреб у навчанні та розвитку для пра-
цівників КЦ та фахівців правових клубів PRAVOKATOR

Презентовано Українську школу практичних знань з 
питань доступу до правосуддя

Друга Літня Школа ЮрФем для студенток-юристок 

Перша Київська міжнародна конференція з безоплат-
ної правової допомоги (KILAC)

Пілотне впровадження Київської практичної програ-
ми з розвитку правової спроможності

Презентація курсу дистанційного навчання «Рівні парт-
нери: як зробити систему БПД ґендерно чутливою»

Презентація посібника «Орієнтація на клієнта: практич-
ний порадник для юриста системи надання БПД»

Запуск курсу дистанційного навчання «Методичні ре-
комендації щодо ідентифікації випадків ґендерної дис-
кримінації та механізм надання правової допомоги»

Тренінг для тренерів з розробки навчальної програми 
для операторів єдиного контакт-центру системи БПД 
щодо ефективної комунікації та якісного надання пра-
вової інформації і консультацій

Тренінг для операторів єдиного контакт-центру систе-
ми БПД щодо ефективної комунікації та якісного на-
дання правової інформації і консультацій

Тренінг для нової групи авторів довідково-інформацій-
ної платформи правових консультацій WikiLegalAid

Наказом МЮ затверджено «Положення про Наглядо-
ву раду Координаційного центру з надання правової 
допомоги» та «Порядок проведення конкурсу щодо 
обрання членів Наглядової ради Координаційного 
центру з надання правової допомоги»

Видано та презентовано посібник «Здоров’я жінок в 
Україні: права, можливості та рекомендації» та довід-
ник «Організації та заклади, які надають допомогу та 
консультації для жінок у сфері охорони здоров’я»

Каскадні тренінги з розвитку навичок (soft skills) роботи 
з вразливими групами клієнтів системи БПД (протягом 
червня-липня проведено 16 тренінгів для понад 250 фа-
хівців МЦ, РЦ, бюро)

Розроблено та видано серію з 10 буклетів з метою за-
хисту законних прав та інтересів осіб з інвалідністю в 
Україні, а також перекладено буклет «Безоплатна пра-
вова допомога - правова допомога, що гарантується 
державою» 15 мовами національних меншин.

Травень

Червень

Серпень

Березень

Вересень

2019
Січень

Тренінг з управління людськими ресурсами для праців-
ників КЦ

Зустріч адвокатів-тренерів, які проводять тренінги 
«Розвиток навичок (soft skills) роботи з вразливими 
групами клієнтів системи БПД»

Семінари «Ґендерна дискримінація: ідентифікація та 
механізм надання правової допомоги» для адвокатів 
та юристів, які надають БПД (протягом липня – серпня 
проведено 5 семінарів)

Авторські тренінги фахівців правових клубів 
PRAVOKATOR та адвокатів-тренерів, сертифіковані 
Проектом та КЦ (протягом липня-вересня підтримано 
проведення 21 тренінгу для працівників системи БПД 
та адвокатів, які надають БВПД; теми тренінгів вклю-
чають ефективну комунікацію, вивчення правових по-
треб, проведення дружнього до дитини допиту тощо)

Каскадні тренінги з розвитку навичок (soft skills) робо-
ти з вразливими групами клієнтів системи БПД (протя-
гом липня – вересня проведено 17 тренінгів для понад 
200 адвокатів, які надають БВПД)

Видано звіт «Безоплатна правова допомога 2018»

Липень

Тренінг з розвитку тренерських навичок та розробки 
тренінгових програм для фахівців правових клубів 
PRAVOKATOR

Презентовано переклад українською мовою «Наста-
нов щодо БПД в системах цивільного, адміністратив-
ного та сімейного правосуддя та коментарів до них» 

Тренінг для адвокатів-тренерів з розробки авторських 
тренінгових програм

Підтримано 5 партнерських ініціатив громадських ор-
ганізацій та правових клубів PRAVOKATOR

Презентація концепції Наглядової ради КЦ

Лютий



31 грудня 2014 року Уряд України приймає рішення про розширення мережі центрів БВПД  – створен-
ня 100 МЦ, які мали забезпечити надання безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністра-
тивних справах з 1 липня 2015 року. Протягом 6 місяців необхідно було не тільки фізично створити 
МЦ, але й продумати та визначити механізм добору персоналу центрів, процедури та стандарти 
надання правової допомоги, механізми залучення адвокатів та оплати їхньої праці, внутрішньої та 
зовнішньої комунікації тощо. Подібні  завдання система мала вирішити й згодом у 2016 р. – для ство-
рення понад 400 бюро по всій Україні.

Сприяючи розвитку мережі центрів БВПД, Проект підтримував діяльність низки робочих груп та 
установчі сесії з підготовки до відкриття МЦ і бюро, та надав допомогу в розробленні близько 70 
нормативно-правових актів, зокрема, і стандартів якості надання БВПД у цивільному, адміністра-
тивному процесах та представництва у кримінальному процесі, порядку надання безоплатної пра-
вової допомоги працівниками МЦ тощо. 

Відкриття місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у м. Київ за участі Прем’єр-мі-
ністра України у 2014 - 2016 рр. Арсенія Яценюка та Посла 

Канади в Україні Романа Ващука 1 липня 2015 року

Важливою інновацією в системі БПД стало запровадження механізму відкритого конкурсу на по-
сади, в основі якого – компетентнісний підхід з використанням  методики напівструктурованих ін-
терв’ю з поведінковими запитаннями. Цей підхід дає можливість оцінювати саме ті компетенції, які 
потрібні для роботи на конкретній посаді, та сприяє забезпеченню рівних умов для всіх учасників 
конкурсного добору. Такий конкурсний механізм було розроблено за підтримки Проекту та вперше 
запроваджено 2015 року  – з метою проведення конкурсу на посади директорів МЦ. Конкурсний до-
бір директорів МЦ був дуже успішним досвідом, тому такий підхід використовувався й надалі – під 
час добору на посади в КЦ,  РЦ («фахівців з комунікації») та МЦ («інтеграторів» та керівників бюро)1. 
Компетентнісний підхід також було закладено в основу Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посади директора КЦ, який було розроблено за підтримки Проекту та інших партнерів, та затвер-
джено Міністерством юстиції 2017 року.
 
