
РІЧНИЙ
ЗВІТ 2021 рік



• Експертна підтримка громад Київщини.
• Розробка та адвокація прийняття місцевих 
бюджетних програм доступу до правосуддя.  
•  Дослідження правових, безпекових потреб та 
проблем домашнього насильства.  
• Моніторинг дотримання прав через інструмент 
«Місцевий індекс прав людини».
• Просування гендерної рівності та недискримінації 
жінок та чоловіків.
•  Надання комплексної правової, психологічної 
допомоги тим, хто опинився у складних життєвих 
обставинах .
• Фахова допомога людям, хто постраждав від 
гендрено-зумовленого насильства. 
• Правове навчання та правова просвіта.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ



• Стали переможцями конкурсу Білоцерківської міської 
ради щодо залучення юридичних осіб приватного права 
до надання безоплатної правової допомоги м. Біла Церква 
у 2021 році.

• Провели серію каскадних тренінгів для працівників 
соціальної інфраструктури та  депутатського корпусу 
Узинської ОТГ «Дослідження правових та безпекових 
потреб уразливих груп: формуємо якісні місцеві політики».

• Стали учасниками Навчально-практичної програми 
«Правоспроможна громада»:   провели дослідження 
проблем домашнього насильства в Узинській ОТГ, 
організували навчальні заходи для старост та депутатів 
громади, розробили проект місцевої програми щодо 
вирішення соціальних проблем мешканців громади.

ДІЯЛЬНІСТЬ У ГРОМАДАХ



• Організували та провели понад 
30 правопростівницьких заходів 
та вебінарів для мешканців 
громад, колективів громадян, 
фахівців соціальних служб  
Білоцерківської та Узинської ОТГ 
«Вирішуємо успішно правові та 
безпекові проблеми», «План 
безпеки у випадках насильства», 
«Безпечні медичні послуги», 
«Перша домедична допомога» та 
інші.

• Розробили та розповсюдили 
понад 2000 примірників 
правопросвітьної  продукції для 
«не юристів» щодо вирішення 
правових проблем.
• Надавали безоплатну правову 
допомогу та здійснили понад 15 
виїздів з метою надання швидкої 
юридичної допомоги за місцем 
проживання.



ПРОСУВАННЯ 
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Практичні семінари для соціальних працівників, фахівців органів 
місцевого самоврядування «Просування гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок в умовах децентралізації», 
«Взаємодія відповідальних суб’єктів протидії та попередження 
вчинення  домашнього насильства».

1 Лекції, вебінари, тренінги для молодих жінок та дівчат за 
принципом рівний - рівному «Протидія домашньому насильству», 
«Протидія дискримінації», «Підтримка жінок у складних життєвих 
обставинах».

2

Комплексне вуличне опитування та дослідження доступу до 
правосуддя та проблем домашнього насильства в Узинській ОТГ.
3





Проведення семінарів для депутатів міських, 
сільських рад та громадських активістів на тему 
«Розробка політики та бюджетів із урахуванням 
ґендерних потреб місцевості» ГОБ.

5

Реалізація молодіжного проекту Білоцерківської 
міської ради «Формування у молоді Білої Церкви 
нетерпимого ставлення до насильства та протидії 
гендерної дискримінації».

6

Участь у Всеукраїнській акції «Скажи насильству   
НІ!» в межах  інформаційної кампанія «16 днів проти 
насильства».

7

провели аналіз місцевих бюджетних програм 
на предмет гендерно-орієнтованого 
бюджетування (ГОБ- гендерно-орієнтоване 
бюджетування).
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ФАХОВА ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

• надали безкоштовну правову допомог 64 жінкам 
та 11 чоловікам, 19 підліткам.

• забезпечили комплексний супровід 7 родин у 
проблемах домашнього насильства.  

• розробили «плани безпеки» для жінок, хто 
страждає від домашнього насильства. 

• провели 9 тематичних тренінгів для школярів за 
принципом «рівний - рівному».



• залучили 2-х психологів до підтримуючих процесів 
для жертв домашнього насильства.

• членство та активна участь у роботі Координаційної 
ради з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статті
у Білоцерківській міській територіальній громаді. 



АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ПРАКТИКИ (МЕДІАЦІЯ)

Провели 2 успішні сесії з медіації для вирішення 
земельного та сімейного спорів.
1

Організували  2 тренінги для соціальних педагогів 
та шкільних психологів «Основи базових навичок 
медіації та їх використання на практиці».

2

Тренінги для молодих людей «Навчання основам 
медіації серед молоді», «Можливості медіації у 
вирішенні сімейних, земельних та  трудових спорів».

3

Налагодили співпрацю з Агенцією стратегічного 
розвитку Білоцерківської міської  територіальної 
громади щодо впровадження медіації у громаді за 
кошти місцевого бюджету.
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У 2021 РОЦІ маємо понад 2500 
звернень громадян, з них:

• Підтримка роботи онлайн-чату 
правових консультацій на сайті  Мережі 
правового розвитку www.ldn.org.ua
• Підтримка сервісу автоматизованого 
конструктора для створення 
юридичних документів на сайті  Мережі 
правового розвитку www.ldn.org.ua
• Постійне дистанційне правове 
консультування по телефону, скайп 
тощо.
• Розроблення покрокових алгоритмів 
вирішення конкретних юридичних 
ситуацій в умовах пандемії  COVID-19.

