Напрямок 1. Навчання та просвіта
Мета: Ми займаємося навчанням і просвітою, щоб підвищити здатність людини впливати на зміни в громаді.
Відповідальний: Тарас Носальський
№
1.

2.
3.
4.

№

Складова напрямки
Форми участі в процесах прийняття рішень
Відповідальний: В. Дорох

Громадська і антикорупційна експертиза
Відповідальний: В. Дорох
Права людини
Відповідальні: В. Дорох, О.Черній, Т. Носальський
Державні закупівлі
Відповідальні: В. Плахотнюк,
Т. Носальський
Поточна ситуація
1 квартал

1.

За всіма напрямками
розроблені тренінги
(навчання), однак вони
вимагають актуалізації

2.

Є фахівці з усіх напрямків

3.

Дуже невелика кількість
навчальних заходів

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зміст
проведення тренінгів та навчання (аналіз витрат бюджету, права людини, правові
консультанти)
проведення тренінгів (заходів)
написання проектів
навчання громадській експертизі та експертизі НПА
тренінги, навчання
навчання правам людини
фестиваль ДокудейсUA
проведення навчання для замовників, учасників та представників громадськості
здійснення експертного супроводу замовників, учасників та громадських
експертів (моніторинг закупівель)
Досягнення за 2021 рік
2 квартал
3 квартал

Актуалізація існуючих
навчальних програм і
т.д.

Показники успіху
4 квартал
Системно діють
програми навчання за
напрямками

Розробка нових
трендових програм

Підвищення
кваліфікації існуючих
тренерів

5 або більше осіб
приєдналися до
діяльності організації
270 осіб пройдуть
навчання

відбувається зараз
(останній рік)

4.

Відсутній план

5.

Ми мало пропонуємо свої
послуги

Розроблено план
навчальних та
просвітницьких
заходів
Знайти клієнтів під
наше навчання

навчання

Фестиваль
Докудейс

110 людей відвідають
фестиваль Докудейс

навчання

Проведено 18 і більше
навчальних заходів

На наше навчання є
попит по всій
Вінницькій області

Напрямок 2. Надання БПД і розвиток мережі правових консультантів у сільській місцевості.
Мета: Наблизити правові послуги до вразливих верств населення, вирішення правових проблем, розвиток правової свідомості людей.
Відповідальний: Юлія Козачок-Фесенко
№
1.

2.

Складова напрямки
Надання БПД
Відповідальна: Ю. Козачок

Розвиток мережі правових консультантів у сільській
місцевості

Зміст
•
•
•
•
•
•
•
•

консультації з правових питань
юридичні консультації (в тому числі у сфері закупівель)
правова допомога населенню та якісне рішення
правова допомога
якісне надання правової допомоги
розробка методичного забезпечення
проведення “ревізії” наявних правових консультантів
проведення координаційної сустрічі

№

Поточна ситуація
1 квартал

1.

62 клієнта в місяць

2.

Жодної позовної заяви

3.

Жодного
організованого
правовими
консультантами
заходу і допомоги
організації

Досягнення за 2021 рік
2 квартал
3 квартал

Впровадження
ефективної
комунікаційної
стратегії

Напрацьовано
шаблони
претензійнопозовних
документів в 5
сферах

Показники успіху
4 квартал
Сформована
клієнтська база
на 1-2 тис. осіб

150 і більше клієнтів в місяць

20 і більше позовних заяв
70% виграних справ

Напрямок 3. Розвиток громад.
Мета: Створити правові умови для сталого розвитку громад
Відповідальний: Олена Черній
№
1.

Складова напрямки
Дослідження правових проблем громад
Відповідальна: О. Черній

2.

Розробка і аналіз НПА
Відповідальний: В. Дорох

•
•
•
•

Зміст
проведення соціологічних досліджень
проведення фокус-груп
аналіз проблем громади
правова оцінка НПА органів місцевого самоврядування на
відповідність Закону

3.

Адвокація змін в громаді
Відповідальний: В. Шеремета

4.

Партнерство з органами влади
Відповідальний: В. Дорох

№

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аналіз місцевої нормативної бази
аналіз місцевих програм та їх коригування
виявлення корупційних факторів в місцевих НПА
аналіз НПА
розробка і аналіз НПА
створення НПА для розвитку громад
лобіювати зміни в громадах
контроль за діяльністю влади
оцінка діяльності та вплив на прийняття рішень
розвиток електронної демократії
вплив на рішення органів влади
консультування інших ГО і органів влади
підготовка і проведення комунікативних заходів з владою (простота,
ясність, переконливість)
• комунікація з органами місцевого самоврядування, залучення їх до
спільних проектів

Поточна ситуація
1 квартал

1.

2.

Відсутній механізм
відстеження місцевих
проблем

Відсутні окремі
документи, а існуючі не
задовольняють потреби

Проведення
навчання з
посадовими
особами та

Досягнення за 2021 рік
2 квартал
3 квартал
Проведення
консультацій з
ОМС щодо
впровадження
механізму
відстеження
[моніторингу]
місцевих проблем
Складання
переліку НПА, які
потребують

Показники успіху
4 квартал
Створення «карти
проблем»
Розроблений і
затверджений
порядок ведення
карти проблем

Впровадження
періодичного
дослідження
(наприклад, раз на
півроку)
Створення та
оновлення «карти
проблем»
Періодичне
коригування
Стратегічних і

ОТГ

громадськістю щодо
ініціювання та участі
в розробці НПА

розробки та
коригування

програмних
документів
Підвищено рівень
кваліфікації
посадових осіб п
про розробку,
аналізу НПА

Проведення
навчання з
посадовими
особами ОМС і
громадськістю щодо
проведення та участі
в консультаціях

Поліпшено
конкретні НПА та
розроблені нові

проведення
навчання для
посадових осіб ОМС
з аналізу НПА

3.

Громадськість (крім ГО
«Право») майже не бере
участь в ініціюванні
затвердження програм і
НПА

4.

Консультації в основному
чисто формальні

Експерти ГО
входять до
робочих груп по
розробці та
коригуванні НПА

Збільшено
кількість
документів,
розроблених та
затверджених з
ініціативи
громадськості
Порядок
проведення
консультацій з
громадськістю
виконуються на всі
100%