Проект приділяв значну увагу розвитку різних професійних спільнот системи БПД. Так, за підтримки 
Проекту було проведено серію тренінгів, заходів з обміну досвідом та навчальних візитів для дирек-
торів РЦ та МЦ, комунікаторів, фахівців по роботі з клієнтами, інтеграторів, фінансистів, менеджерів 
з якості, працівників правових клубів PRAVOKATOR, адвокатів, які надають БВПД, та адвокатів-тре-
нерів тощо. Крім того, Проект підтримав розробку порталу дистанційного навчання та створення 
6-ти дистанційних навчальних курсів як для працівників центрів БВПД, так і для адвокатів.2 

1 Загалом, лише протягом 2015-2016 рр. було проведено понад дві з половиною тисячі інтерв’ю, за результатами яких 1753 особи 
були рекомендовані конкурсними комісіями до призначення на посади 
2 Курси доступні на платформі дистанційного навчання системи БПД https://e-learning.legalaid.gov.ua/ 

Прес-конференція з нагоди оголошення відкритого конкурсу на 
посади керівників бюро правової допомоги за участі Міністра юстиції 

України Павла Петренка, заступника Міністра юстиції Гії Гецадзе, 
першого заступника директора КЦ Мирослава Лаврінка, виконавчого 
директора МФ «Відродження» Євгена Бистрицького  та менеджерки 

Проекту Оксани Кікоть, квітень 2016 року

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ БВПД 14
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Зустріч робочої групи з розробки посібника «Орієнтація на 
клієнта: практичний порадник для юриста системи БПД»

Наприклад, пріоритетом Проекту став розвиток професійної спільноти, що безпосередньо на-
дає допомогу клієнтам, зокрема, фронтлайнерів та працівників бюро. Так, одразу після відкриття 
МЦ  2015 року, Проект розробив та провів тренінг по роботі з клієнтами, участь у якому взяли 125 
фронтлайнейрів та керівників відділів доступу до БВПД РЦ. Матеріали тренінгу стали основою для 
першого розробленого в рамках Проекту курсу дистанційного навчання в системі БПД – «Робота з 
клієнтами».

Цей курс став обов’язковим для проходження усіма новопризначеними працівниками бюро та 
фронтлайнерами. Крім того, за підтримки Проекту було створено робочу групу, яка складалася з 
працівників КЦ, МЦ та РЦ, з метою розробки посібника «Орієнтація на клієнта: практичний порадник 
для юриста системи БПД». У Посібнику представлено рекомендації по роботі з клієнтами на основі 
кращих практик діяльності центрів БВПД, поради стосовно комунікації з клієнтами, роботи у нети-
пових та складних ситуаціях тощо.

Тренінг з ефективної комунікації з клієнтами для 
новопризначених фронтлайнерів, липень 2019 року

Тренінг з навичок фасилітації для фахівців КЦ та 
правових клубів PRAVOKATOR, вересень 2018 року
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За підтримки Проекту було визначено бачення, місію та цінності системи БПД, що слугують під-
ґрунтям для стратегічного та операційного планування, добору та розвитку персоналу, організації 
надання БПД, розвитку партнерств тощо. Ця робота тривала протягом 2015-2016 років, а до форму-
вання бачення, місії та цінностей долучилася не тільки команда КЦ, але й директори РЦ та представ-
ники професійних спільнот в системі БПД. 

Стратегічність є одним з ключових факторів, який впливає на успішність діяльності будь-якої органі-
зації, адже це дає розуміння мети та напряму руху, сприяє згуртованості дій та мотивуванню коман-
ди. Проект приділяв значну увагу посиленню спроможності системи БПД до стратегічного плануван-
ня та управління з орієнтацією на результат. 

Стратегічне планування та діяльність спира-
ються на спільне розуміння того, куди і як 
має рухатися організація. З метою підтримки 
спільного обговорення пріоритетів та потреб 
розвитку системи БПД, Проект підтримував 
стратегічні сесії для команди системи: КЦ, ди-
ректорів РЦ, а 2015 року – вперше для всього 
керівного складу системи БПД, включаючи 
новопризначених директорів МЦ. Стратегічні 
сесії для всього керівного складу системи БПД 
було проведено у 2015, 2016 та 2018 роках. Під 
час таких зустрічей учасники аналізували до-
сягнення діяльності системи, можливості та 

Перша стратегічна сесія для керівного складу системи БПД: ко-
манди КЦ, директорів РЦ та МЦ, червень 2015 року

виклики, обговорювали пріоритети та плани діяльності на наступний рік. За результатами стратегіч-
них сесій учасники розробляли регіональні плани надання БПД та річні плани діяльності КЦ, а також 
пропозиції до середньострокового плану Уряду на 2017-2020 роки та річних планів пріоритетних 
дій Уряду. Плани слугують основою для публічних щоквартальних та річних звітів КЦ, РЦ та МЦ, що 
сприяє прозорості та підзвітності системи БПД. 

Особливо важливими були обговорення запровадження нових ініціатив, як-от відкриття місцевих 

Загалом, протягом періоду впровадження Проекту, було підтримано понад 20 заходів, присвячених 
питанням управління змінами, стратегічного планування, управління з орієнтацією на результати та 
формування ключових показників результативності. 

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА РЕЗУЛЬТАТ 
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центрів, бюро та створення мережі правових клубів PRAVOKATOR. Кожен новий етап розвитку сис-
теми спирався на сформоване бачення та аналіз потреб. Так, наприклад, аналіз результатів діяльно-
сті МЦ (після відкриття 2015 року) засвідчив брак точок доступу до БПД у віддалених районах: 80% 
клієнтів МЦ виявилися мешканцями міст, де МЦ розташовувалися фізично, в той час як лише 20% 
клієнтів були із суміжних районів, на які поширювалася юрисдикція МЦ. Тому було ухвалено рішен-
ня про створення понад 400 нових точок доступу до БПД – бюро правової допомоги – у невеликих 
містах та селищах.

Під час стратегічних сесій та робочих зустрічей також приділяли увагу питанням ієрархії цілей та 
ключових показників результативності (КПР), що є важливими елементами управління з орієнтаці-
єю на результат (RBM). За експертної підтримки Проекту, у тому числі із залученням фахівців «Пра-
вової допомоги Онтаріо», КЦ розробив «Паспорт розвитку системи надання безоплатної правової 
допомоги», в якому визначено кінцеву мету, стратегічні та операційні цілі, та завдання. Також КЦ 
розпочав формування системи КПР.
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Впродовж реалізації Проекту значну увагу було приділено розвитку спроможності працівників сис-
теми БПД та адвокатів, які надають БВПД, до ефективної роботи з клієнтами, особливо представни-
ками вразливих груп населення. 

Програма включала чотири навчальні модулі: 

ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ АДВОКАТІВ 
«АДВОКАТ МАЙБУТНЬОГО» 

Місія експертів Канадської асоціації юристів в Україну з метою 
вивчення потреб адвокатів у навчанні та розвитку, 

травень 2016 року

Необхідність у розвитку soft skills було виявле-
но за результатами вивчення потреб у навчанні, 
проведених у рамках Проекту, зокрема екс-
пертками Канадської асоціації юристів (СВА), 
які опитали понад 100 адвокатів та адвокаток з 
усієї України.

Програма «Адвокат майбутнього» є унікальним 
тренінговим продуктом, що його було розро-
блено у 2016-2017 роках командою канадських 
та українських експертів відповідно до виявле-
них потреб у навчанні та розвитку адвокатів в 
Україні та з урахуванням найкращих міжнарод-
них практик і канадського досвіду. Вона покли-
кана сприяти обміну кращими практиками, роз-
витку навичок з надання правової допомоги й 
адвокації для підтримки довгострокового роз-
витку професійної юридичної спільноти, надан-
ня якісної правової допомоги та реформ у сфері 
правосуддя в Україні.

1.
2.
3.
4.

«Робота з клієнтом»

«Взаємодія адвоката з судом та іншими учасниками процесу»

«Комунікація в адвокатській спільноті

«Взаємодія з громадськістю та медіа. Адвокація»

РОЗВИТОК НАВИЧОК РОБОТИ 
(SOFT SKILLS) З КЛІЄНТАМИ СИСТЕМИ БПД
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Важливою інновацією, яку підтримав Проект, 
стало започаткування навчання адвокатів та 
юристів «м’яким» навичкам (soft skills). Такі 
навички значною мірою впливають на якість на-
дання правової допомоги клієнтам і включають 
спроможність до ефективної комунікації з клієн-
тами, зокрема представниками вразливих груп, 
етичні аспекти роботи з клієнтами, розвиток 
емоційного інтелекту та емпатії тощо.