• дистанційне надання правової допомоги (телефоном, листування, 
онлайн- чат, скайп-консультування) – понад 1600 осіб.
• прийом громадян в офісі організації – понад 100 звернень. 
 • освітні заходи: групові консультування, практичні семінари, 
навчальні лекції, всеобучі, тренінги – понад 80 заходів.
• надання допомоги мешканцям громад та колективам громадян 
під час виїзних юридичних консультацій – понад  500  осіб. 

ПРАВОВА ДОПОМОГА
В УМОВАХ COVID-19



До нас 
звернулись:

Жінок 

Чоловіків

Про нас 
дізналися:

Інтернет

Порадили знайомі 
чи родичі

Зовнішня
реклама

Друковані ЗМІ
Перенаправлено 

від інших 
провайдерів

35%

7%

15%
18%

25%

Категорії 
справ за 

зверненнями: 

Сімейні

Соціальне 
забезпечення

Захист прав 
споживачів

Трудові

Житлові

  Спадкові

22%

7%
3%

9%
12%

18%



Організація є співвиконавцями проекту Мережі 
правового розвитку «Вплив пандемії COVID-19 на правові 
потреби неформально зайнятих осіб в Україні» в межах 
якого приймли участь в  дослідженні правових потреб та 
проблем неформально зайнятих осіб у трудовій сфері. 

Цікаві результати дослідження тут 



• Виконавці проекту та учасники Навчально-практичної 
програми «Правоспроможна громада» Громадської спілки 
«Мережа правового розвитку» за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».

• Співвиконавці проекту ГС «Мережа правового розвитку» 
«Вплив пандемії COVID-19 на правові потреби неформально 
зайнятих осіб в Україні».

• Проект «Розбудова сталої системи доступу до правосуддя та 
безоплатної правової допомоги в Узинській об’єднаній громаді» 
за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

• Проект «Формування у молоді Білої Церкви нетерпимого 
ставлення до насильства» з фінансової підтримки 
Білоцерківської міської ради.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ



Головна цінність для нас – це люди, наші 
волонтери, партнери, колеги-однодумці!
У 2021 році додатково залучили молодь 
до волонтерства – 12 дівчат і 5 хлопців. 



Білоцерківська міська рада
• Білоцерківська районна рада
• Фурсівська сільська об’єднана 
територіальна  громада 
• Узинська міська об’єднана 
територіальна  громада 
• Білоцерківський міський центр з 
надання вторинної правової допомоги
• Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Київській області
• Управління освіти і науки 
Білоцерківської міської ради
• Білоцерківський національний 
аграрний університет
• Білоцерківський міськрайонний суд

ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

• Білоцерківська міська організація 
Товариство Червоного Хреста України
• Білоцерківський міськрайонний 
центр зайнятості
• Білоцерківський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді
• Громадська спілка «Асоціація 
юридичних клінік України»
• Управління з питань молоді та 
спорту Білоцерківської міської ради
• Білоцерківський міськрайонний 
відділ з питань пробації 
Центрального міжрегіонального 
управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції України

• Білоцерківський міський 
територіальний центр надання 
соціальних послуг
• Юридична клініка «Право і 
практика» Білоцерківського 
національного аграрного університету
• Громадська організація «Центр 
громадського розвитку»
• Громадська організація «Фундація 
змін»
• Громадська організація «Центр 
неформальної освіти»
• Громадська спілка «Мережа 
правового розвитку»
• Системно надають правову 
допомогу на умовах Pro bono 3 
адвокати



Громадська організація «Правова єдність» створена у 2007 році.  Нашою метою є захист 
прав і свобод, досягнення Цілей Сталого Розвитку України, розвиток територіальних 
громад, просування гендерної рівності, подолання бідності, зміцнення громадського 

здоров’я та благополуччя людей, збереження екосистем та чистого довкілля, розвиток 
молодіжного середовища, раціональне використання природних ресурсів; встановлення 

миру, справедливості, сильних громадянських інститутів та інституцій.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ



Щомісячно до нас звертаються понад 200 жінок, чоловіків, молодих дівчат та хлопців. 
З 2007 року нами успішно реалізовано понад 30 грантів Міжнародного фонду «Відродження», 

Українського Жіночого Фонду, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  та проектів із 
залученням фінансування місцевого та обласного бюджетів.

У цілому, за весь час функціонування організації вирішено понад 10000 правових конфліктів, 
виграно більш як 7000 судових справ, примирено понад 5000 людей без направлення їх до суду.



Колектив організації: 2 адвокати, 4 юристи, 
8 волонтерів, психологиня.

Маємо фахівців та фахівчинь з фандрейзингу, управління 
проектами, позитивний досвід успішної фінансової звітності 
В команді організації працюють експерти з питань 
децентралізації та бюджетування, захисту від дискримінації, 
протидії гендерно-зумовленому насильству, безпеки громад, 
фасилітатори діалогових процесів, тренери з багаторічним 
досвідом, практикуючі адвокати, медіаторка.

ЕКСПЕРТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ



З ПОВАГОЮ, 
КОЛЕКТИВ ГО «ПРАВОВА ЄДНІСТЬ»


