Правова підтримка ініціативних людей здатна робити справжні зміни в суспільстві
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Допомога в громадах і для громад
Центр безкоштовної правової
допомоги у Скадовську

У Старій Збур’ївці на Херсонщині
гуртом готують чемпіонів

Вперше в історії малих міст
України його відкрито за
кошти міського бюджету. Це
знакова подія не тільки для
Херсонської області, але й
для всієї України. На черговій
сесії міськради депутати
ухвалили рішення про
створення Центру безкоштовної правової допомоги –
поки що єдиного в невеликих містах країни.

Історія про те, як
Старозбур’ївський Центр
правової інформації та
консультації та сільська рада
об’єднали громаду й
створюють умови для молоді.
Аби молодь залишалася жити в
селі й не від’їжджала до міст та
за кордон на заробітки. Результати надихають!
Детальніше >>>

Детальніше >>>

На Полтавщині громада самотужки
відремонтувала сільську бібліотеку
У селі Вікторія Пирятинського
району місцева громада
активізувалася та
відремонтувала
бібліотеку. Місцеві жителі
відчули користь Центру
правової інформації та
консультацій для села й
вирішили облаштувати бібліотеку - як місце, де
селяни можуть отримати необхідну правову допомогу
без виїзду до районного центру.
Детальніше >>>

Юристи Луганського Центру
правової інформації захистили
Червоний хрест
Позивач, Сєвєродонецька ТЕЦ,
вимагав через суд від
громадської організації
виплатити борг за тепло,
відкликав позов.
Безпрецедентне рішення стало
можливим завдяки спільній
роботі усіх гілок влади та
представників громадськості на благо усієї громади
Луганської області. Адже тільки за рік Червоний хрест
допоміг більш ніж 1500 северодонеччанам, а
волонтери організації відвідали більше 4,5 тисяч
будинків, де потребували їхньої допомоги.
Детальніше >>>

Медіація або позасудові шляхи вирішення спорів
Для вирішення проблеми достатньо
було просто поговорити...
Юристи Одеського Центру
права допомогли розв’язати
спір між власниками
комунальної квартири, який
тривав ще з радянських
часів.
Детальніше >>>

Правова консультація та тривала
бесіда з юристом примирила сусідів
Мирним шляхом вирішити
конфлікт по розподілу спільної
власності на землю із сусідом
допоміг мешканцю села
Голопристанський Центр
правової інформації. У спільній
власності селяни мають
житловий будинок і
присадибну ділянку, яка й стала предметом спору.
Детальніше >>>
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Успішні історії пересічних людей,
які правовими методами змогли поліпшити життя

На Волині Центр правової допомоги
змусив виплатити борг по зарплатні
за 13 років

На Харківщині довели - добитися
справедливого договору оренди паїв
можливо

Всього два місяці
знадобилося спеціалістам
Центру правової інформації
та консультацій Ковеля, щоб
вирішити проблему, з якою
сім’я Гайдай боролася 13
років.

Приклад із села Добролюбівка
Дворічанського району
Харківщини, де семеро
власників паїв уклали вигідні
договори оренди за допомоги
Центру правової інформації та
консультації.

Детальніше >>>

Детальніше >>>

Відстояти трудові права допомогли
у Хмельницькому
З приходом нового керівника
одного з комунальних
підприємств Хмельницького,
жінку незаконно звільнили з
роботи – за станом здоров’я.
На її переконання причиною стала активна
громадянська позиція у
відстоюванні своїх трудових прав. Суд вирішив:
поновити позивачку на роботі й стягнути з
підприємства середній заробіток за час вимушеного
прогулу та моральну шкоду.
Детальніше >>>