Зустріч першої та другої сотні учасників програми 
«Адвокат майбутнього», грудень 2017 року
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«…Я працюю в добре розвиненій системі надання правової допомоги, яка функціонує вже 
понад п’ятдесят років. Ми маємо власні норми та практики, проте я був глибоко враже-
ний, наскільки багато в Україні приділяється уваги та зусиль тому,  аби адвокати та інші 
надавачі правової допомоги мали «м’які навички» (soft skills) – навички ефективної кому-
нікації з клієнтами, – адже такі вміння мають неабияке значення для людей, які отримують 
правову допомогу, та створюють порозуміння у процесі надання правової допомоги. Тоб-
то, клієнтів ставлять на центральне місце у процесі надання послуги, орієнтуються на їхні 
потреби, забезпечуючи тим самим і якість послуги», – Марк Бентон, виконавчий директор 
Товариства правових послуг та Голова Національного комітету з доступу до правосуддя 
в Канаді

2018 року Проект розпочав нову ініціативу щодо 
розвитку навичок адвокатів, які надають БВПД, 
та юристів системи БПД працювати з вразливи-
ми групами клієнтів. Проектом підтримано роз-
робку дводенного тренінгу «Розвиток навичок 
роботи (soft skills) з вразливими групами клієн-
тів системи БПД», який у подальшому було акре-
дитовано Експертною радою з питань акредита-
ції та сертифікації щодо підвищення кваліфікації 
адвокатів при Національній асоціації адвокатів 
України. Мета тренінгу – розвиток комунікатив-
них навичок для роботи із вразливими групами 
клієнтів системи безоплатної правової допомо-
ги, зокрема постраждалими від домашнього та 

МЕРЕЖА ТРЕНЕРІВ З РОЗВИТКУ SOFT SKILLS

Перший набір адвокатів-тренерів з розвитку навичок роботи 
(soft skills) з клієнтами, 9 липня 2018 року

З метою забезпечення сталих механізмів каскадування знань та вмінь у системі БПД, та для розвит-
ку мережі адвокатів-тренерів, Проектом у співпраці з КЦ було проведено два відкриті конкурси з 
відбору адвокатів для участі у тренінгах для тренерів (ТоТ). За результатами ТоТ 36 адвокатів-тре-
нерів було підготовлено до проведення тренінгу «Розвиток навичок роботи (soft skills) з вразливи-
ми групами клієнтів системи БПД». Впродовж 2018-2019 років ці тренери провели за єдиною про-
грамою понад 80 тренінгів для більш ніж тисячі працівників системи БПД та адвокатів, які надають 
БВПД, у всіх регіонах України.

Впровадження Програми дозволило посилити спроможність понад 200 адвокатів із різних куточ-
ків України до ефективної комунікації з різними зацікавленими сторонами, у тому числі вдоскона-
лити навички адвокатів працювати з вразливими групами; зміцнити клієнтоорієнтованість та дотри-
мання правил адвокатської етики; підвищити ефективність взаємодії з процесуальними опонентами 
та покращити навички виступів у суді; посилити спроможність до розвитку партнерств, ведення пе-
ремовин і просування змін у сфері правосуддя;  покращити навички роботи з громадськістю та ЗМІ, 
а також дізнатися про адвокацію та яким чином її можна використовувати для просування реформ.

ґендерно обумовленого насильства, дітьми, учасниками бойових дій, внутрішньо переміщеними 
особами та особами похилого віку.
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Захід з сертифікації тренінгових продуктів, розроблених фа-
хівцями правових клубів PRAVOKATOR за підтримки Проекту, 

травень 2019 року

Другий набір адвокатів-тренерів з розвитку навичок роботи 
(soft skills) з клієнтами, 2019 рік

Крім того, Проект підтримав навчання (ТоТ) адвокатів-тренерів та працівників правових клубів 
PRAVOKATOR щодо розробки ними авторських тренінгових продуктів. За результатами навчання 
учасниками ТоТ розроблено 12 тренінгів, що їх було сертифіковано Проектом і КЦ, та проведено за 
підтримки Проекту протягом 2019 року. Теми тренінгів відповідають потребам у навчанні та розвит-
ку адвокатів, які надають БВПД, та працівників системи БПД, і включають розвиток навичок ефек-
тивної комунікації з клієнтами, вивчення правових потреб в громадах, дружній до дитини допит, 
просування ґендерної рівності, управління часом та конфліктами тощо.

Тренінг з розвитку навичок роботи (soft skills) з вразливими 
групами клієнтів для працівників центрів БВПД, 

червень 2019 року

Тренінг з розвитку навичок роботи (soft skills) з вразливими 
групами клієнтів для адвокатів, які надають БВПД, 

серпень 2019 року
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Проект підтримував автоматизацію процесів роботи з клієнтами та адвокатами системи БПД, підси-
лення прозорості та підзвітності системи, розбудову систем внутрішнього моніторингу, аналізу та 
планування діяльності на основі аналізу статистичних даних шляхом створення деталізованої сис-
теми показників, удосконалення програмного забезпечення комплексної інформаційно-аналітичної 
системи БПД та розроблення інструментів вивчення задоволеності клієнтів системи БПД.

У 2014-2015 роках Проект допоміг в удосконаленні та розвитку наявної системи статистичних даних 
регіональних та новостворених місцевих центрів БВПД, а 2016 року –  створених у місцевих центрах 
бюро БПД. Нові статистичні дані було використано, у тому числі й для розроблення першого публіч-
ного звіту про діяльність системи БПД, який охоплював період роботи системи з 2011 по 2015 рік. На-
далі Проект підтримував розроблення та публікацію аналогічних звітів за результатами діяльності 
системи у 2016-2018 роках.

Станом на 2014 рік РЦ використовували спеціальне програмне забезпечення для реєстрації пові-
домлень про затримання осіб та ухвал судів щодо необхідності у залученні адвокатів для захисту 
обвинувачених. Створення МЦ 2015 року та заплановане на 2016 рік створення бюро вимагало 
швидкого розроблення нового програмного забезпечення, яке б забезпечило їхні потреби у ро-
боті з реєстрації клієнтів центрів та їхніх звернень, видачі доручень та взаємодії з адвокатами. У 
червні 2015 року за підтримки Проекту таке програмне забезпечення було розроблено та передано 
КЦ. 2017 року експерти Проекту спільно з фахівцями КЦ розробили технічне завдання для повного 
оновлення КІАС та було розпочато роботу над створенням нових модулів для роботи МЦ, а 2019 
року – РЦ. 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

РОЗБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Електронний кабінет адвоката та працівника відділу представництва для зручного керування 
договорами та дорученнями, формування графіків чергувань адвокатів, електронної подачі 
актів та розрахунків до них

Електронна подача адвокатами актів та розрахунків, що дозволить мінімізувати витрати часу 
адвокатів та працівників центрів на здійснення розрахунків розміру винагороди за надану пра-
вову допомогу та подання підтверджувальних документів, підвищити якість фінансової звітно-
сті та пришвидшити виплати адвокатам

Надання письмових консультацій, що спростить моніторинг надання консультацій та дозволить 
підвищити їхню якість, у тому числі через аналіз наданих консультацій та навчання працівників, 
які їх надають

Новий функціонал КІАС включає такі можливості:

1.

