PRO BONO
ПРОСТІР
РЕАЛЬНА ДОПОМОГА СУСПІЛЬСТВУ

Простір Pro Bono поєднує громадські
організації та юридичний бізнес для корисної та
цікавої співпраці на благо суспільства - спільноти
вільних і відповідальних співгромадян.
Pro Bono - це про відповідальність. Готовність
допомогти не фінансово (!), а експертно у сфері,
в якій почуваєш себе фахівцем.

Микола СІОМА
Директор
Української фундації
правової допомоги

За декілька років Простір Pro Bono зміг
налагодити співпрацю юристів із громадськими
організаціями в десятках цікавих, корисних і
надихаючих проектах!

Команда Простору Pro Bono дбайливо
ставиться до фільтрації справ, перевіряє,
щоб запит до юристів був підставовий та
адекватний, щоб вплив від отриманої
допомоги pro bono йшов на розвиток
українського суспільства і був корисний
людям. Шановні правники, вдячний за
кожну хвилину вашого експертного часу, яку Ви працювали у
справах Простору Pro Bono. Ви справжні герої нашого часу!
Олена НЕМЧЕНКО
Координаторка
Простору Pro Bono
Менеджерка Української фундації правової допомоги

А в цій збірці наші з вами найкращі історії:)

ФОРМАТИ ВЗАЄМОДІЇ
Біржа Pro Bono

Pro Bono Education

співпраця громадської організації
та юридичного бізнесу
над вирішенням
конкретного питання юридичного
характеру

посилення правової спроможності
громадських організацій завдяки
їх навчанню кращим практикам
організації роботи від бізнесу

ВГО Магнолія & єПраво
Всеукраїнська громадська організація «Магнолія», широко відома роботою
проєкту «Служба розшуку дітей». Організація допомагає батькам знайти
зниклу дитину. У складних життєвих ситуаціях важливо діяти оперативно.
Для того, щоб працівники могли швидко та ефективно допомогти батькам
з розшуком дитини, їм був потрібен чіткий алгоритм дій. Запит щодо такого
алгоритму стосувався ситуацій, коли один із батьків дитини - іноземець, що
суттєво ускладнювало справу.

Простір Pro Bono допоміг організації розпочати співпрацю із юридичною
компанією ePravo, що спеціалізується у питаннях міжнародного права.
Завдяки спільній роботі, працівники ВГО «Магнолія» мають інструкцію
щодо порядку дій у випадках, коли сталось викрадення дитини, один із
батьків якої - іноземець. Організація може оперативно та ефективно
реагувати та допомагати батькам повернути дитину.
Детальніше тут
Pro Bono - це про соціальну відповідальність. Якщо
ми можемо допомогти - ми стараємось це зробити. Для
молодих юристів Pro Bono - це можливість заявити про
себе. Покажіть, що ви вмієте вести проект, що ви тямите в
юриспруденції і на вас звернуть увагу
Віталій Власюк, партнер “ePravo”

Small heart with art & Dentons
Small heart with art - це громадська організація та благодійний проєкт, який
дає змогу вчитися дітям у лікарнях та допомагає людям, які змушені жити з
ВІЛ/СНІДом. У діяльності організації часто виникають питання, які
перешкоджають подальшим активностям і розвитку. Такі питання може
вирішити лише фахівець.

До Простору Pro Bono надійшов запит на допомогу у розробці внутрішніх
політик для організації. Вирішити питання допомогли юристи однієї із
найбільших юридичних компаній світу - Dentons (Kyiv Office). В результаті
співпраці, громадська організація має нові можливості розвитку: відкриття
нових шкіл для дітей на території лікарень, встановлення партнерських
відносин та отримання підтримки від донорських структур.

Dentons як найбільша та поліцентрична
юридична фірма приділяє стратегічну увагу до
розвитку розмаїття та інклюзивності. Інклюзія
не просто одна із наших ключових цінностей, це
– невід’ємна частина нашої бізнес стратегії
Олег Батюк, Керуючий партнер Dentons в
Україні

Dentons & експертка Ірина Федорович
Простір Pro Bono є платформою, яка пропонує можливості взаємодії
юридичного бізнесу з громадським сектором у різних форматах. Ці
можливості можуть бути зручними та цікавими, адже часто необхідна
допомога — це взаємодія, коли учасники можуть поділитись досвідом та
знаннями.

