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ПРО МЕРЕЖУ
Мережа правового розвитку (МПР)– це спілка
громадських
організацій,
які
з
2009
року
розвивають територіальні громади та підтримують
вразливі спільноти, надаючи правову допомогу,
посилюючи
правову
спроможність
та
вдосконалюючи доступ до правосуддя.
Нині спілка об’єднує 23 організації у 15 регіонах
України.

НАША МІСІЯ
Ми посилюємо правові можливості, захищаємо
права і свободи людини, розвиваємо громади

НАША МЕТА
Розвиток
України
як
демократичної,
вільної,
конкурентоспроможної та безпечної країни, де
дотримуються права людини, де кожен може
реалізувати свій потенціал, маючи рівний доступ
до
можливостей
і
ресурсів,
де
панують
верховенство права і повага до людської гідності.
Україна — країна свідомих і вільних людей, які
без обмежень включені в соціальне життя і мають
право вибору.
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НАШІ ЦІННОСТІ
Людина — її права та потреби завжди у центрі
нашої діяльності
Партнерство та синергія — обмін досвідом та
взаємодопомога посилюють спільні зусилля нашої
команди однодумців
Професіоналізм — експертність та практичні
знання
дозволяють
діяти
відповідально
та
досягати визначених результатів
Довіра — необхідний ресурс для здійснення
позитивних змін, який ми розвиваємо відкритістю
та підзвітністю нашої роботи
Незаангажованість і неупередженість — простір
свободи кожного учасника Мережі обмежений
лише простором свободи інших учасників
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НАПРЯМИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
УПРАВНЕННЯ ЛЮДЕЙ — ми прагнемо створити
умови, для того, щоб якомога більше людей знали
свої права, могли та хотіли їх реалізовувати й
захищати
ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ГРОМАД – ми
допомагаємо
громадам
досліджувати
причини
виникнення
суспільних
проблем,
правовим
шляхом запобігати їх виникненню та вирішувати
їх наслідки
ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ МЕРЕЖІ –
ми
розбудовуємо та підтримуємо потужну команду
професіоналів, яка спроможна діяти в інтересах
громад та вразливих спільнот
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ПРИЄДНАВШИСЬ ДО МЕРЕЖІ ПРАВОВОГО
РОЗВИТКУ, ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ГРОМАДА
ОТРИМАЄТЕ ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ:
1. Ефективна реалізація місії вашої організації
Якщо місія Вашої організації спрямована на
посилення
правоспроможності
громади,
на
вдосконалення доступу до правосуддя, то ваші
однодумці,
яких
об'єднує
Мережа
правового
розвитку, допоможуть втілити її у життя. Ми
“озброїмо” вас інструментами, методиками та
інноваційними
підходами,
які
на
практиці
доводять свою ефективність вже з 2009 року.
2.Посилення організаційної спроможності
Членство у Мережі правового розвитку відкриває
для вас унікальні можливості для обміну досвіду,
пошуку спільних рішень для спільних проблем,
набуття дійсно необхідних вам знань та навичок.
Наші
експерти
проведуть
комплексний
аудит
вашої організаційної спроможності та нададуть
дієві рекомендації для її посилення, розширення
членства
та
підтримки
громади,
залучення
ресурсів на здійснення ваших ідей. Ви отримаєте
доступ до спеціалізованих навчальних заходів,
конференцій, форумів, обмінів та мережування
(включно з міжнародними).
3. Участь у масштабних проєктах та програмах
З Мережею правового розвитку ви відкриєте нові
горизонти
для
своєї
експертної
діяльності.
Реалізація проєктів та програм національного
масштабу під силу лише сильним та амбітним
об'єднанням спроможних організацій.
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4.Впізнаваність та вплив
Впізнаваність та авторитет національного бренду
Мережі правового розвитку допоможе зміцнити
вплив вашої організації на місцевому рівні. А
статус членської організації Мережі правового
розвитку дозволить налагодити вашу комунікацію
й рівноправну співпрацю з органами державної
влади та місцевого самоврядування всіх рівнів,
посісти
лідерські
позиції
серед
організацій
громадянського суспільства свого регіону.
5. Захист спільних інтересів
Мережа
правового
розвитку
посилює
та
координує голос своїх членських організації в
обстоюванні
та
захисті
їх
інтересів
як
на
місцевому,
так
і
на
загальнонаціональному
рівнях. Ми спільно знаходимо та реалізуємо
найбільш
ефективні
відповіді
на
актуальні
виклики та зовнішні загрози. Мережа правового
розвитку сильна своїми сильними організаціями.
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ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО МЕРЕЖІ ПРАВОВОГО
РОЗВИТКУ У ЦЬОМУ ПОКРОКОВОМУ АЛГОРИТМІ:
http://bit.ly/37173z0

НАШІ КОНТАКТИ:
ГC «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ»
02137, Україна, Київ,
вул. Бориса Гмирі, б. 17, оф. 4
office@ldn.org.ua
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