2.

3.

СПРИЯННЯ ПРИЙНЯТТЮ РІШЕНЬ 
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ: АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ПРОЦЕСІВ ТА ЗБІР ДАНИХ
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Переадресація клієнтів між центрами та незалежними надавачами БПД, обмін даними щодо 
перенаправлених клієнтів, відстеження якості та результативності наданої правової допомоги 

Формування статистичних звітів, що дозволило відмовитися від існування паралельних елек-
тронних та паперових форм ведення статистичного обліку, які діяли в системі БПД, та спрости-
ти доступ до статистичної інформації працівникам системи

4.

5.

Удосконалено модулі КІАС, призначені для роботи центрів з кримінальними, адміністративними та 
цивільними справами, вперше всі модулі КІАС інтегровано в єдину систему, що покликана спрости-
ти роботу центрів БВПД та дозволить застосовувати єдиний механізм доступу до КІАС адвокатів та 
працівників системи БПД.
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Також технічне завдання розвитку КІАС передбачає створення механізмів використання електро-
нного підпису, що спростить електронний документообіг у системі та модуль обміну даними з база-
ми даних інших державних установ, зокрема Національної поліції, Державної фіскальної служби та 
Міністерства соціальної політики, що дозволить зменшити навантаження на клієнтів та працівників 
центрів, наприклад, у частині підтвердження своєї належності до категорії осіб, які мають право на 
БВПД, передачі на оплату розрахунків адвокатів тощо.

Робота над удосконаленням КІАС дозволила не лише створити новий ефективний та сучасний ін-
струмент управління процесами та інформацією, а й оптимізувати чинні робочі процеси у системі 
БПД та впровадити інновації.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ КІАС

20152014

Система 
 статистичних 

даних РЦ

Система 
 статистичних 

даних МЦ
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Вивчення задоволеності клієнтів є важливим інструментом оцінювання ефективності роботи сис-
теми БПД, оскільки дозволяє врахувати їхню думку щодо удосконалення процедур, пов’язаних із 
організацією надання БПД та її безпосереднім наданням, проявити клієнтоорієнтованість та небай-
дужість до їхніх потреб навіть після завершення надання послуг.

ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ

2019 року експерти Проекту запропонували концепцію та інструментарій вивчення рівня задоволе-
ності клієнтів МЦ наданими послугами. Працівники КЦ брали активну участь у розробленні концепції 
дослідження та плануванні його дизайну. Пілотне опитування було проведено КМІС 2019 року. Опи-
тування клієнтів покликане розширити наявний у системі інструментарій моніторингу якості надан-
ня БПД за рахунок отримання регулярного та системного зворотного зв’язку від клієнтів. Надалі 
цей інструментарій має стати звичним елементом забезпечення контролю якості у системі БПД.
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Посилення комунікативної спроможності є одним із найважливіших напрямів діяльності системи 
БПД та Проекту, в рамках якого здійснено значний внесок у запровадження системного підходу до 
здійснення комунікацій та встановлення партнерств. З часу свого створення система БПД ставила 
за мету розвиток своєї комунікаційної спроможності як пріоритет, адже однією зі стратегічних ці-
лей системи є збільшення обізнаності населення про право на БПД, підвищення поінформованості 
людей про їхні права та можливості захисту прав, зміцнення довіри до системи БПД. Динамічний 
розвиток системи не міг не позначитися й на комунікативному напрямі, який так само розвивався 
та посилювався за підтримки Проекту.

За підтримки Проекту інституціоналізовано таку функцію системи БПД як комунікація та здатність 
до побудови партнерств. Вона стала наскрізною у системі та закріплена на всіх її структурних рів-
нях –  КЦ, РЦ та МЦ. Так, 2015 року Проект підтримав створення комунікаційної мережі системи 
БПД – мережі фахівців з побудови партнерств («інтеграторів») у МЦ та фахівців з комунікації («ко-
мунікаторів») у РЦ. За експертної підтримки Проекту проведено конкурсні відбори інтеграторів та 
комунікаторів на основі компетентнісного підходу. У рамках Проекту впродовж 2016-2019 років від-
булася низка навчальних заходів для комунікаторів й інтеграторів з розвитку спроможності їх до 
комунікації та побудови партнерств. 

З метою вивчення найкращих практик та канадського досвіду щодо ефективної комунікації та по-
будови партнерств у наданні послуг громадам Проект підтримав навчальний візит до Канади для 
представників комунікаційної мережі системи БПД. Під час візиту українські учасники мали низку 
робочих зустрічей із представниками урядових та недержавних організацій, що опікуються надан-
ням правових та соціальних послуг, та з експертами консалтингових організацій, які надають послу-
ги у сфері стратегічних комунікацій уряду та недержавним організаціям.

Перший спільний навчальний захід для комунікаторів та інте-
граторів, жовтень 2016 року

ПОСИЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ БПД
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Зустріч під час навчального візиту української делегації з пред-
ставниками Таємної ради –  служби, яка виконує функції апарату 

Уряду та прем’єр-міністра Канади. 
Оттава, серпень 2016 року

Задля розвитку спроможності всієї системи БПД «говорити одним голосом» Проект постійно під-
тримував також і навчальні заходи зі стратегічної комунікації для фахівців КЦ, директорів РЦ та пра-
цівників правових клубів PRAVOKATOR.

За підсумками навчальних заходів за експертної підтримки Проекту розроблено Комунікативну 
стратегію системи БПД, яка сьогодні дає можливість системі БПД втілювати у роботу системний 
підхід до стратегічної комунікації.
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Впродовж періоду реалізації Проект зробив значний внесок у підвищення обізнаності про можли-
вості захисту прав людей та громад в Україні, у тому числі за допомогою системи БПД, та доклав 
зусиль для підвищення їх правової спроможності. Проект підтримав численні правопросвітницькі 
заходи, розроблення, тиражування та розповсюдження тематичної друкованої, аудіо- та відеопро-
дукції, медійні правозахисні проекти.

З метою підвищення довіри людей до системи БПД за підтримки Проекту було широко реалізовано 
інформаційну кампанію «Безоплатна правова допомога завжди поруч», у рамках якої підготовлено 7 
плакатів та 6 соціальних відеороликів, героями сюжетів яких стали люди, чиї порушені права було від-
новлено завдяки системі БПД. Сюжети плакатів та роликів охоплюють найбільш актуальні для життя 
українського суспільства теми. Ролики транслювалися на загальнонаціональних та регіональних те-
леканалах, у мережі кінотеатрів «Планета кіно», були широко розповсюджені у соціальних мережах.  

Інформаційні плакати 
в рамках кампанії 

«Безоплатна правова допомога 
завжди поруч»

За підтримки Проекту створено й 3 соціальні відеоролики, які стосуються можливості отримання 
БПД у випадках булінгу, домашнього насильства та для вирішення складних юридичних питань. 

