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Посилення 
правових 

можливостей 
людей

        Розвиток 
членських 
організацій

Експертно-
правова 

підтримка громад

• 40 000 людям 
надається 
правова 
допомога 
щороку

• Відчутні 
позитивні зміни 
якості життя у 
громадах

• 30 офісів МПР у 
всіх регіонах

• 20% впізнаваність
• 10% фінансування 

з місцевих джерел

РЕЗУЛЬТАТ

Верховенство 
права та сталий 
розвиток громад 
в Україні

МІСІЯ

ВІЗІЯ

Посилюємо правові 
можливості людей, 
захищаємо їх права 
та свободи, 
розвиваємо громади

Якомога більше 
людей усвідомлює та 
використовує свої 
права та можливості 
для позитивних змін 
у власному житті та 
житті громади

ВІЗІЯ СТРАТЕГІЯ ІНДИКАТОРИ 2020 РЕЗУЛЬТАТИ



Управненя людей 
та розширення 
доступу до 
правосуддя

• 50+ тис. осіб отримали правову 
допомогу

• Меморандум про співпрацю 
ключових провайдерів БПД

• Дослідження правових проблем 
та потреб в українських 
громадах

• Система перенаправлення між 
надавачами БПД

• Онлайн-чат правових 
консультацій та система кейс-
менеджменту

Розвиток громад

• Громадський моніторинг у 9 
громадах 3 областей за 
методологією Місцевого 
індексу прав людини

• Розвиток спільноти 
громадських радників в 
Україні

• Відкриття та підтримка 
роботи шкільних служб 
порозуміння у 8 областях

Зміцнення 
партнерства та 
спроможності у 
громадському 
секторі

• Розробка системи 
рейтингування та мотивації 
членів МПР

• Щорічний моніторинг 
діяльності членів МПР

• Форум організаційного 
розвитку громадянського 
суспільства

• Перший фінансовий аудит МПР
• 3 місце у Національному 

конкурсі публічних звітів

Комунікація

• 10+ публічних заходів 
національного масштабу

• 600+ публікацій, які 
охопили 200+ тисячну 
аудиторію

• 7000+ підписників на 
інформаційні ресурси 
МПР 

• 5 консультацій юристів 
МПР в радіоефірах

Міжнародне 
співробітництво

• 10+ візитів міжнародних 
партнерів з Киргизстану, 
Угорщини, Канади, США 
та Литви прийняли офіси 
МПР

• Представники МПР взяли 
участь у 3 міжнародних 
конференціях у Грузії та 
США

МЕРЕЖА 
ПРАВОВОГО 
РОЗВИТКУ 15

регіоніворганізацій
25

102 юристів
адвокатів
менеджерів загальний 

бюджет

17
млн грн

правових 
консультацій

50+
тисяч



УПРАВНЕННЯ
ЛЮДИНИ1



 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

2017 2018 2019

первинна

вториннаБПД
32 117*
1 059

первинна

вториннаБПД
33 141

870

первинна

вториннаБПД
36 000
1 100

моніторинг та методологія 
перенаправлень у 3 
областях

шкільна медіація:
тренери-фасилітатори
шкільних медіаторів
ШСП 
міжрегіональний форум і 
конкурс

* зареєстровано у системі 
кейс-менеджменту 7567 
справ, з них стратегічних 
- 564  

адвокація спільних 
стандартів та якості БПД 
у секторі 

моніторинг прозорості 
та доступності судів 

шкільна медіація: 
розширення географії, 
поширення практик, 
підвищення кваліфікації 
медіаторів 

42
250

22
1



 ПРАВОПРОСВІТА

2017 2018 2019

охоплена 
аудиторія 

партнерство 
«Я маю право»

161 852

охоплена 
аудиторія 150 000

охоплена 
аудиторія 180 000

розроблено 
експертних 
продуктів

192
розробити 
експертних 
продуктів

210

продовження підтримки 
«Я маю право»

інформування про 
виборчі права

щоквартальний 
дайджест по ТОП-5 
категорій звернень



ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА
ПІДТРИМКА ГРОМАД2



 ПРАВОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ГРОМАД

2017 2018 2019

громад у 3 регіонах 
громадський 
моніторинг за Місцевим 
індексом прав людини

9

громад – підтримка 
безпекових ініціатив

9

старт проекту «Шерифи 
для нових громад» 

місцевих програм БПД14

місцевих програм БПД, 
що виконуються 
організаціями-членами

5

громадських радників 
підготовлено, партнерська 
програма

40+

громади досліджено на 
предмет ефективності 
використання наявних 
ресурсів

3

громадських радників 
підготовлено, 
партнерська 
програма

20+
громадських 
радників підготувати, 
розвиток спільноти

100+

громад проведе 
дослідження правових 
потреб

10

громад – підтримка 
безпекових ініціатив

4+

громади, де працюють 
громадські центри 
правосуддя 

3



ІНСТИТУЦІЙНА
СПРОМОЖНІСТЬ МЕРЕЖІ3



 ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ МЕРЕЖІ

2017 2018 2019

офіси пройшли зовнішній 
моніторинг організаційного 
потенціалу*

23

офіси пройшли 
моніторинг 
організаційного 
потенціалу 

23

офіси пройдуть 
зовнішній 
моніторинг 
організаційного 
потенціалу 

25

описана 
методологія 
моніторингу 

дистанційний 
навчальний курс

посібник (мануал) 
для роботи офісів

* не вдалося запустити 
дистанційний курс і 
розробити посібник 
(мануал) для офісів



Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень

20192018

Одеса, 27-28.07.

