ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО!»
ПАВЛО ПЕТРЕНКО
Міністр юстиції України
Засідання Національної Ради реформ, 10 листопада 2017 року

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Система безоплатної правової допомоги – це мережа із 551 ТОЧКИ ДОСТУПУ до безоплатної правової допомоги, в
яких можна отримати послуги безоплатної первинної та вторинної правової допомоги

>1 600
штатних юристів

>700 000
клієнтів на рік

>5 000
адвокатів у реєстрах адвокатів,
які надають БВПД

>550
точок доступу
до БПД

>8 000 000
громадян, які мають право на
отримання БВПД

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
СТРУКТУРА ЗВЕРНЕНЬ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ПИТАНЬ
ПО УКРАЇНІ З 1 СІЧНЯ ПО 20 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ:
Соціальне забезпечення
Сімейне
Спадкове
Земельне
Договірне
Житлове
Трудове
Адміністративне
Виконання судових рішень
Неправове питання
Медичне
Інше
Інше цивільне

13,8%
12,6%
11,1%
8,5%
6,1%
6,0%
5,3%
4,5%
3,4%
1,1%
0,8%
8,5%
18,1%

БПД у цивільних та адміністративних
спорах надана за 795 959 ЗВЕРНЕННЯМИ
з 01 липня 2015 по 7 листопада 2017 року
У кримінальних провадженнях
з 01 січня 2013 по 7 листопада 2017 року захист
надано у 377 578 ВИПАДКАХ

СУСПІЛЬНА ДУМКА
«Найбільш захищеними ми почуваємо себе тільки в себе вдома, більш ніде»
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:
Запит на правозахист присутній у тотальної більшості громадян: близько 80% виступають за необхідність
підвищувати особисту та суспільну правову обізнаність
Головні бар’єри на шляху до захисту прав: нестача знань про механізми, алгоритми захисту, нечесні, непрозорі
суди
Опитувані вважають ефективними неправові методи відстоювання своїх прав
ТОП-3 разом із звернення до суду - родинні зв'язки або особисті знайомства, звернення в ЗМІ

Розвиток системи БПД та реалізація проекту ЯМП!
є відповіддю на ключовий запит суспільства щодо захисту прав громадян та необхідний
сигнал для розуміння суспільством системної роботи держави в цьому напрямку

ПРО ПРОЕКТ
ОФІЦІЙНА НАЗВА: загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО»!
Проект реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою БПД та територіальними органами юстиції за
підтримки міжнародних донорів та партнерів
МЕТА: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян та розвиток системи БПД
ЦІЛЬ: інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: громадяни України віком від 16 років
ТРИВАЛІСТЬ: 3 роки (2017-2019 рр.)
СТАРТ ПРОЕКТУ: 7 червня 2017 року Проект презентовано Павлом Петренком та директором USAID Уейд Уорреном
в прес клубі Кабінету міністрів України
ГЕОГРАФІЯ: всі міста України, включаючи віддалені селища, де функціонують центри та бюро БПД

ПРО ПРОЕКТ
РОБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТУ ПОБЛОКОВО:
Щокварталу визначаються три актуальні соціально значимі блоки захисту прав громадян.
ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ НА ІІ РІВНЯХ:
І. По всій території України – згідно визначених блоків.
ІІ. На регіональних рівнях – згідно потреб регіону.
ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЕКТУ:
І. РЕАГУВАННЯ
Створення міжвідомчої моніторингової групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо
порушення прав громадян.
Створення міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на порушення прав громадян.
ІІ. ПРЕВЕНЦІЯ
Підтримка актуальних соціально значимих законодавчих змін по правам громадян.
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо подолання правового нігілізму та стимулювання
правомірної поведінки.

ПРО ПРОЕКТ
СЛОГАН ПРОЕКТУ: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!
Знаю свої права.
Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують.
Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.
ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ ПРОЕКТУ:
Громадяни України, права яких потребують захисту.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА 2017 РІК:
Не отримуєш аліменти?
Не знаєш, як оформити договір оренди землі?
Не знаєш, як оформити субсидію?
Забирають бізнес? Відбирають майно?
Вимагають хабара за іспит чи навчання?
Не знаєш, як вирішити спір?

ЗРОБЛЕНО ТА ЗАПЛАНОВАНО
ЗРОБЛЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ У 2017 РОЦІ
ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:







Розроблено, надруковано та розповсюджено перші тиражі інформаційних буклетів
Розроблено та розміщено макети зовнішньої реклами (соціальна реклама, вересень – грудень)
Розроблено серію соціальних відео-роликів (соціальна реклама, жовтень – грудень)
Проведено серію правопросвітницьких заходів за участю управлінь юстиції, центрів та бюро БПД по всій території
України (на постійній основі)
Запущено он-лайн платформу проекту pravo.minjust.gov.ua (постійно діюча)

ЗАПЛАНОВАНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017-2019 РОКАХ

 Реалізація проекту у партнерстві з профільними Міністерствами, органами державної влади та місцевого






самоврядування, громадськими об’єднаннями
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
Забезпечення доступу громадян до системи безоплатної правової допомоги та її розвиток
Заходи, спрямовані на удосконалення правової освіти
Заходи, спрямовані на роботу з дітьми, молоддю, студентами та окремими категоріями осіб
Розвиток міжнародного співробітництва

«Я МАЮ ПРАВО!»

ПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ

ВЗЯТИ ПІД ПАТРОНАТ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО!»

ОГОЛОСИТИ 2018 РІК РОКОМ
ПОЧАТКУ ПРОЕКТУ
«Я МАЮ ПРАВО!»

СХВАЛИТИ СТРАТЕГІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
У 2017-2019 РОКАХ

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
pravo.minjust.gov.ua

0 800 213 103

