Звіт про виконання локального плану заходів Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги на III квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік у Закарпатській області

п/
п

Найменування завдання
у разі наявності, посилання на
інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий
термін виконання

Найменування заходу для
виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші
стратегічні документи та
визначений ними кінцевий термін
виконання

Найменування якісного та/або
кількісного показника
результативності виконання
заходу

Значення якісного та/або
кількісного показника
результативності виконання
заходу
План

Факт

Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
Організація роботи виїзних
консультаційних пунктів у дитячих
будинках, ЗОШ-інтернатах,
навчальних закладах:

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

Дитячий будинок сімейного типу Св.
Франциска родини Кващук

Кількість заходів

1

1
Крайниківська ЗОШ I-III ст.

Кількість заходів

Вільшанський
будинок-інтернат

Кількість заходів

дитячий

1

1
1

Дитячий будинок сімейного типу Св.
Вікентія де Поля

Кількість заходів

1

1

ССД Рахівської РДА

Кількість заходів

1

1

Примітка у разі
недовиконання
плану

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

Розширення доступу до
БВПД для інвалідів з
обмеженими
можливостями

до БВПД
Роширення доступу до
БВПД
для осіб, які перебувають у
лікувальних закладах
закритого типу

1

1

Тячівський районний
територіальний центр
обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних
громадян
Територіальний центр
соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
управління праці та соцзахисту
населення Виноградівської
РДА

Розширення доступу

Кількість виїздів

Організація роботи виїзних
прийомів громадян на базі
місцевих рад
Організація виїзного прийому
громадян у Обласній
психіатричній лікарні
с.Вільшани

2

Кількість виїздів

Кількість виїздів

Кількість виїздів

1

28

6

1
1

Підвищення правової
обізнаності населення

Організація та участь у
семінарах, круглих столах та
інших заходах з метою
підвищення правової
обізнаності населення

Кількість заходів

Вуличне інформування
населення про право на БПД

Кількість заходів

6

6

29

6

Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними
Поширення позитивного
досвіду, кращих практик
адвокатів, які працюють у
системі БПД

Проведення робочої зустрічі з
адвокатами, які працюють у
системі БПД

Кількість заходів

1

1

Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад
Розвиток мережі установ,
які надають БППД

Налагодження довгострокових
партнерських стосунків з
існуючими провайдерами
послуг з громадського сектору

Кількість інформацій

1

10

Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД

Інформування про
безоплатну правову
допомогу

Створення єдиної бази
інформації для надання
консультацій

Підвищення кваліфікації
працівників центру

1
Участь у робочій зустрічі з
керівництвом прокуратури,
судів, правоохоронних органів,
пенітенціарної служби

Підготовка інформаційноконсультаційних матеріалів з
актуальних для громадян
правових питань, визначених
на підставі аналізу звернень
громадян
Участь у тренінгах, навчанні
персоналу, дистанційному
навчанні, підготовці роз'яснень
та методичних матеріалів,
стажуванні

Кількість інформацій

1

Кількість інформацій

1

Кількість заходів

1

5

5

Взаємодія із засобами масової інформації

Інформування
про БПД

Підготовка та розміщення на
сайтах державних органів,
органів місцевого
самоврядування, громадських
об'єднань інформаційних
матеріалів про роботу системи

6
Кількість інформацій

1

БПД
Опублікування статей у
місцевих ЗМІ з метою
висвітлення інформації про
доступ до БПД

Кількість інформацій

3

Виступи на місцевому
телебаченні/сюжетів на ТВ
каналах

Кількість виступів

1

Публікації в Інтернет-виданнях

Кількість інформацій

6

10

6

10

Директор Хустського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Н. Дубчак