Узгодження методології 
та інструменту

Визначення складу 
моніторингових груп

Графік підготовки та 
проведення 
моніторингових візитів

Розробка проектів 
методології та інструменту

Консультації з фахівцями з 
організаційного розвитку 
(ПРООН)

Визначення 
відповідальних 
в організаціях

Самооцінка 
організацій

Конкурс зовнішніх 
експертів

Формування 
моніторингових 
груп

Київ, 27-28.09.

Ввідний інструктаж 
моніторингових груп

Опрацювання самооцінки 
організацій

Детальні графіки 
моніторингових візитів

Моніторингові 
візити в організації

Підготовка планів 
організаційного 
розвитку 
організацій

Звіти моніторингових груп з 
рекомендаціями та 
коментарями організацій



#Моніторинг_МПР_2018

Нікополь

Схід
Новоайдар Ст. Луганська Сєвєродонецьк Слов’янськ Дворічна Чугуїв

1900 км

Біла Церква

Центр
Хмільник Вінниця

1200 км

Хмельниц-й

Захід
Вижниця Кам’янець-Под.

650 км

Черкаси 23
офіси

13областей

Лісабон

4850
кілометрів

Херсон

Південь
Скадовськ Білозерка

1100 км

Татарбунари Одеса

Чернігів

Північ
Суми Тростянець

900 км
за підтримки



 
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ РЕГІОНАЛЬНИХ 
КООРДИНАТОРІВ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 2018 2019

реалізація планів 
діяльності регіональних 
координаторів

72%

нових організацій 
інтегровано в Мережу2

мережевих заходів 
проведено*32

* навчальний план 
реалізовано не в повному 
обсязі (70%)

мережевих заходів 
проведено26

нових організацій 
інтегровано в 
Мережу

3

нових офісів МПР 
відкрито членськими 
організаціями

5

програма 
міжофісних 
обмінів/стажувань

регіональні форуми 
«10 років БПД в 
Україні»

стратегія МПР 2020-
2025



 ПІДВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖУ ЧЛЕНСТВА В МПР

2017 2018* 2019

розроблено та впроваджено 
систему рейтингування

доопрацювання, 
підтримка та опис 
системи 
рейтингування

система мотивації

пакет послуг для 
членських організацій

організацій залучено до 
мережевих проектів16

організацій 
залучено до 
мережевих 
проектів

8

* не зформовано пакет 
послуг для членських 
організацій



 РОЗВИТОК ЕКСПЕРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

2017 2018* 2019

* не розроблено систему 
промоції експертів МПР 
та взаємодії з ними

не реалізовано програму 
підготовки медіаторів

розробити систему 
промоції експертів МПР 
та взаємодії з ними

тренерів 
сертифіковано11

експертів 
місцевого 
самоврядування

11

експертів 
місцевого 
самоврядування

14

адвокатів16

тренер21

медіаторів13

програма рекрутингу 
нових експертів

програма розвитку 
волонтерства, 
стажування



 ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ

2017 2018 2019

комунікаційних стратегій 
розроблено членськими 
організаціями 

12

навчання відповідальних за 
комунікацію в організаціях

комунікаційних 
стратегій розроблено 
членськими 
організаціями 

5

запуск 
щомісячного 
інформаційного 
дайджесту

система оцінки 
ефективності 
внутрішньої комунікації

комунікаційні 
майданчики для 
профільних експертів 



 ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ

2017 2018 2019

охоплена аудиторія770 000охоплена 
аудиторія

150 000

згадок у ЗМІ 111

публічних заходів 10
згадок у ЗМІ 50

публічних 
заходи 

2
публікації на 
міжнародних ресурсах 

4

партнерів формалізували 
співпрацю з МПР 

11

міжнародних 
заходи

6

міжнародних заходи3

керівництво про 
підготовку публікацій 
(успішні історії)

нові комунікаційні 
канали (радіо, 
соціальна реклама)

нові міжнародні 
інформаційні ресурси



 ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ МПР

2017 2018* 2019

інтегрована система: 
сайт+чат+система кейс-менеджменту

нові функції та 
вдосконалення 
(автоматизовані 
конструктори 
документів, чат-бот, 
аналітика, посилення 
захисту персональних 
даних)  

проактивне 
відслідковування 
зворотного зв’язку

peer-review кейсів 
заведених у систему

* не акуратне та 
нерегулярне введення 
інформації

ризики, пов'язані із 
захистом персональних 
даних



 ФІНАНСОВА СТАЛІСТЬ

2017 2018 2019

доопрацювана 
фандрейзингова 
стратегія

перший аудит за проектами 
МФ «Відродження»

щорічний аудит 
програмної діяльності

4,93,2
млн грн, 20171,6

млн грн, 2016

млн грн, 2018

загальний бюджет проектів, 
залучений Виконавчою 
дирекцією МПР

загальний 
бюджет МПР

17
млн 
грнзагальний 

бюджет МПР 

11
млн 
грн

розробка та 
запровадження 
системи членських 
внесків



02140, м. Київ, вул. Гмирі 17, оф. 4

+380 44 227 9773

office@ldn.org.ua

ldn.org.ua
facebook.com/legaldnetwork


