Звіт про виконання локального плану заходів Ужгородського місцевого центру з надання БВПД
на третій квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік у (в) Закарпатській області

Найменування
Найменування заходу для
Найменуванн
завдання
виконання завдання
я якісного Значення якісного та/або
кількісного показника
у разі наявності, у разі наявності, посилання на інші
та/або
посилання на інші
стратегічні документи та
кількісного результативності виконання
стратегічні
визначений ними кінцевий термін
показника заходу
документи та
виконання
результативн
План
Факт
визначений ними
ості
кінцевий термін
виконання
виконання
Розширення доступу до
БВПД для дітей-сиріт,
дітей позбавлених
батьківського
піклування,
безпритульних дітей та
дітей, які можуть стати
або стали жертвами
насильства в сім'ї

Організація роботи виїзних
консультаційних пунктів у дитячих
Кількість заходів
будинках, соціальних гуртожитках,
навчальних закладах,
Формування на базі служб у справах дітей,
центрах соціальних служб для дітей, сім`ї та
молоді дистанційних пунктів доступу

Розширення доступу до
БВПД для інвалідів з
обмеженими
можливостями
пересування

Організація роботи виїзних прийомів
громадян спільно з уповноваженим
працівником управління соціального
захисту населення (адресна правова
допомога)

Розширення доступу до
БВПД

Організація роботи виїзних прийомів
громадян на базі місцевих рад

3

1

Кількість заходів

0

5

Кількість
прийомів

3

0

Кількість виїздів

6

12

Примітка у разі
недовиконання плану

Перенесено інші зустрічі на
осінь, в зв’язку з літніми
канікулами

Виїзди проводяться за
потребою громадян, по мірі
виникнення потреби

Розширення доступу до Організація виїзних прийомів громадян на
БВПД для осіб, на яких базі військової частини
поширюється дія ЗУ
«Про статус ветеранів
війни та гарантії їх
соціального захисту»,
осіб, які звернулись для
отримання
вищезазначеного статусу
Розширення доступу до
БВПД для осіб, на яких
поширюється дія ЗУ
«Про біженців та осіб,
які потребують
додаткового або
тимчасового захисту»

Проведення інформаційно-просвітницьких
заходів спільно з міграційною службою та
підрозділами ДПС України

Розширення доступу до
БВПД для внутрішньо
переміщених осіб

Розміщення інформації про БПД спільно з
міграційною службою, Регіональним
штабом з питань соціального забезпечення
громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення
АТО при Закарпатській ОДА

Розширення доступу до
БВПД шляхом
використання сучасних
технологій (Скайпзв’язку)
Підвищення правової
обізнаності населення

Проведення дистанційного прийому
громадян, використовуючи систему скапзв'язку районних бібліотек "Бібліоміст"

Кількість заходів

0

0

Кількість заходів

1

0

Кількість
інформацій

1

1

Кількість
прийомів

3

12

1

1

0

0

3

3

500
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3

3

Організація та участь у семінарах, круглих
столах та інших заходах з метою
Кількість заходів
підвищення правової обізнаності населення
Організація та проведення заходів у
загально освітніх закладах, ВУЗах, трудових
Кількість заходів
колективах в контексті проведення
Всеукраїнського тижня права
Вуличне інформування населення про право
Кількість
на БПД
інформацій
Виготовлення та поширення інформаційних
Кількість
матеріалів, розміщення в громадських
інформацій
місцях, громадському транспорті
Удосконалення
Проведення моніторингу стану виконання
Кількість
механізму моніторингу доручень виданих адвокатам щодо
інформацій
дотримання стандартів задоволеності клієнтів роботою адвокатів

Захід не проводився в зв’язку з
підготовкою до відкриття бюро

07.09. участь в зустрічі з
представниками УГСПЛ.