Також створено ролик-інформер про право на БПД та можливість її отримання у мережі центрів 
та бюро системи БПД. Для підтримки правопросвітницької роботи системи БПД впродовж своєї 
діяльності Проект підтримав видання 62 видів інформаційних буклетів про послуги системи БПД, 
функціонування бюро, а також із соціально-правових питань на теми, з якими клієнти найчастіше 
звертаються до центрів БВПД. Загальний наклад буклетів склав понад 4,5 млн. примірників. Усі 
вони, за сприяння Проекту, розповсюджені центрами БВПД та бюро по всій Україні. 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ 
І ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЛЮДЕЙ І ГРОМАД
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На основі інтерв’ю програм укладено та видано однойменну Збірку, що покликана допомогти тим, 
хто шукає відповіді на правові питання та шляхи вирішення своїх проблем у правовій площині та у 
правовий спосіб. 

Проект долучився до реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». За підтримки Проекту створено 8 випусків телепрограми за участі клієнтів системи БПД, 
що розкривають найбільш актуальні правові теми в Україні. Телепрограми транслювалися в ефірі 
загальнонаціонального та регіональних телеканалів. Задля підтримки правопросвітницьких заходів 
у рамках Проекту було видано та розповсюджено низку інформаційних матеріалів загальним накла-
дом понад 800 тис. примірників. 

Перед президентськими виборами в Укра-
їні в березні 2019 року в рамках «Я МАЮ 
ПРАВО!» Проект підтримав інформаційну 
кампанію для молоді «Гусь йде на вибори». 
Інформаційні матеріали (5 відео та 5 пла-
катів), розроблені в рамках кампанії, були 
присвячені інформуванню про виборчі пра-
ва, включаючи інструменти/способи захисту 
порушених прав виборців. 

«Коли людина, котра думає, що їй не вистачить грошей на правову допомогу, не вистачить 
сил боротися з системою і вона почувається нікому не потрібною, раптом почує, що є чо-
ловік з інвалідністю, який виборов свої права, є жінка, котрій допомогли побороти насилля, 
є кримчани, котрі відстояли своє право на належне соціальне забезпечення тощо, вона 
зрозуміє: я зможу, це і мені доступно, я не скорюся обставинам, мене захистять. У «Гені 
справедливості» ми розповідаємо реальні «живі» історії, розповідаємо як діяти та як може 
допомогти система БПД», – Лариса Денисенко, авторка і ведуча програми «Ген справедли-
вості», адвокатка, правозахисниця

<4,5 млн. примірників

Аби сприяти поширенню інформації – як про систему БПД, так і про шляхи захисту прав вразливих 
груп – Проект підтримав створення на Громадському радіо радіопрограми «Ген справедливості». 
Впродовж 2015-2019 років реалізовано 5 циклів програми, у рамках якої вийшло 156 випусків.
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Також за підтримки Проекту розроблено серію з 10 буклетів для осіб з інвалідністю щодо реалізації 
їхніх прав у сфері соціального захисту, освіти, працевлаштування тощо. Загальний наклад буклетів 
склав близько 400 тис примірників.

Задля покращення доступу до інформації про послуги системи БПД в Україні для людей, які роз-
мовляють мовами різних національностей, Проект підтримав переклад інформаційного буклету 
«Безоплатна правова допомога: правова допомога, що гарантується державою» на мови 15 націо-
нальностей (загальним накладом у майже 170 тис. примірників).

З метою посилення правової спроможності мешканців територіальних громад, зокрема шляхом 
залучення коштів місцевих бюджетів на надання БППД, Проектом разом з іншими партнерами було 
підтримано розроблення методичних рекомендацій «Програма надання безоплатної правової до-
помоги: розроблення, планування, виконання, звітування». Методичні рекомендації розраховані 
на представників ОМС, державних та неурядових провайдерів правової допомоги. Проект разом 
з іншими партнерами підтримав друк (накладом у 6 тис. примірників)  та поширення методичних 
рекомендацій серед партнерів системи БПД на 15 комунікаційних заходах у регіонах.

Проект підтримував ініціативи з обміну кращим світовим досвідом у сфері посилення правової 
спроможності людей та громад. Так, 2016 року, у тому числі за підтримки Проекту, проведено пер-
шу в Україні міжнародну конференцію «Посилення правової спроможності громад». Учасники кон-
ференції з України, Канади, США, Південної Африки, Пакистану впродовж двох днів обговорювали 
те, чому важливо посилювати правову спроможність українських громад, що це означає в контексті 
української системи БПД, для чого це потрібно, і який міжнародний досвід може перейняти Україна 
задля підвищення ефективності цього процесу. 2019 року Проект долучився до підтримки Україн-
ської школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, яка покликана об’єднати зусилля 
у пошуку, дослідженні, систематизації та розповсюдженні кращих національних та міжнародних 
практик із забезпечення ефективного та всеохопного доступу до правосуддя. 

Зокрема, Проект підтримав розробку та проведення першої Київської практичної програми з роз-
витку правової спроможності для національних команд з різних країн. Передбачається, що ця Про-
грама стане щорічною та відбуватиметься у рамках діяльності Школи.

Буклети шрифтом Брайля про БПД доступні для людей з інвалідністю по зору

Окремий напрям, якому приділено значну увагу Проекту – правопросвітницька робота з вразливи-
ми групами населення. За підтримки Проекту, у співпраці з Республіканським будинком звукозапи-
су і друку Українського товариства сліпих (УТОС), озвучено друге, доповнене та оновлене видання 
збірки «ПРОти НАСильства», що мало на меті зробити її доступною для людей з інвалідністю по зору. 

Виготовлено та розповсюджено інформаційні буклети «Безоплатна правова допомога в Україні» 
шрифтом Брайля накладом 30 тис. примірників. За підтримки Проекту аудіодиски збірки «ПРОти 
НАСильства» та інформаційні буклети  розповсюджені обласними організаціями УТОС, навчальни-
ми закладами для дітей з вадами зору, реабілітаційними та навчально-інформаційними закладами 
УТОС, а також у бібліотеках УТОС у всіх регіонах України.
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Впровадження інновацій у сфері правової допомоги є важливим фактором забезпечення сталості 
систем безоплатної правової допомоги та покращення доступу до правосуддя, зокрема, для 
вразливих груп населення.

Проект надавав підтримку системі БПД щодо налагодження інноваційних та динамічних партнерств 
з ГО та іншими інституціями у сфері доступу до правосуддя, аби сприяти пошуку та розробці 
інноваційних рішень, у тому числі інформаційних технологій, для покращення доступу до правової 
допомоги, посилення правової спроможності та комплексного задоволення потреб клієнтів.

Протягом 2017-2019 років Проект, разом з іншими партнерами, підтримував ініціативу КЦ щодо 
створення та розвитку 5 міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ – правових клубів 
PRAVOKATOR.

Правові клуби PRAVOKATOR, що знаходяться у 5 найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Харкові, 
Одесі та Львові – покликані стати майданчиком для мережування та об’єднання зусиль професійної 
правничої спільноти та експертного середовища, налагодження діалогу між державними інститу 
ціями та громадянським суспільством, а також сприяти управлінню знаннями з метою професійно-
го навчання та розвитку персоналу системи БПД, правничої спільноти та інших зацікавлених сторін. 
Правові клуби використовують інновації та інформаційні технології для обміну досвідом, генеру-
вання та впровадження кращих практик у сфері права та надання правової допомоги.

