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Неурядові організації України, які адмініструють діяльність Центрів правової
інформації та консультацій (далі - учасники мережі) і працюють у сфері надання безоплатної
первинної правової допомоги в громадах, на основі взаємних інтересів щодо розбудови
сталої системи первинної правової допомоги, уклали цей Меморандум про співпрацю (далі -
Меморандум) про наступне:

Стаття 1

Учасники мережі, усвідомлюючи потребу в необхідності посилення правових
можливостей бідних верств населення України та подолання їх соціальної ізоляції через
надання безоплатної первинної правової допомоги в громадах, об'єднуються в Мережу
Центрів правової інформації та консультацій.

Стаття 2

Учасники мережі погоджуються в межах терміну дії цього Меморандуму
реалізовувати спільну діяльність, яка полягатиме в наступному:

Підвищення кваліфікації учасників мережі: проведення спільних навчальних
заходів, семінарів та тренінгів, залучення фахівців права до роботи центрів, навчання
правових консультантів у громадах.

Спільна інформаційна та просвітницька діяльність: розробка та наповнення
спільної інформаційної платформи («Правовий простір») - надання матеріалів, статей,
успішних практик, співпраця з Інформаційним ресурсним центром, розбудова базі даних
мережі (заповнення анкет), проведення інформаційних кампаній на локальному,
регіональному та національному рівнях, розповсюдження інформації про діяльність центрів
в регіонах, розробка спільних інформаційних продуктів, проведення інформаційних заходів,
підвищення правової культури населення та правова просвіта у громадах.

Узагальнення досвіду роботи Центрів: систематичний обмін досвідом, висвітлення
історій успіху, уніфікація звітності, обговорення стратегічно важливих справ, обмін
експертним потенціалом партнерів, можливість отримання консультацій, розробка
«бібліотеки» мережі, створення робочих груп по розробці посібників та навчальних
матеріалів.

Просування сталої системи первинної правової допомоги: ведення переговорів з
органами місцевого самоврядування, сприяння лобіюванню системи БПД в громадах,
активне залучення громади в діяльність Центрів, підтримка ініціатив партнерів (звернення до
влади, петиції, адвокасі-кампанії), підвищення довіри, авторитету, спроможності та
можливостей Центрів та мережі.

Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню: аналіз потреб
громад та пошук шляхів вирішення проблем, розширення сфери послуг які потрібні
громадам, впровадження нових альтернативних видів роботи, регулярна участь в он-лайн
консультаціях, розробка та дотримання спільних стандартів якості БПД у роботі Центрів.



Розвиток спроможності мережі: спільна розробка та затвердження стратегії
діяльності мережі, реалізація мережевих регіональних та локальних проектів, розробка
тематичних напрямків.

Робота з законодавством: аналіз законодавства, підготовка змін до законодавства,
моніторинг виконання.

Учасники мережі можуть розробляти та реалізовувати інші спільні заходи, спрямовані
на більш повне і всебічне виконання положень Статті 1 цього Меморандуму.

Стаття З

З метою виконання положень цього Меморандуму учасники мережі вступатимуть в
договірні відносини одна з одною або з третіми сторонами.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання Сторонами та буде діяти до 31
грудня 2014 року.

Учасники мережі за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум
зміни та доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати
невід'ємну частину цього Меморандуму.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних
заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не закінчених на момент
припинення його дії.

Стаття 5

Приєднання до мережі Центрів правової інформації та консультацій відбувається
шляхом підписання даного Меморандуму про співпрацю.

Мережа відкрита для приєднання інших учасників

Стаття 6

Суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть
вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між учасниками мережі.
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