У Сніжному шахтарю допомогли
отримати допомогу у зв'язку з
виходом на пенсію
Віктор Крук пропрацював у
галузі більше 20 років. У 2012
році звільнився з
підприємства. Та керівництво
шахти відмовило йому у
виплаті допомоги при
звільненні. Сніжнянський
міський суд (Донецька
область) зобов’язав підприємство ВО
«Сніжнеантрацит» ДП «Шахта «Зоря» виплатити
допомогу працівнику.
Детальніше >>>

Посилення ромських громад

У Мукачеві відкрилися два
додаткових кабінети з надання
допомоги бідним і ромам
Такі покращення стали
можливими після проведення
Мукачівським правозахисним
центром круглого столу за
участю Мукачівського
виконавчого комітету,
ромського депутата і старости
ромського поселення в місті
Мукачево
Детальніше >>>
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В Ужгороді відкрито Центр правової
інформації та консультацій
Мешканці Ужгорода, які не
мають коштів на оплату
послуг юристів, тепер мають
можливість отримати правову
допомогу безкоштовно.
Детальніше >>>

Кампанії едвокасі
Луганчани домагаються повернення переплачених за опалення грошей
Майже 12 мільярдів гривень – такий «врожай» завищених платежів знімають кожного року комунальники
теплового господарства України. Цей факт виявили громадські організації, які досліджували нормативну базу
щодо формування тарифів на опалення. Вони дослідили розрахунки тарифів на опалення і дійшли висновку –
тариф формується за застарілими нормативами, а тому несправедливо завищений. Правозахисники вимагають
від органів виконавчої влади запровадити практику перерахунку вартості спожитого тепла з урахуванням
різниці між нормативною і фактичною температурами «на вулиці» і повертати споживачам надлишок платежів.
Подібна практика є у Казахстані, Росії та Білорусії, де затверджені відповідні методики перерахунку.
Докладніше у публікаціях:

Громадськість вимагає дій
щодо встановлення
справедливих тарифів на
опалення

Луганчане добиваются
возвращения
переплаченных за
отопление денег

Тариф на опалення має
стати справедливим

Детальніше >>>
Детальніше >>>

Детальніше >>>

«Достукатися до сердець»
Щорічно в Україні фіксується понад 100 тисяч випадків насильства в родинах. Вражаючи цифри, які не можуть
залишити байдужими жодну нормальну людину. Тому Центри правової інформації та консультацій розробили
спільний проект. До ініціативи громадськості долучаються представники органів влади, які підтримали заклик
щодо припинення усіх форм насильства проти жінок.

Акція проти насильства зачепила за
живее

У нове життя після розлучення з
тираном

Коли громадська ініціатива
має суспільний резонанс, це
означає, що мета досягнута,
вдалося достукатися до
сердець людей. Наразі так
сталося після акції «Молодь
проти насильства», яку на
початку грудня проводив
Білоцерківський Центр правової інформації та
консультації , що працює за підтримки Міжнародного
Фонду «Відродження»

П’ять років суцільних
страждань у шлюбі нарешті
завершилися звільненням для
Юлії та її маленького синочка
Дмитрика з Волині. Суд
розлучив її з чоловіком,
звільнивши від побиття, страху
та приниження. Коли Юлія
виходила з залу суду, жінку було не впізнати. Її
обличчя немов світилося, вона весь час повторювала:
«Нарешті я почуваюся людиною»

Детальніше >>>

Детальніше >>>

"Чи є в Україні проблемою
"домашнєнасилля"

На Херсонщині дільничні інспектори
вчилися захищати жертв
домашнього насильства

Голова Пирятинської
районної громадської
організації «Жіночі
ініціативи» Ірина Таран у
січні ініціювала обговорення
питання "Чи є в Україні
проблемою "домашнє
насилля" в он-лайн проекті
"Події в 3 секторі".
Детальніше >>>

3

У Білозерці 1 лютого 2013 року
дільничні інспектори та
громадські помічники взяли
участь в навчальному тренінгу
«Належна робота дільничних
як основа для захисту жертв
домашнього насильства».
Детальніше >>>
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