МЕРЕЖА ПРАВОВИХ КЛУБІВ PRAVOKATOR

Відкриття правового клубу PRAVOKATOR у 
 м. Одеса, травень 2019 року

Зліва направо: державний експерт Директорату з прав 
людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності 

(Міністерство юстиції України) Юрій Сверба, Надзвичайний 
та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, перша 
секретарка  Відділу міжнародного розвитку Посольства Ка-

нади в Україні Надєжда Єгай, менеджерка проекту “Доступна 
та якісна правова допомога в Україні” Оксана Кікоть, Міністр 
юстиції України Павло Петренко,  директор Координаційного 

центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ
 БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
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Проект надавав експертну підтримку створенню мережі правових клубів PRAVOKATOR, зокрема, 
експерти Проекту брали участь у розробці концепції створення МРКП та паспорту їх розвитку. Та-
кож, Проект підтримував проведення стратегічних сесій для мережі клубів PRAVOKATOR, навчання 
команд правових клубів та проведення оцінки потреб, результати якої були враховані під час роз-
робки плану діяльності мережі клубів. За підтримки Проекту, протягом 2018-2019 рр. на базі пра-
вових клубів PRAVOKATOR було проведено більше 100 навчальних та інших заходів для адвокатів, 
які надають БВПД, працівників системи БПД та партнерів (ГО, органів державної влади тощо). 2019 
року, за підтримки Проекту, правові клуби PRAVOKATOR реалізували 5 партнерських ініціатив з ГО, 
спрямованих на впровадження інноваційних підходів та розвиток партнерств задля покращення 
доступу та якості правової допомоги й посилення правової спроможності вразливих груп населен-
ня.
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ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ПРАВОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
“WIKILEGALAID”

WikiLegalAid – інформаційна платформа, що функціонує за прин-
ципом Wikipedia та розміщена за адресою wiki.legalaid.gov.ua 
(доступ до всієї інформації є безкоштовним). 

WikiLegalAid була розроблена 2016 року мережею фахівців та фахівчинь системи БПД для внутріш-
нього користування працівниками центрів БВПД. З 2018 року платформа WikiLegalAid  знаходиться 
у відкритому доступі та містить:

Захід з розвитку команди розробників платформи  
WikiLegalAid – «Wikінгів», серпень 2018 року

Проект надавав підтримку розробці та удо-
сконаленню платформи WiKiLegalAid, у тому 
числі шляхом навчання працівників системи 
БПД створювати нові правові консультації, 
оновлювати інформацію, а також використо-
вувати платформу під час надання правової 
інформації та консультацій клієнтам системи 
БПД. За перші півроку функціонування плат-
форми WiKiLegalAid у відкритому доступі, нею 
скористалися понад 230 тис. людей більш ніж 
півмільйона разів. 

WikiLegalAid є інновацією в системі БПД, яка по-
чиналася як прагнення досконалості – об’єднан-

ня зусиль правників системи, аби їхня експертиза, знання та досвід змогли втілитися у якісні правові 
консультації. Це також є кроком у напрямі посилення правової спроможності людей та громад – з 
розміщенням платформи у відкритому доступі люди в Україні отримали ще один інструмент того, як 
дізнаватися про свої права, як ними користуватися та захищати їх у разі потреби.

1.

2.

3.

Понад 1500 правових консультацій, що їх розроблено з урахуванням найбільш частих 
запитів клієнтів до системи БПД (консультації підготовлено так, щоб бути зрозумілими 
людям без юридичної освіти)

Судову практику. WikiLegalAid  підтримують в актуальному стані працівники системи 
БПД, а також залучені експерти на волонтерській основі

Зразки документів
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Презентація Концепції Наглядової ради Координаційного 
центру з надання правової допомоги у Міністерстві юстиції 

України, лютий 2019 року

Зліва направо: провіднй експерт  проектів відділу міжнародного 
розвитку Посольства Канади в Україні Валерій Олійник, директор 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій 
Бонюк, заступниця Міністра юстиції України Іванна Смачило, Над-
звичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук,  

директор програмної ініціативи “Права людини і правосуддя” 
Міжнародного фонду “Відродження” Роман Романов, заступ-
ниця директора  Координаційного центру з надання правової 

допомоги Оксана Василяка, менеджерка проекту “Доступна та 
якісна правова допомога в Україні” Оксана Кікоть.

В основу Концепції Наглядової ради лягли напрацювання міжнародної експертної групи, до якої, 
за підтримки Проекту та у партнерстві з проектом Ради Європи, увійшли канадські та європейські 
експерти з питань правової допомоги. Експертна група провела серію консультацій та обговорень, 
на основі яких (та з урахуванням найкращих світових практик) розробила рекомендації щодо вдо-
сконалення управлінської моделі для посилення незалежності та підвищення ефективності системи 
БПД в Україні. 

«Канада була рада надати допомогу щодо розробки концепції Наглядової Ради через наш 
проект “Доступна та якісна правова допомога в Україні”. Ми раді, що канадський досвід, 
зокрема досвід Британської Колумбії, який колеги з Міністерства юстиції та Координацій-
ного центру мали можливість вивчити, став у нагоді для створення такої Наглядової Ради в 
Україні. Ми будемо й надалі підтримувати цю діяльність, оскільки вважаємо це дуже важли-
вим кроком щодо подальшого розвитку системи», – Роман Ващук, Надзвичайний і Повно-
важний Посол Канади в Україні

Крім того, Проектом було організовано навчальний візит до Канади для представників МЮ та КЦ з 
метою вивчення досвіду функціонування різних моделей управління системами безоплатної право-
вої допомоги у канадських провінціях Нова Шотландія та Британська Колумбія. 

20 березня 2019 року на засіданні Уряду було внесено зміни до Положення про КЦ, які передба-
чають створення Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги – інно-
ваційного інституту у сфері доступу до правосуддя в Україні. Наглядова рада у складі 9 членів, які 
працюватимуть на громадських засадах, відіграватиме ключову роль у забезпеченні ефективної ро-
боти та посиленні незалежності системи БПД. До повноважень Наглядової Ради, зокрема, належить 
схвалення стратегічних та операційних планів, а також річних звітів КЦ, оцінка ризиків та надання 
рекомендацій щодо їх запобігання, подання щодо призначення та звільнення директора КЦ тощо.

НАГЛЯДОВА РАДА КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ  ТА РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВ

Правові клуби PRAVOKATOR покликані, у тому числі, налагоджувати взаємодію з ключовими парт-
нерами у сфері правосуддя для вирішення суміжних проблемних питань, а також сприяти виро-
бленню та впровадженню інноваційних механізмів забезпечення якості та доступу до правової до-
помоги та правосуддя в цілому.
 
На початку 2019 року Проект підтримав 5 партнерських ініціатив громадських організацій та право-
вих клубів PRAVOKATOR, серед них – пілотні ініціативи щодо: 

Ініціатива «Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових 
спорах» була спрямована на практичне втілення положень Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» в частині забезпечення доступу громадян до медіації та підготовку працівників системи 
БПД до реалізації Закону України «Про медіацію». Зокрема, у рамках ініціативи, у двох МЦ були 
відкриті кабінети медіації, де можна вирішити сімейний/спадковий спір за допомогою медіатора, 
а працівники МЦ отримали навички визначення медіабельних справ та перенаправлення сторін до 
професійного медіатора. Успішний досвід пілотних областей – Одеської, Вінницької, Миколаївської 
та Херсонської – буде розповсюджений на інші регіони України.