Розроблено та виготовлено
плакати про бюро правової
допомоги та місцевий центр

якості надання БВПД

Семінари, тренінги,
круглі столи

Проведення телефонних та анкетних
Кількість
опитувань клієнтів
інформацій
Проведення анонімних анкетувань адвокатів Кількість
інформацій
Проведеннях перевірок достовірності
Кількість заходів
наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на
БВПД
Узагальнення та поширення прикладів
Кількість
успішного захисту
інформацій
Узагальнення та поширення прикладів
Кількість
кращих практик адвокатської діяльності
інформацій
Вивчення потреб у навчанні, підбір
Кількість
літератури для адвокатів
інформацій
Проведення спільно з Регіональним центром Кількість заходів
навчальних тренінгів, семінарів з
актуальних питань
Проведення круглих столів, робочих
зустрічей з адвокатами з питань поширення
позитивного досвіду, кращих практик
адвокатів, які працюють у системі БПД.
Впровадження практики застосування
"Дорожньої карти" по взаємодії адвокатів з
клієнтами

Кількість заходів

Проведення наради з адвокатами щодо
обміну досвідом між ними

Кількість нарад

Оновлення паспортів територіальних громад
Розвиток мережі
установ, які надають
БППД

0
1

Кількість заходів

Налагодження довгострокових партнерських
Кількість
стосунків з існуючими провайдерами послуг
зустрічей
з громадського сектору
Сприяння розвитку мережі установ, які
надають БППД, розширення кола осіб
приватного права, залучених до надання
Кількість заходів
БППД, створення мережі пара-юристів
(студентів юридичних клінік, адвокатів
PRO-bono)
Проведення спільних заходів з Офісом
реформ в Закарпатській області стосовно
Кількість заходів
вивчення спроможності новостворених
територіальних громад до надання БПД

0

0

1

1

1

0

0

0

Співпраця з органами
місцевого
самоврядування

Проведення роз'яснювальної роботи серед
керівництва, депутатського корпусу
районних та міських рад щодо необхідності
розробки місцевих програм БПД населенню

Кількість заходів

1

2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кількість заходів

1

2

Кількість
зустрічей

1

0

Кількість
інформацій

1

1

Кількість
інформацій

1

1

Кількість навчань

1

2

Кількість
інформацій

1

3

Взяти участь у створенні робочої групи з
підготовки пакету документів по створенню
Кількість заходів
спеціалізованих комунальних підприємств з
надання БПД територіальним громадам
Винесення на затвердження на сесіях
районних (міських) рад програм безоплатної Кількість заходів
правової допомоги населенню
Грантові проекти
Проведення семінар-навчання з
представниками ГО «Простір молоді» з
Кількість навчань
забезпечення доступної та якісної правової
допомоги для територіальних громад
Налагодження
Узагальнення та поширення позитивного
Кількість
інформаційної взаємодії досвіду за напрямками роботи місцевого
інформацій
центру
Участь у засіданні керівної ради
Кількість засідань
Регіонального центру
Навчання персоналу
Кількість заходів
Інформування про
безоплатну правову
допомогу

Участь у сесіях місцевих,
селищних,сільських рад

Проведення робочих зустрічей з
керівництвом прокуратури, судів,
правоохоронних органів, пенітенціарної
служби
Створення єдиної бази Визначення тематики консультаційних
інформації для надання матеріалів на підставі аналізу звернень
консультацій
громадян
Підготовка інформаційно-консультаційних
матеріалів з актуальних для громадян
правових питань, визначених на підставі
аналізу звернення громадян
Підвищення
Тренінги, навчання персоналу, дистанційне
кваліфікації працівників навчання, підготовка роз'яснень та
центрів
методичних матеріалів, стажування
Інформування про
Підготовка та розміщення на сайтах
безоплатну правову
державних органів, органів місцевого
допомогу
самоврядування, громадських об'єднань
інформаційних матеріалів про роботу

Зустрічі перенесено з в зв’язку
з відкриттям бюро

системи БВПД
Опублікування статей у місцевих ЗМІ з
метою висвітлення інформації про доступ
до безоплатної правової допомоги
Виступи на місцевому телебаченні/сюжетів
на ТВ каналах
Виступи на радіо
Публікації в Інтернет-виданнях

Кількість
інформацій

3

5

Кількість виступів

1

3

Кількість виступів

1

0

Кількість видань

2

6