Один із варіантів взаємодії, які Простір пропонує для юридичного бізнесу
— це експертний розвиток у соціальних питаннях. Юристи міжнародних
компаній зазвичай працюють із великими корпоративними справами.
Простір Pro Bono — це нагода включення у різні сфери права для кожного.
Такою можливістю скористались в юридичній компанії Dentons під час
майстер-класу на тему інклюзії.
Майстер-клас провела Ірина Федорович, правозахисниця, експертка з
протидії дискримінації, директорка ГО «Центр «Соціальна дія», авторка
методичних посібників для професійних спільнот та тренерка

Або ми шукаємо ідеальне середовище,
або ми його створюємо. Коли держава дає
нам закон, вона лише створює рамку. Наше
завдання – зробити все можливе для того,
щоб за допомогою законодавчої рамки
поступово змінити середовище
Ірина Федорович

Pro Bono Lab & DecisionLab
Громадські організації та ініціативи, які звертаються по допомогу pro bono,
іноді намагаються досягти своєї мети шляхом тиску на протилежну сторону:
протилежна сторона сприймається як перешкода, а не партнер на шляху
досягнення мети.
Якщо ваша організація має спір з іншою юридичною особою, не поспішайте
з судовим розглядом, спершу подумайте про медіацію – це реально може
допомогти із пошуком взаємовигідного рішення, яке враховує інтереси
кожної сторони.
Медіатори Агентства медіації DecisionLab Олена Білозор та Ольга Хмарук
під час вебінару для громадських організацій допомогли розібратись у
тому, як правильно будувати комунікацію з протилежною стороною
конфлікту, використовуючи інструменти медіації.

Медіація дозволяє винайти рішення, які найбільше відповідають
обставинам і інтересам сторін. Це досягається внаслідок правильного
структурованого процесу медіатором та його роботи зі сторонами: їх
інтересами та альтернативами
Олена Білозор, медіатор Агентства медіації DecisionLab

Україна Без Тортур & Пуха і Партнери
Громадська організація «Монітори національного превентивного
механізму "Україна без тортур"» створена людьми, які підтримують ідею
викорінення катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та є
серйозними порушеннями прав людини в Україні. Для роботи з
волонтерами та активістами організації знадобилась юридична підтримка
у перегляді положення по роботі з моніторами національного
превентивного механізму.
Детальніше у відео

До Простору Pro Bono надійшов відповідний юридичний запит. Юридична
компанія «Олексій Пуха та Партнери» допомогла у вирішенні питання. В
результаті співпраці, комунікація та взаємодія між членами організації та
волонтерами стали чіткішими та зрозумілішими. Організація може
ефективніше впроваджувати свою діяльність, захищаючи людей від
катувань та жорстокого поводження.

Наша місія - робити юридичну професію більш
зрозумілою, підвищувати правову культуру,
правову обізнаність. Юристи - це лікарі
соціальних проблем
Олексій Пуха, партнер «Олексій Пуха і Партнери»

UAnimals & Пуха і Партнери
UAnimals - це громадська організація та гуманістичний рух за права тварин.
В організації говорять, що «Захист слабких - справа сильних!» В UAnimals
працюють над забороною використання тварин у цирках та дельфінаріях,
забороною створення і функціонування притравочних станцій, хутрових
ферм, відмовою від використання живих тварин для тестування косметики,
парфумерії, чітким визначенням права власності на тварину, та багатьма
іншими пов'язаними із захистом тварин питаннями.

Простір Pro Bono отримав запит на консультаційну юридичну допомогу в
окремих ситуаціях. Юридична компанія «Олексій Пуха та Партнери»
підтримала зоозахисну ініціативу. Зараз компанія надає точкові юридичні
консультації для організації. Налагоджені відносини та підтримка
юридичної компанії дає можливість швидко зреагувати у незрозумілій або
нестандартній ситуації юридичного характеру.
Юридична професія накладає суспільні
обов’язки. Без цього побудувати громадянське
суспільство неможливо. Юристи - це
інструмент в руках суспільства. Ми з нього
виходимо, ми його обслуговуємо, і ми не
можемо просто брати з нього гроші. Нас вчать
іншому
Олексій Пуха, партнер «Олексій Пуха і
Партнери»

Temper School & Suprema Lex
Temper School - це альтернативний освітній простір для підлітків. «Нам
захотілося створити таку школу, в якій буде цікаво навчатися та яка
готуватиме кожного з нас до того, що діється за вікном — реального світу,
з його складнощами та приколами. Ми впевнені, що "люди з характером”
завжди дадуть собі раду», - розказують про ідею її автори. В роботі
організації виникли питання щодо оформлення внутрішніх документів та
оподаткування.
Розібратись допоміг партнер Простору Pro
Bono, «Юридична компанія «Suprema Lex».
Як результат, ведення діяльності організації
стало
зрозумілішим.
З'явились
нові
можливості: простіше встановлення нових
партнерств, чіткіше позиціонування самої
організації.