Ініціатива «Спеціалізація п’яти місцевих центрів з надання БВПД» передбачала надання комплек-
сної правової та інших видів допомоги для захисту порушених прав у сфері сімейних та родинних 
відносин. За результатами пілоту, п’ять МЦ  –  Вінницький, Броварський, Сумський, Дніпровський та 
Львівський  – стали місцями, де можна отримати якісну правову та іншу допомогу в сфері сімейних 
та родинних відносин. Досвід спеціалізації 5 МЦ у подальшому використовуватиметься системою 
БПД для розвитку мережі спеціалізованих МЦ, як інструменту підвищення якості надання правової 
допомоги для більш комплексного задоволення потреб клієнтів, зокрема вразливих груп.

Ініціатива також сприяла посиленню спроможності спеціалізованих МЦ до аналітики та визначен-
ня системних проблем у сфері сімейних та родинних відносин. Друга фаза розвитку спеціалізова-
них МЦ передбачає подальший розвиток спроможності мережі спеціалізованих центрів самостійно 
виявляти системні правові проблеми та спільно з основними місцевими стейкхолдерами напрацьо-
вувати можливі варіанти їх вирішення, адвокатувати варіанти вирішення системних правових про-
блем на локальному, регіональному та національному рівнях.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ВРАЗЛИВИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО МЕДІАЦІЇ У 
СІМЕЙНИХ ТА СПАДКОВИХ СПОРАХ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ П’ЯТИ МІСЦЕВИХ 
ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БВПДта

«Забезпечення доступу до медіації центрами БВПД – це крок уперед у доступі людей до пра-
восуддя. Суддівська спільнота готова підтримати таку ініціативу у Вінниці», – заступник голо-
ви Вінницького апеляційного суду Ігор Стаднік
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Одним з ключових напрямів підтримки Проектом розвитку системи БПД в Україні було сприяння 
ґендерній справедливості, забезпечення рівних можливостей, протидії дискримінації та захисту 
прав вразливих груп, зокрема жінок та дівчат.

У питаннях просування ґендерної рівності важливим є застосування ґендерного підходу до будь-
якої діяльності, що полягає у врахуванні інтересів жінок і чоловіків, хлопців та дівчат. Проект під-
тримав ініціативу КЦ та надав експертну підтримку у розробці Ґендерної стратегії системи надання 
БПД «Рівні партнери», яка передбачає застосування принципів ґендерної рівності до усіх напрямів 
діяльності системи. Насамперед, вона покликана сприяти наданню ґендерно чутливих правових 
послуг вразливим групам, протидії множинній дискримінації та домашньому насильству. Ґендерна 
стратегія «Рівні партнери» затверджена КЦ1 та є однією з перших таких стратегій, що їх розроблено 
та впроваджуються державними інституціями в Україні. А система БПД – одна з перших інституцій, 
яка застосовує комплексний підхід до наскрізної інтеграції питань ґендерної рівності у своїй роботі. 

1 Переглянути Ґендерну стратегію «Рівні партнери»: https://legalaid.gov.ua/images/docs/Nakaz_22.11.2018_gender.pdf

«Той підхід, який запроваджує система надання БПД, розробивши ґендерну стратегію, і 
маючи план запровадити її у свою діяльність, є реальним втіленням сучасного підходу до 
формування та реалізації ґендерної політики в Україні. Координаційний центр з надання пра-
вової допомоги є однією з перших державних інституцій, яка розробила, затвердила таку 
ґендерну стратегію, з чим можна тільки вітати фахівців та керівництво центру. Як Урядова 
уповноважена з питань ґендерної політики я і брала участь в розробці цього документа, і 
далі буду допомагати системі впроваджувати його в життя», – Катерина Левченко, Урядова 
уповноважена з питань ґендерної політики

Просування змін у політиках та процедурах у Координаційному центрі з надання пра-
вової допомоги

Запровадити всеосяжну, загальносистемну інтеграцію ґендерної проблематики в цен-
трах БПД

Розповсюдження знань та інформації про БПД та ґендерну рівність

Розробити та впровадити стратегію зменшення ґендерно обумовленого та домашньо-
го насильства зусиллями системи БПД

Прийняти плани моніторингу й оцінки , що підтримують програму інтеграції ґендерної 
проблематики

Цілі Ґендерної стратегії «Рівні партнери»

1.

2.

3.

4.

5.
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На підтримку впровадження Ґендерної стратегії в рамках Проекту розроблено дистанційний на-
вчальний курс «Рівні партнери: як зробити систему БПД ґендерно чутливою». Курс має на меті до-
помогти передусім фахівцям та фахівчиням системи БПД навчитися застосовувати ґендерний підхід 
до всіх політик, процедур і планування змін у системі, з тим аби вона була прикладом ґендерної рів-
ності як інституція, а послуги правової допомоги –  вільними від ґендерної дискримінації, чутливими 
до потреб вразливих груп клієнтів системи.

«Наше завдання – подолати ґендерні 
стереотипи та упередження, які ро-
ками насаджувалися у суспільстві та 
подавалися як норма. Гарантувати 
рівні можливості для чоловіків і жінок 
у доступі як до правової допомоги, 
так і для реалізації можливостей, які 
існують для них під час роботи у сис-
темі БПД. Саме з цією метою систе-
ма безоплатної правової допомоги 
ініціювала розроблення ґендерної 
стратегії «Рівні партнери». Це важли-
вий компонент, який став реальністю 
завдяки підтримці проекту «Доступна 
та якісна правова допомога в Україні», 
– Олексій Бонюк, директор Коорди-
наційного центру з надання правової 
допомоги

Зліва направо: директор Координаційного центру з надання 
правової допомоги Олексій Бонюк, заступник Міністра юсти-
ції України Денис Чернишов, Посол Канади в Україні Роман 
Ващук, Урядова уповноважена з ґендерної політики Катерина 
Левченко, менеджерка проекту “Доступна та якісна правова 

допомога в Україні” Оксана Кікоть

Представлення Ґендерної стратегії системи надання БПД 
«Рівні партнери»,  листопад 2018 року

Проект також підтримав низку ініціатив з просування ґендерної справедливості громадськими ор-
ганізаціями. Серед таких – підтримка Першого та Другого Всеукраїнських форумів юристок, органі-
зованих Асоціацією жінок-юристок «ЮрФем», як майданчиків для просування рівності в юридичній 
професії, об’єднання та посилення голосів жінок-юристок задля їхнього впливу на якість захисту 
прав жінок і дівчат в Україні, зокрема, представниць вразливих груп. 

