Додаток 4

Звіт про виконання локального плану заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Закарпатській області) на ІІІ квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік у в Закарпатській області

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

1

2

3

4

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

Розділ І. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
Проведення моніторингу роботи місцевих
центрів з надання БВПД
Розширення доступу до БВПД для дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування,
Кількість інформацій
безпритульних дітей та дітей, які можуть стати
або стали жертвами насильства в сім'ї
Розширення доступу до БВПД для інвалідів з
обмеженими можливостями пересування

Проведення моніторингу роботи місцевих
центрів з надання БВПД

Розширення доступу до БВПД

Проведення моніторингу виїзних прийомів
громадян місцевих центрів на базі місцевих
рад

Розширення доступу до БВПД для осіб, на яких Проведення моніторингу виїзних прийомів
поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів
Мукачівського МЦ (на базі військового
війни та гарантії їх соціального захисту», осіб, госпіталю)
які звернулись для отримання вищезазначеного
статусу

Значення
Примітка у разі
якісного та/або недовиконання плану
кількісного
показника
результативності
виконання заходу
План
Факт
3

3

Кількість інформацій

3

3

Кількість інформацій

3

3

Кількість інформацій

3

3

5

6

7

8

9

Розширення доступу до БВПД для осіб, які
Проведення моніторингу роботи
перебувають у лікувальних закладах закритого Мукачівського та Хустського МЦ
типу
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 Розміщення інформації про БПД спільно з
переміщених осіб
міграційною службою, Регіональним
штабом з питань соціального забезпечення
громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення
АТО при Закарпатській ОДА

Кількість інформацій

1

1

Кількість заходів

1

1

Кількість інформацій

1

1

3

3

Розширення доступу до БВПД шляхом
використання сучасних технологій (Скайпзв’язку)

Проведення моніторингу дистанційних
прийомів громадян Ужгородського МЦ (на
основі Скайп- зв’язку)

Підвищення правової обізнаності населення

Проведення моніторингу заходів щодо
підвищення правової обізнаності населення

Кількість інформацій

1

1

Проведення моніторингу щодо вуличного
інформування населення про право на БПД

Кількість інформацій

3

3

Кількість інформацій

Розділ ІІ. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги
Проведення спостережень за роботою
Кількість спостережень
10 Забезпечення моніторингу дотримання
18
стандартів якості надання БВПД
адвоката в суді
Проведення бесід з клієнтами
Кількість бесід
3
Проведення анонімних анкетувань адвокатів
Кількість анкетувань
0
Проведеннях перевірок достовірності
Кількість перевірок
наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на
БВПД
Узагальнення та поширення прикладів
Кількість заходів
кращих практик адвокатської діяльності

21
4
0
216

23

Розділ ІІІ. Підвищення Кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними
11 Семінари, тренінги, круглі столи

Проведення семінарів з питань поширення
позитивного досвіду кращих практик
адвокатів, які працюють у системі БПД
Моніторинг навчальних заходів у регіоні,
які проводяться іншими суб’єктами, у яких
можуть взяти участь адвокати. Поширення
інформації про заходи

Кількість заходів
2

2

1

1

Кількість інформацій

Співпраця з партнерами у сфері організації
Кількість заходів
1
1
навчальних заходів (РАУ, ГО, тощо)
Розділ V. Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД
12 Налагодження інформаційної взаємодії

Проведення робочих зустрічей з метою
узагальнення та поширення позитивного
досвіду роботи місцевого центру
Проведення засідання керівної ради
Навчання працівників відділів РЦ та МЦ

Кількість зустрічей

1

1

Кількість засідань

1

1

Кількість навчань

1

1

Розділ VІ. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій
13 Інформування про безоплатну правову
допомогу

Участь у сесіях місцевих, обласних рад
Участь в семінарах, лекціях в центрах
перепідготовки та підвищення кваліфікації
Проведення робочих зустрічей з
керівництвом прокуратури, судів,
правоохоронних органів, пенітенціарної
служби

Кількість заходів

1

1

1

1

1

1

Кількість інформацій

5

5

Кількість інформацій

3

3

Кількість заходів
Кількість зустрічей

Розділ VІІ. Взаємодія із засобами масової інформації
14 Інформування про безоплатну правову
допомогу

Підготовка та розміщення на сайтах
державних органів, органів місцевого
самоврядування, громадських об'єднань
інформаційних матеріалів про роботу
системи БВПД
Опублікування статей у місцевих ЗМІ з
метою висвітлення інформації про доступ
до безоплатної правової допомоги

Виступи на місцевому телеканалі

Кількість виступів

1

1

Кількість виступів

1

1

Кількість публікацій

6

15

3

3

Виступи на радіо
Публікації в інтернет- виданнях
Проведення моніторингу за результатами
інформаційної присутності у медіа

Кількість інформацій