Для мене адвокат – це не лише про бізнес, а й
про допомогу людям та суспільству. Співпраця з
Простором Pro Bono дозволяє реалізувати нашу
соціальну місію та допомогти в розбудові
громадянського суспільства
Віктор Мороз, керуючий партнер «Suprema Lex»

Віктор Мороз, керуючий партнер «Suprema Lex»

Екоклуб «Зелена Хвиля» & Suprema Lex
Громадська організація «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» –
це команда екологів, тренерів та активних учасників екологічного руху в
Україні. Працює з 2008 року. Організація реалізує еко-проєкти, проводить
екологічні навчальні заходи (вебінари), створює еко-ігри. Організація
звернулась до Простору Pro Bono із запитом щодо оформлення внутрішніх
документів, які стосуються повноважень управлінських органів, оновлення
структури організації та формування процедурних документів.

В результаті співпраці з партнером Простору, юридичною компанією
«Suprema Lex», співробітники ознайомились з питаннями щодо процедури
внесення змін у статут, повноважень членів організації та їх делегування,
посадових обов'язків персоналу. Розробка та дотримання внутрішніх
правил та процедур зробила організацію інституційно сильнішою, надала
можливість встановлювати довготривалі партнерські відносин та
отримувати підтримку.

NASCO Education & Юротат
NASCO Education - соціальна ініціатива, освітній проект для навчання та
стажування українських дітей в Чехії. Ідея створення виникла у групи
активістів. Учасники ініціативи багато подорожували і могли ділитись
досвідом, побаченим за кордоном, надихнулись та вирішити створювати
якісне навчання в Україні. Співпраці з навчання та стажування українських
дітей в чеських навчальних закладах була підтримана чеськими
державними установами. Однак останні поставили умову щодо реєстрації
соціальної ініціативи в офіційну громадську організацію.

Ініціативна
група
звернулась
до
Простору Pro Bono, після чого
розпочалась
співпраця
з
Юридичним бюро «Юротат». В
результаті співпраці, організація
отримала
можливість
підтримувати
навчання
та
стажування українських школярів.

Є такий закон: якщо даєш – то
повертається ще більше!
Сергій Лисенко, «Юротат»

Либідь Є! & Юротат
«Либідь Є!» - це ініціатива відродження річки Либідь в місті Києві та
створення вздовж неї громадського простору і прирічкового парку.
Організація виграла фінансову підтримку своєї діяльності з бюджету участі
міста Києва. До Простору Pro Bono учасники організації звернулись з
питанням допомоги в отриманні виграної підтримки від м. Києва, адже
реалізація такого рішення виявилась проблематичною. Другий юридичний
запит стосувався допомоги у пошуку юридичного механізму для підтримки
ідеї відродження річки Либідь у КМДА чи державних органах. Питання
мало бути внесене до генерального плану міста Києва, а також до стратегії
розвитку міста.

Партнер Простору, «Юридичне бюро «Юротат» розпочало підтримку
організації. Як проміжний результат співпраці, було визначено порядок дій
та відповідних органів для реалізації ідеї.

Робота Pro Bono є вигідною та
корисною для всіх сторін процесу –
це мотивує працювати для
суспільного блага
Сергій Лисенко, «Юротат»

Об’єднання «Квір-Кредо» & Юстікон
Громадська організація “Об’єднання Квір-Кредо” допомагає уразливим
категоріям населення, зокрема - ЛГБТ спільноті. Займається
консультуванням, підтримкою та соціальною адаптацією підопічних. До
Простору Pro Bono надійшов запит на допомогу щодо доопрацювання
статуту організації. Порядок у внутрішніх документах означає нові
можливості для організації - партнерства, підтримку своєї діяльності.

Простір допоміг розпочати взаємодію з Юридичною компанією
«Юстикон», яка надала допомогу у вирішенні питання та доопрацюванні
документу. Як результат, громадська організація простіше та швидше
реалізовує свою діяльність щодо підтримки вразливих груп населення.
Юридична компанія «Юстикон» є
соціально відповідальним бізнесом. Ми
хочемо працювати для блага та розвитку
суспільства
Денис Джур, юрист відділу корпоративного
права ЮК «Юстикон»

Об'єднання родичів політв'язнів Кремля
& Юстікон
Громадський рух «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» бореться за
звільнення політичних в’язнів в Україні та закордоном, вимагає захисту їхніх
прав і свобод, а також реабілітації та соціалізації після звільнення.