Перший Всеукраїнський форум юристок, 
червень 2018 року

Другий Всеукраїнський форум юристок, 
червень 2019 року
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За підтримки Проекту розроблено Методичні рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної 
дискримінації та механізм надання правової допомоги, які затверджено наказом КЦ з метою іден-
тифікації подібних випадків та  надання якісних правових послуг клієнтам у відповідних справах1. 
Методичні рекомендації лягли основу одноіменного дистанційного навчального курсу, розробле-
ного в рамках Проекту. 2

1 Переглянути Методичні рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомо-
ги: https://legalaid.gov.ua/images/docs/2019/12.03.2019%20-%20nakaz.pdf
2 Курс доступний на платформі дистанційного навчання системи БПД: https://e-learning.legalaid.gov.ua/

 

Впродовж періоду реалізації Проекту втілено в життя медійно-правозахисні ініціативи, спрямовані 
на захист прав жінок, подолання проблеми дискримінації, ґендерно зумовленого та домашнього 
насильства. А саме – реалізовані Громадським радіо за підтримки Уряду Канади в рамках Проекту 
– просвітницька радіо програма «Протидія насильству у сім’ї», а також 2 цикли програми «Ген спра-
ведливості» (40 подкастів), спрямовані на висвітлення питань ґендерної рівності, різних аспектів 
захисту прав жінок (особливо вразливих груп), протидії дискримінації та ґендерно зумовленому 
насильству. У циклах також розкрито питання необхідності та важливості розроблення і впрова-
дження ґендерних стратегій у різних сферах суспільного життя та, зокрема, у системі безоплатної 
правової допомоги.

Унікальним літературно-медійно-правозахисним проектом соціальної дії, реалізованим за підтрим-
ки Проекту, є збірка «ПРОти НАСильства», яка спрямована на висвітлення та подолання проблеми 
домашнього насильства. Вона містить 10 художніх оповідань сучасних українських письменників і 
письменниць про різні види домашнього насильства – сексуального, економічного, психологічного 
та фізичного. 

І Літня школа Юрфем для студенток-юристок, 
серпень 2018

ІI Літня школа Юрфем для студенток-юристок, 
серпень 2019

Завдяки Проекту відбулися й перші в Україні дві Літні школи ЮрФем для студенток-юристок юри-
дичних факультетів з різних областей України, метою яких є розвиток навичок та ознайомлення з 
правовими інструментами протидії ґендерної та множинної дискримінації, ґендерно зумовленого 
насильства, сексуальних домагань. 

«Методичні рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної 
дискримінації та механізм надання правової допомоги»

Семінар-практикум із застосуваня Методичних рекомендацій 
щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та 

механізм надання правової допомоги, Миколаїв, 
серпень 2019 року
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Також у збірці є коментарі психологів, юридичні поради і навіть зразки юридичних документів, що 
можуть бути корисними для людей, які зазнали насильства. За підтримки Проекту Збірку перекла-
дено англійською мовою.  Також за підтримки Проекту створено електронний Довідник організа-
цій, які надають допомогу потерпілим від насильства в сім’ї.

Збірка «ПРОти НАСильства»: 
Видання друге, доповнене та оновлене

Презентація збірки “ПРОти НАСильства”, 
грудень 2016 року

У співпраці з ГО «Медичний проектний центр» видано 2  інформаційні видання щодо захисту прав 
жінок у сфері охорони здоров’я – посібник «Здоров’я жінок в Україні: права, можливості та реко-
мендації» і довідник «Організації та заклади, які надають допомогу та консультації для жінок у сфері 
охорони здоров’я». Унікальність цих видань у тому, що вони є першими такими публікаціями в Укра-
їні, що поєднують правові поради, зокрема й у контексті медичної реформи в Україні, із рекоменда-
ціями щодо збереження здоров’я та здорового способу життя.

Презентація Посібника та Довідника, 
червень 2019 року

Довідник «Організації та заклади, які надають допомогу та 
консультації для жінок у сфері охорони здоров’я» та Посібник 
«Здоров’я жінок в Україні: права, можливості та рекомендації»
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТРИМАНИХ ІНІЦІАТИВ

>100 навчальних заходів

> 25 заходів з обміну досвідом ≈ 2000 
учасників
                                                                                                               
5 спеціалізованих МЦ

≥1800 правових консультацій 

>200 адвокатів пройшли навчання у 
рамках програми «Адвокат майбутнього»

>20 плакатів та 10 відеороликів 
про систему БПД  

розроблено >5 тренінгових програм

Протягом 2015-2019 років Проект надав підтримку понад 30-ти всеукраїнським та місцевим ініціа-
тивам, що мали на меті просування ґендерної рівності, посилення правової спроможності та обі-
знаності, покращенню доступу до правосуддя та захисту прав вразливих груп населення в Україні. 
Загалом, було підтримано:

28 
громадських 
організацій

18 
всеукраїнських 
проектів

проектів на 
рівні громад

14 

відкрито 2 кабінети медіації на базі МЦ

2 Всеукраїнських форуми юристок ЮрФем
                                                                                                           
2 літні школи для студенток-юристок 
ЮрФем
                        
>26 публікацій з різних правових та 
соціальних питань, загальним накладом 
≈17 000

створено 2 центри правових консультацій 
та інформації

розроблено 2 курси дистанційного 
навчання 

ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

34
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ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПУ ТА ЯКОСТІ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ

ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИДОПОМОГИ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО МЕДІАЦІЇ

РОЗВИТОК НАВИЧОК НАДАВАЧІВ БВПД (SOFT SKILLS) 

ПРОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, ПРОТИДІЯ 
ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ

Люди похилого віку
Малозабезпечені та соціально 
незахищені люди
Люди з інвалідністю
Ветерани та учасники бойових дій

ОМС
Центри БВПД
Громадські організації

Вразливі групи клієнтів системи 
БПД та населення в цілому

Адвокати
Працівники центрів БВПД

Вразливі групи жінок та дівчат
Поліція
Сімейні радники
Соціальні служби
Надавачі правової допомоги

Учні
Батьки/Опікуни
Вчителі та працівники органів освіти

Сільськогосподарські дорадчі служби
Мешканці віддалених громад та сільської місцевості

Діти
Судді
Правоохоронці 
Адвокати
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Лариса Бізо 
Директорка Проекту

КОМАНДА ПРОЕКТУ В КАНАДІ:

Татьяна Войтан 
Менеджерка 

Проекту

Лінда Прухніцкі 
Координаторка 

Проекту

Полін Ренкін 
Радниця Проекту

Мішел Амар 
Радник Проекту

Сильвія Поллок 
Радниця Проекту

Юліта Палка 
Менеджерка 

Проекту

КОМАНДА ПРОЕКТУ 36

КОМАНДА ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ:



Оксана Кікоть 
Менеджерка Проекту

Аліна Самбор 
Координаторка грантового 

фонду Проекту

Сергій Троценко 
Експерт Проекту

Мирослав Лаврінок 
Експерт Проекту

Олександр Тертичка
Координатор Проекту

Іванна Ібрагімова 
Експертка Проекту

Олександр Гриб 
Експерт Проекту

Федір Лисецький 
Експерт Проекту 

Іван Туряниця 
Бухгалтер Проекту

Надія Кизицька 
Експертка Проекту

Олександра Целіщева 
Експертка Проекту

Ярослав Гетьманський 
Експерт Проекту 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Офіс Проекту в Україні
м. Київ, 04053  
Тел.: +380-44-331-01-82 
Ел. пошта: office@qala.org.ua
www.QALA.org.ua

Офіс Проекту в Канаді
Канадське бюро міжнародної освіти
220 Laurier West, Suite 1550 
Ottawa, ON, Canada, K1P 5Z9 
Tel.: +1-613-237-4820
E-mail: info@cbie.ca 
www.CBIE.ca 


