
Наші цінності: 

людина

партнерство та синергія

професіоналізм

довіра

незаангажованість  
і неупередженість

Ми – Мережа правового розвитку –  
Legal Development Network

Ми віримо в позитивні зміни. Ми спонукаємо 

людей до свідомих дій.

Будь які перетворення в державі починаються 

з однієї людини, тому кожна людина є важли-

вою. Ми змінюємо життя громад.

Наші однодумці та громади, в яких ми працює-

мо, нас надихають та окрилюють. Ми звичайні 

люди, які разом роблять незвичайні речі.

Нашими ідеалами є повага до людської гідно-

сті, віра в силу громади, визнання верховен-

ства права.

Ми віримо в те, що в Україні формується 

справжнє демократичне суспільство. Оскільки 

ми переповнені енергією і вірою в досяжність 

змін в суспільстві — ми є тими, хто дійсно його 

змінить! Для спільного досягнення кращого 

життя ставайте поряд з нами!

Мережа правового розвитку – 

це коаліція громадських організацій,                   

які з 2009 року розвивають 

територіальні громади через надання  

безоплатної правової допомоги 

Контакти Виконавчої дирекції 
Мережі правового розвитку

ГC «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ»

02140, Україна, Київ, вул. Бориса Гмирі,  
б. 17, оф. 4

|  +380 44 227 9773
8  office@ldn.org.ua
_  ldn.org.ua
ä  facebook.com/legaldnetwork/
å  twitter.com/LDN_UA
ð  goo.gl/c9gZ1R
ç  linkedin.com/company/11293233/

Контакти та графіки роботи  
всіх офісів Мережі 

ldn.org.ua/office/

ПОСИЛЮЄМО ПРАВОВІ 
МОЖЛИВОСТІ

ЗАХИЩАЄМО ПРАВА  
І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

РОЗВИВАЄМО 
ГРОМАДИ

Це видання створене та надруковане за підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження». Виражені у виданні думки належать авторам і не 

обов’язково відображають погляди МФ «Відродження».

На сьогодні спілка об’єднує
24 організації у 14 регіонах України

Офіси Мережі — це передусім юристи та 

адвокати, які працюють для громадського 

блага у різних куточках України

Контакти та графіки роботи  
всіх офісів Мережі 

ldn.org.ua/office/



С Т Р А Т Е Г І Ч Н І  Н А П Р Я М И  М Е Р Е Ж І  П Р А В О В О Г О  Р О З В И Т К У

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЙ-УЧАСНИЦЬ 

Завдяки послідовному організаційному 

розвитку, ефективній зовнішній та 

внутрішній комунікації, сприянню у 

забезпеченні фінансової сталості ми 

розбудовуємо злагоджену коаліцію 

організацій громадянського суспільства, 

що діє в інтересах громади

 Організаційний розвиток 

учасників Мережі

 Підготовка тренерів та експертів

 Стандартизація та підвищення 

якості надання правової допомоги

 База знань та успішних практик

 Єдиний бренд 

 Спільні онлайн інструменти 

взаємодії

 Глобальне партнерство 

за розширення правових 

можливостей

УПРАВНЕННЯ ЛЮДИНИ 

Формуємо критичну масу людей, 

які знають свої права, спроможні та 

вмотивовані їх реалізовувати

 До офісів Мережі та через  
її онлайн сервіси (на сайтах  
ldn.org.ua та legalspace.org)  
за правовою допомогою 
звертається понад 3 тис. людей 
щомісяця, щороку — 40 тис.

 Офіси Мережі надають 
безоплатно як первинну правову 
допомогу (правова інформація, 
консультування) так і в окремих 
випадках — вторинну правову 
допомогу (підготовка документів 
процесуального характеру, 
представництво в судах)

 Отримувачами правової допомоги 
від Мережі правового розвитку 
здебільшого є вразливі верстви 
населення

 Спектр правової проблематики, 
з якою працюють юристи Мережі 
включає, але не обмежується: 
земельні, трудові, соціальні, 
сімейні справи

 Велика увага приділяється 
вирішенню проблем вимушених 
переселенців та учасників АТО

ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА  
ПІДТРИМКА ГРОМАД

Ми створюємо умови для розбудови 

громад, спроможних вирішувати свої 

проблеми правовим шляхом

 Розбудова спроможних громад 

шляхом надання експертно-

правової підтримки

 Розробка та впровадження 

місцевих цільових програм з 

надання безоплатної правової 

допомоги

 Розвинені практики медіації 

та альтернативних способів 

вирішення конфлікту

 Узагальнений досвід для 

створення рекомендацій щодо 

попередження та вирішення 

місцевих проблем
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