«У тюрьмі людина не може захистити себе сама.
Ми маємо стати голосом заручників Кремля», учасники об’єднання допомагають із правовим
захистом політв’язнів, утримують тему в
інформаційному полі, ініціюють громадські дії
для
вирішення
конкретних
проблем,
підтримують родини, намагаються полегшити
життя політв’язнів у неволі та працюють заради
їх звільнення, реабілітації та соціалізації.
Простір Pro Bono отримав запит на правову підтримку у перегляді та
редагуванні статуту ініціативи для подальшої реєстрації в громадську
організацію.
В результаті співпраці з юридичною компанією «Юстикон», організація
може офіційно вести свою діяльність із захисту прав політичних в’язнів
Кремля.
Юридична
компанія
«Юстікон»
готова
pro
bono
ділитись
напрацьованим юридичним досвідом із
громадськими
організаціями,
які
працюють для розвитку суспільства
Денис Джур, юрист відділу корпоративного
права ЮК «Юстикон»

ГО «Мізки Є» & Suprema Lex
«Мізки Є» – це майданчик, що знайомить з людьми, які гідні керувати як
нашими містами, так і країною. В проекті ви можете побачити: депутатів,
громадських діячів, політиків, мерів та інших лідерів змін в Україні.
Ініціатива має свій YouTube-канал.
В ході роботи ініціативи виникли питання, що стосуються загальних правил
роботи громадської організації, а також звітності перед органами влади
щодо проведеної діяльності.

Простір Pro Bono допоміг залучити до співпраці юридичну компанію
«Suprema Lex» для опрацювання запиту. В результаті взаємодії, організація
може продовжувати свою діяльність з урахуванням нових знань щодо
правил роботи ГО та налагоджувати комунікацію між населенням та
громадськими діячами.
Suprema Lex активно бере участь у
різноманітних pro bono проєктах, допомагаючи
як людям, так і соціальним ініціативам.
Співпраця з Простором Pro Bono дозволяє
реалізувати нашу соціальну місію та допомогти в
розбудові громадянського суспільства
Віктор Мороз, керуючий партнер «Suprema Lex»

Композитор Б. Лятошинський & Berylstone
Борис Лятошинський - відомий український композитор, один із
засновників напрямку модерн в українській класичній музиці. Сьогодні
популяризацією творчості музиканта займаються нащадки, які, як
виявилось, не мають офіційного підтвердження права власності на твори
композитора. Що, у свою чергу, робить неможливим поширення та
популяризацію української музичної спадщини. Історія наслідування права
на музичні твори виявилась заплутаною, в результаті чого родичам
знадобилась юридична підтримка.

Простір Pro Bono залучив до співпраці фахівців з питань авторського права,
юридичну компанію Berylstone. Зараз юридична компанія працює над
можливістю поширення музичної спадщини українського композитора як в
Україні, так і у світі.
Усім відомо, що якісна послуга не може
коштувати дешево, а кваліфікована допомога
адвоката тим більше. Водночас, ми розуміємо, що
є багато організацій та громадян, які не можуть
собі дозволити сплачувати кваліфікованого
адвоката. Berylstone є соціально відповідальним
бізнесом, саме тому ми приділяємо час на про
боно допомогу для того, щоб організації могли
захистити свої права
Владислав Білоцький,
«Berylstone»

керуючий

партнер

Small heart with art & Валерія Коломієць
Small heart with art - це громадська організація та
благодійний проєкт, який дає змогу вчитися дітям
у лікарнях та допомагає людям, які змушені
жити з ВІЛ/СНІДом. Один із напрямків
діяльності організації - влаштування шкіл в
лікарнях. В організації вірять, що діти не мають
бути ізольованими від життя під час хвороби.
Під час реалізації ідеї виникли юридичні
питання щодо розробки внутрішніх політик, із
чим організація звернулась до Простору Pro Bono.

Посилання на відео
В результаті співпраці з партнеркою Простору Валерією Коломієць (в
минулому адвокаткою), Small heart with art отримали поради щодо
юридичних моментів, які важливо передбачити в організації діяльності
шкіл. Євгенія Смірнова, засновниця Small heart with art та Школи
Супергероїв: "Іноді в волонтерській діяльності ти не завжди можеш все
зрозуміти і тобі потрібні професійні консультації, і без них ти просто ніяк не
можеш розібратись в тому чи іншому питанні, особливо в питаннях
створення шкіл и лікарнях. Це такий непростий аспект, тому що тут велика
відповідальність за дітей, котрі перебувають у нас в класі".
Коли я працювала з Простором Pro Bono,
я обирала справи, які були найбільше цікаві для
широкого кола осіб. Організація Small heart with
art має масу проєктів, спрямованих на людей,
що живуть з ВІЛ-інфекцією, так і дітей, які не
мають зараз можливості отримати нормальну
освіту, бо постійно перебувають в закладах
лікування. Мені здалося, що робота саме з цією
організацією буде найбільш корисною, тому що
вони охоплюють дуже багатьох дітей та їх
батьків
Валерія Коломієць, заступниця Міністра
юстиції України, адвокатка до 2019 року

