Українська Біржа Pro Bono є комунікаційною
платформою між громадськими організаціями,
людьми, яким потрібна правова допомога та які
не мають можливості її отримати, і юридичним
середовищем, готовим надавати Pro Bono послуги
добровільно і безоплатно
У Біржі Pro Bono розглядаються справи, які мають
суспільний інтерес та стосуються вразливих груп
населення
Завдання Біржі Pro Bono:
– сприяти наданню якісної безкоштовної правової
допомоги вразливим групам населення
– забезпечити прості процедури отримання якісної
і доступної правової допомоги
– розвинути мережу організацій, юристів та
адвокатів, які надають правову допомогу на
умовах Pro Bono
– залучити студентів юридичних клінік до надання
безкоштовної правової допомоги

Українська Біржа Pro Bono заснована з метою
налагодження комунікації між особами, які потребують
правової допомоги, та представниками юридичної
професії, які безкоштовно надають таку допомогу (Pro
Bono)

PRO BONO PUBLICO –
заради суспільного добра

Біржа Pro Bono заснована Українською фундацією
правової допомоги спільно з Українською Гельсінською
спілкою з прав людини за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження» та Представництва Європейського
Союзу в Україні
Біржа Pro Bono представлена в усіх областях України,
де працюють регіональні координатори Біржі з метою
налагодження ефективної комунікації з питань надання
правової допомоги на умовах Pro Bono
Регіональні
координатори
Біржі
налагоджують
комунікацію з представниками юридичної професії,
громадськими організаціями та заявниками і сприяють
розвитку культури Pro Bono

– підвищити обізнаність про Pro Bono діяльністьь
Біржа Pro Bono не контролює якість надання
правової допомоги, однак сприяє налагодженню
комунікації між людьми чи організаціями, яким
надаються Pro Bono послуги, та учасниками Біржі,
які їх надають

Біржа Pro Bono у своїй діяльності незалежна від уряду,
донорів, приватного сектору, неурядових організацій та
інших осіб
Українська фундація правової допомоги здійснює
функції Координаційного офісу Біржі Pro Bono

і Pro Bono

вул. Рибальська, 2, оф. 105
м. Київ, 01011
тел. +38 (044) 280-67-40
info@ulaf.org.ua
www.ulaf.org.ua

Ця
публікація
здійснена
за
підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» та проекту Євро
пейської Комісії «Забезпечення
доступу до правосуддя шляхом
надання безоплатної правової
допомоги
та
впровадження
високих стандартів захисту прав
людини в Україні»

Українська Фундація
Правової Допомоги

pro-bono.in.ua

ГРОМАДЯНИ

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

Отримати правову допомогу на умовах Pro
Bono можуть малозабезпечені громадяни та
особливі категорії осіб, учасники АТО, інші групи
(реабілітовані особи, особи, щодо яких судом
розглядається питання про недієздатність тощо)

Некомерційні громадські об‘єднання отримують
Pro Bono допомогу незалежно від організаційноправової форми
Ключовими партнерами Біржі Pro Bono є
насамперед благодійні, неурядові та освітні
організації, які опікуються питаннями правового
захисту вразливих груп населення, а також
організації, які допомагають вирішити соціальні
проблеми місцевих громад

Заявка повинна відповідати вимогам, встановленим
правилами Біржі Pro Bono
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перед поданням заявки ознайомтеся
з правилами отримання Рro Bonо
послуг на сайті Біржі:
pro-bono.in.ua

Заявник гарантує достовірність та повноту
даних, зазначених у заявці, та зобов’язується не
надсилати оригінали документів, а лише їх копії
Заявка перевіряється на відповідність Правилам
Біржі; після перевірки координатор повідомить
про наявність права на отримання безкоштовної
правової допомоги, направить заявку для
ознайомлення учасникам Біржі Pro Bono та
організує перший контакт з учасником Біржі, який
безпосередньо вестиме справу
Заявник має право лише на одне звернення
до Біржі Pro Bono з одного і того ж питання та
зобов’язаний
проінформувати
координатора
Біржі про кінцевий результат розгляду справи у
разі її супроводу учасником Біржі
У разі виникнення питань, пов’язаних із
комунікацією на будь-якому етапі ведення справи,
сторони мають право звернутися до координатора
Біржі для їх вирішення
 (о44) 361-38-33 pro-bono.in.ua  info@pro-bono.in.ua
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у заявці на отримання правової
допомоги або анкеті співпраці
заповніть усі розділи, користуючись
за потреби рекомендаціями

Допомога
надається з юридичних питань:
соціальне забезпечення, спадкове, сімейне,
медичне, трудове, адміністративне, земельне,
договірне право, виконання судових рішень,
інше цивільне, господарське, кримінальне право,
правова допомога учасникам АТО тощо
Громадські
об’єднання
можуть
виступити
посередниками, сприяючи контактам юристів,
готових надавати послуги, із тими, хто їх потребує,
через Українську Біржу Pro Bono

!

Намір, відповідно до якого учасники
Біржі надають Pro Bono послуги, полягає
у тому, щоб зробити досвід та ресурси
корисними для доброї справи і виконати
соціальну місію юридичної професії

 (о44) 361-38-33 pro-bono.in.ua  info@pro-bono.in.ua

УЧАСНИКИ ТА ПАРТНЕРИ
Учасниками Біржі Pro Bono можуть стати
юридичні компанії та фірми, адвокатські бюро
та об‘єднання, юристи та адвокати, громадські
організації, які мають юридичний відділ або
службу консультування, а також юридичні клініки
Учасники Біржі Pro Bono оперативно інформуються
офісом Біржі Pro Bono про надходження нових
заявок та можуть вільно обирати справи на умовах
Pro Bono
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при відправленні заявки чи анкети
поштою надішліть її рекомендованим
листом до координаційного офісу Біржі
Pro Bono на адресу:
вул. Рибальська, 2, оф. 105, м. Київ, 01011

Зобов‘язання учасників Біржі:
– надавати послуги Pro Bono якісно та сумлінно
без винагороди або її очікування
– визначити ступінь своєї участі у проекті та
зазначити обсяг ресурсів, що буде спрямований
на надання безкоштовних Pro Bono послуг
– не надавати Pro Bono послуги у справах, які
раніше були відхилені через їх невідповідність
Правилам Біржі Pro Bono
– належно інформувати Біржу Pro Bono про
справи, прийняті за її посередництва
– зміцнювати співпрацю у сфері надання Pro Bono
послуг шляхом розробки, вдосконалення та
втілення у життя програм та правил Біржі Pro
Bono, створення умов для того, щоб робота на
безкоштовній основі була вмотивованою та
авторитетною, як у професійному юридичному
середовищі, так і у суспільстві в цілому
 (о44) 361-38-33 pro-bono.in.ua  info@pro-bono.in.ua