Україна без тортур & Валерія Коломієць
Громадська організація «Монітори національного превентивного
механізму "Україна без тортур"» створена людьми, які підтримують ідею
викорінення катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та є
серйозними порушеннями прав людини в Україні. Для роботи з
волонтерами та активістами організації знадобилась юридична підтримка
у перегляді положення по роботі з моніторами національного
превентивного механізму.
Простір Pro Bono отримав запит на
допомогу
із
переглядом
внутрішнього
положення
організації «Про запобігання та
протидію корупції». Партнерка
Простору, в минулому адвокатка
Валерія Коломієць допомогла
опрацювати документ та визначити
основні моменти, на яких організація має
базувати свою діяльність в цьому напрямку.
За результатами Pro Bono співпраці, організація має важливий документ,
який регулює внутрішню діяльність в конкретному напрямку. Працівники
організації знають, на що мають спиратись у
нестандартних
ситуаціях.
Організація
підтвердила статус надійного партнера,
який слідкує за своїм інституційним
розвитком. Що, у свою чергу, посилює
довіру до організації з боку партнерів та
донорських структур.

ГО «Культпросвіт» & Юрис Феррум
Одеська Громадська організація «Культпросвіт»
сприяє доступу населення до зразків кіномистецтва
шляхом організації та проведення легальних
кінопоказів, особливо на територіях, де відсутні
кінотеатри, а кінообслуговування мешканців не
здійснюється вже багато років.
«Культпросвіт» брав участь в організації таких масштабних подій як
«Одеський міжнародний кінофестиваль» та «Чілдрен кінофест» , отримав
Диплом проєкта «Одеська кінохвиля» увійшов у топ-100 кращих соціальних
проєктів за версією відзнаки «Social Project Awards-2018».
Організації знадобилась підтримка у розробці шаблонів договорів,
правовий аналіз індустрії кінопрокату в Україні, а також консультації щодо
авторського права та захисту персональних даних. Отримавши запит,
Простір Pro Bono залучив адвокатське об’єднання «Юрис Феррум», юристи
якого допомогли розібратись з поставленими завданнями.
Pro bono – цікаве явище. З латині
буквально перекладається як «заради
суспільного блага». І першопочатково посил
pro bono - це соціальна допомога.
Реалізується вона в різних сферах життя, в
тому числі, в адвокатурі. Ми - не виняток,
тому що такий вид допомоги збігається з
нашою корпоративною місією. Допомагати
комусь «заради добра» - це значить дарувати
підтримку і віру в краще
Надія Гніздовська, адвокат, партнер «Юрис
Феррум»

Temper School & Шейлат Афолабі
Temper School - це альтернативний освітній простір для підлітків. «Нам
захотілося створити таку школу, в якій буде цікаво навчатися та яка
готуватиме кожного з нас до того, що діється за вікном — реального світу,
з його складнощами та приколами. Ми впевнені, що «люди з характером»
завжди дадуть собі раду». Один із форматів навчання дітей в Temper School
- інтерактивні уроки Temper Mondays. Формат передбачає проведення
зустрічей для школярів, на яких професіонали розповідають про діяльність
компаній чи організації, працівників різних сфер.

Відео
інтерактивного
уроку
Простір Pro Bono
отримав запит на
проведення заняття
для школярів щодо
протидії
булінгу.
Експертка Простору
Шейлат Афолабі провела інтерактивний урок для підлітків. В результаті,
школярі дізнались що таке булінг, як він може проявлятись, як правильно
реагувати так, щоб захистити себе та своїх друзів. Допомога дітям із
розумінням різних проявів світу є, на думку Простору, важливим вкладом у
розвиток суспільства.
Для
мене
було
задоволенням
працювати з Temper School. Навчати дітей це дуже емоційно і цікаво! По-перше, я
передаю їм ті знання, які маю - це внесок у
їхнє майбутнє. По-друге, Pro Bono взаємодія
завжди заряджає енергією та мотивує на
зміни та розвиток
Шейлат Афолабі, менеджерка Української
фундації правової допомоги

Шпиталь Шептицького &
Адвокатське бюро Віталія Гусака
Благодійний фонд Шпиталю ім. Митрополита А. Шептицького
дотримується ідеї свого покровителя щодо основоположного принципу
діяльності установи, а саме – забезпечення цілісної медичної опіки
найменш захищеним верствам населення. Шпиталь залучає до праці, окрім
медичних працівників, священика – медичного капелана, психолога,
соціального працівника. У Фонду виникла проблема із налаштуванням
трудових відносин між адміністрацією та працівниками.
Для вирішення питань,
була
розпочата
співпраця із партнером
Простору Pro Bono –
«Адвокатським
бюро
Віталія Гусака». Спільно
було опрацьовано питання працевлаштування та звільнення з робочого
місця, домовленостей щодо очікуваних результатів від працівників, а також
дій організації у разі їх неотримання. Як результат, організація має чітке
бачення курсу, куди вона має рухатись. Розроблений алгоритм дій
передбачає, що персонал фонду і його працівники є захищеними з
юридичної точки зору. Організація знає як встановлювати трудові
відносини як із уже працюючими, так і з потенційними кандидатами до
роботи. Благодійний фонд може продовжувати виконувати свою важливу
місію та допомагати людям, не відволікаючись на юридичні питання.
Моє кредо: «Якщо є можливість
допомогти – допомагай, якщо можливості
немає – зроби так, щоб вона з`явилась і
допомагай!» Pro bono – це чудова
можливість робити добро та допомагати
іншим
Віталій Гусак, адвокатське бюро «Віталія
Гусака»

ВІДЧУЙ & Черкаське юридичне бюро
Громадська організація «Відчуй» з 2011 року системно займається
допомогою і соціальною адаптацією людей із порушенням слуху.
Організацією було створено єдиний в Україні безкоштовний
реабілітаційний Дитячий Центр «Відчуй» для родин із дітьми з порушенням
слуху. Щотижня в центрі займається близько 120 родин з усієї України.

Підопічному організації знадобилась допомога з доведенням статусу
інвалідності по слуху для дитини, що досягла повноліття. Відповідно до
умов українського законодавства, така процедура є обов'язковою.
«Черкаське юридичне бюро» допомогло у розробці алгоритму
проходження процедури. В результаті співпраці з Простором Pro Bono,
організація може використовувати розроблений порядок дій для
спрощення життя своїх підопічних.
Вважаю своїм професійним обов’язком
захищати права та свободи громадян. Маю
можливість і бажання присвятити частину
свого часу для суспільного добра
добровільно та безкоштовно
Світлана Погасій, «Черкаське юридичне
бюро»

ВІДЧУЙ & Оксана Кашинцева
Громадська організація «Відчуй» з 2011 року системно займається
допомогою і соціальною адаптацією людей із порушенням слуху.
Організацією було створено єдиний в Україні безкоштовний
реабілітаційний Дитячий Центр «Відчуй» для родин із дітьми з порушенням
слуху. Щотижня в центрі займається близько 120 родин з усієї України.

До Простору Pro Bono потрапив запит на допомогу з опрацювання
документів щодо авторських прав (авторського договору). Партнерка
Простору, адвокатка Оксана Кашинцева надала юридичну консультацію і
допомогла опрацювати важливі моменти документу. В результаті
співпраці, організація, яка допомагає величезній
кількості дітей та сімей із порушенням слуху, може
бути певною щодо захищеності своєї діяльності.
Намагаюся частину свого професійного
часу віддавати Pro Bono для суспільного
блага. Думаю, що сплати податків - не
достатній внесок, якщо тобі важливо бути
корисною не лише для себе
Оксана Кашинцева, адвокатка

Освітній дім прав людини & Марія Остап’юк
Освітній дім прав людини в Чернігові це освітній центр, місія якого захищати і просувати права людини шляхом розвитку консолідуючого
освітнього простору на базі Дому. В роботі громадської організації важливо
мати чіткі та правильно оформлені внутрішні документи.

До Простору Pro Bono потрапив запит на доопрацювання політик,
регулюючих діяльність організацій. У вирішенні питання допомогла
адвокатка Марія Остап'юк, яка внесла необхідні зміни та доповнення.

Результати, яких я досягаю, опрацювавши
справу pro bono, надзвичайно сильно
стимулюють. Вони дають велике задоволення, я
відчуваю, що роблю суспільно корисну працю,
допомагаю людям і розвиваюсь сама
Марія Остап’юк, адвокатка

Освітній дім прав людини &
Iryna Zaremba Law Boutique
Освітній дім прав людини в Чернігові це освітій центр, місія якого захищати і просувати права людини шляхому розвитку консолідуючого
освітнього простору на базі Дому. Дім відомий та надійний партнер у
питаннях захисту прав людини. Тому до працівників Дому за порадами та
захистом звертаються активісти та партнерські організації.
До Простору Pro Bono потрапив запит
щодо консультації для біженця з іншої
країни. Консультаційну допомогу надав
партнер Простору Pro Bono «Юридичний
бутік Ірини Заремби». В результаті
співпраці, вдалось вирішити проблему
щодо можливого місцезнаходження
біженця та допомогти йому та родині у
складній
життєвій
ситуації.

Простір Pro Bono - це справжня знахідка для спеціалістів, які мають
намір поділитися знаннями у галузі права та допомогти вирішити
реальні питання на умовах Pro Bono. Я вірю, що допомагаючи клієнтам
на умовах Pro Bono, ми можемо зробити світ, в якому живемо, трішки
кращим
Ірина Заремба, Iryna Zaremba Law Boutique

БФ «Діти зі спінальною м’язовою атрофією»
& Адвокатське Бюро Ольги Троценко
Громадська організація «Діти зі спінальною м'язовою атрофією» надає
інформаційну та консультаційну підтримку родинам та дітям, хворим на
СМА. До Простору Pro Bono потрапив запит на допомогу у перереєстрація
документів організації, допомогу у складанні документів та звернень до
уповноважених органів. Організації також була потрібна підтримка у
взаємодії
з
уповноваженими
органами
щодо
отримання
медикаментозного забезпечення для дітей, хворих на спінальну м’язову
атрофію.
Партнер Простору, «Адвокатське бюро
Ольги Троценко» розпочало співпрацю з
організацією. В результаті організація
отримала допомогу з оформленням
документів,
юридично
коректній
комунікації з уповноваженими органами.
Діяльність організації щодо забезпечення
хворих дітей необхідним лікуванням
триває і досі, однак кожен невеликий крок,
кожна
невелика,
але ефективна
юридична
порада наближає організацію до мети.
Я допомагаю Pro Bono, бо я
адвокат не лише за свідоцтвом, а
перш за все тому, що допомога
людям - це моє покликання. Не все в
цьому світі має бути «за гроші»
Ольга Троценко, адвокатське бюро
«Ольги Троценко»

БФ Катерини Заломай & Анна Василенко
Благодійний фонд Катерини Заломай допомагає дітям, які потребують
лікування. Засновники та волонтери фонду приймають заявки від
волонтерів, донорів, та спонсорів, які бажають підтримати дитину та
родину, яким потрібна допомога. Робота організації розпочиналась як
соціальна ініціатива.
До Простору Pro Bono
надійшов запит на допомогу
щодо реєстрації ініціативи у
громадську організацію та усіх
пов'язаних із цим питань. В
результаті
співпраці
із
партнеркою
Простору,
адвокаткою Анною Василенко,
для працівників організації
стали зрозумілими питання
щодо:
правильного
оформлення
внутрішніх
документів
роботи з
договорами щодо отримання підтримки - юридичне оформлення відносин
з батьками, діти яких потребують лікування - робота з донорами,
спонсорами та партнерами, які хочуть допомогти дітям в біді.

Я взялась допомогти Простору Pro
Bono у вирішенні цієї справи, тому що
інтереси дитини є найвищою цінністю
для суспільства. Це спонукає мене
сприяти їх розвитку
Анна Василенко, адвокатка

ЕКОКЛУБ & Адвокатське бюро Віталія Гусака
Екоклуб – громадська організація в Рівному, що працює 20 років задля
збереження довкілля. Більше 10 із них – у сфері енергозбереження, адже
саме енергетика найбільш згубно впливає на довкілля. Організація
розвиває екологічні проєкти, підтримує місцеві громади у еко-розвитку.
Екоклуб
звернувся
до
Простору
Pro
Bono із запитом
на
допомогу
щодо розробки
структури
прийняття
та
оцінки ефективності рішень, а також делегування завдань в діяльності
організації. В результаті співпраці із партнером Простору, «Адвокатським
бюро Віталія Гусака», було розроблено відповідний алгоритм. Також, в ході
співпраці виявилась необхідність та була розроблена антикорупційна
політика. Сформовані правила тепер є основною для розуміння та дій
працівників організації в ситуаціях, коли потрібно
прийняти важливе рішення з максимальною
ефективністю у подальших діях. Для
громадської організації наявність чітких
процедур є запорукою підтримки та довіри у
відносинах з українськими та міжнародними
партнерами.

Pro Bono – це чудова можливість робити
добро та допомагати іншим. Найкращою
винагородою для мене є розуміння того, що
ти допоміг вирішити чиюсь проблему і
зробив чиєсь життя трошки простішим
Віталій Гусак, адвокатське бюро «Віталія
Гусака»

Право на щастя & Марія Остап’юк
Благодійна організація «Право на щастя» є ініціатором соціального проєкту
Inclusive camp (Інклюзивний табір). В рамках ініціативи спеціалісти у сфері
дитячого відпочинку та по роботі з дітьми з інвалідністю допомагають
закладам дитячого оздоровлення та відпочинку перейти до створення
інклюзивного середовища. Простір Pro Bono отримав запит від організації
на допомогу у складанні типових договорів для встановлення партнерств з
іншими організаціями.

Детальніше за посиланням
Спільно з партнеркою Простору Pro Bono, адокаткою Марією Остап'юк,
було розроблено шаблони типових договорів. В результаті співпраці,
ініціатива змогла підвищити рівень інституційної спроможності та: встановлювати нові партнерства як в громадському, так і в комерційному
секторах - отримувати некомерційну або фінансову підтримку підтримувати інші ініціативи та організації.
Мені було цікаво працювати з «Право на
щастя», тому що завдання було досить
неординарним. Специфіка і цікавість роботи
полягає в тому, що за своїми умовами договори, які
я допомогла розробити для організацій, є різними.
Але основна їх мета – створити умови належного
відпочинку для дітей з інвалідністю, які не можуть
обійтись без стороннього догляду
Марія Остап’юк, адвокатка

Галина Лапутіна & адвокати Борис Даневич,
Анастасія Філіпюк та Микола Орлов
Кейс щодо халатності медичних працівників.
Новонароджена дочка Галини Лапутіної Марія народилася на шостому
місяці вагітності та потребувала штучної вентиляції легень. Однієї ночі в
пологовому будинку зникла електрика і апарати, які підтримували дихання
немовля спинилися. Струму не було близько години. Лікарня виявилась
неготовою до форс-мажорів з електрикою та не використовувала
альтернативного джерела струму. Дитина вижила, але здоров’я назавжди
погіршилось.
На запит Простору Pro Bono відгукнулись адвокати Борис Даневич, Микола
Юрлов та Анастасія Філіпюк (на той момент – адвокати компанії
MarchenkoDanevych) для отримання юридичної думки щодо доведення
факту медичної халатності працівників пологового будинку. Юридична
компанія провела аналіз обставин справи та надала юридичний висновок.
Такий документ є можливістю подальшого вирішення справи з
урахуванням професійної думки юриста щодо обставин ситуації, які
склались.
У роботі pro bono для нас важливо
надати професійну допомогу. Тому ми
працюємо із питаннями нашої спеціалізації:
охорони здоров'я. Як виняток ми беремо в
роботу кейси, де допомагати слід
невідкладно, а інших фахівців поруч немає.
У такому контексті ми ще з часів Майдану
надаємо допомогу, наприклад, учасникам
протестів,
щодо
яких
здійснено
безпідставне затримання чи вчинено інші
правопорушення
Борис Даневич

Україна без тортур & «Абсолют»
Юридична фірма «Абсолют»: pro bono допомога в опрацюванні внутрішніх
документів ГО «Україна без тортур», Експертний центр з прав людини,
Всеукраїнське об’єднання протидії торгівлі людьми – усі ці організації
поєднувала потреба в доопрацюванні внутрішніх документів та pro bono
допомога однієї юридичної фірми – «Абсолют». За результатами Pro Bono
співпраці:
- «Україна без тортур» отримала вивірені реєстраційні
документи, які відповідають усім законодавчим
вимогам.
- Для Експертного центру з прав людини було надано
допомогу з коректним оформленням внутрішніх
документів організації для подальших активностей.
- Всеукраїнське об’єднання протидії торгівлі людьми із соціальної
ініціативи було зареєстровано у громадську організацію для можливості
офіційного ведення своєї діяльності. У становленні ініціативи, окрім
юридичної підтримки, також було залучено до співпраці активістку Марію
Томак.
Юридична фірма «Абсолют» є соціально
відповідальним юридичним бізнесом та у своїй
Pro Bono діяльності керується принципом: «Ми
допомагаємо тим, хто допомагає іншим».
Своїм першим Pro Bono кроком ми вважаємо
допомогу
у
створенні
та
реєстрації
«Всеукраїнського об’єднання протидії торгівлі
людьми». Сьогодні об’єднання активно діє і
приносить суспільну користь, попереджаючи та
протидіючи торгівлі людьми в Україні
Віталій Дроботун, Юридична фірма «Абсолют»

Особи позбавлені громадянства & «Glagos»
Простір Pro Bono отримав запит від осіб, які були незаконно позбавлені
громадянства на території Республіки Білорусь. Для встановлення факту
правомірності позбавлення громадянства долучилось адвокатське
об’єднання «Glagos» на чолі з адвокатом Дмитром Шаповалом.
Випадок не є поодиноким, то ж успіх в даному кейсі може допомогти
багатьом людям, які опинились у схожих обставинах. Однак, кейс не є
легким у сенсі строків його вирішення. На сьогодні справа уже більше року
знаходиться в суді. Адвокатам вдалось отримати проміжний позитивний
результат у вигляді відмови суду в задоволенні клопотання консульства
про закриття провадження у зв’язку з закінченням строку на оскарження
рішення про позбавлення громадянства, а отже справа слухатиметься по
суті.

Для нас Pro Bono проєкти – це в
першу чергу реалізація нашої
відповідальності перед суспільством.
Нас драйвить саме ця штука, адже
суспільство – це всі ми і на нас лежить
відповідальність за його якість
Дмитро Шаповал, партнер «Glagos»

