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ДАЙДЖЕСТ АЮКУ

КОРОТКИЙ ВСТУП
Асоціація юридичних клінік України представляє огляд
ключових подій та напрямів діяльності у 2020 році. Ми
коротко
розповідаємо
про
наш
інституційний
розвиток та партнерство, найцікавіші заходи, в тому
числі й за напрямами консультування, правової
просвіти та комунікації.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ОНОВЛЕНЕ ПРАВЛІННЯ АЮКУ
У 2020 році обрано нове Правління Асоціації юридичних клінік України.
Головою обрано Юлію Ломжець. До складу нового Правління Асоціації увійшли:
Андрій Галай, Катерина Дацко, Христина Ковцун, Ольга Настіна, Марія Цип’ящук
та Тетяна Шолкова.

ПАРТНЕРСТВО
Асоціація значно посилила вплив серед організацій, які займаються процесами
модернізації юридичної освіти, та надавачів безоплатної правової допомоги.
Наразі, АЮКУ:
Увійшла до робочої групи з розробки рейтингу правничих шкіл України,
організованої Асоціацією правників України за підтримки програми USAID
“Нове правосуддя”.
Увійшла до робочої групи з розробки рекомендацій щодо здійснення
моніторингу стану забезпечення конституційних прав та свобод людини,
зокрема, права на правову допомогу.
Запустила власну програму “Інтерактивна просвіта Street Law” в межах
Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя.
Спільно з польськими колегами продовжує розвивати питання автоматизації
процесів в юридичних клініках в рамках Kyiv Legal Empowerment Practical
Program.
Налагодила системну співпраця з молодіжним комітетом Національної
асоціації адвокатів України UNBA NextGen в сфері організації спільних заходів,
експертної підтримки, студентського стажування та практики.

НОВІ ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
У 2020 році до складу АЮКУ увійшли 8 юридичних клінік України:
Юридична
клініка
Житомирського
національного
агроекологічного
університету,
Юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ,
Юридична клініка “Правовий захист” Донецького юридичного інституту МВС
України,
Юридична клініка Слов’янського навчально-наукового інституту університету
державної фіскальної служби України,
Юридична клініка Сумського державного університету,
Юридична клініка Таврійського національного університету імені В.І.
Вернадського,
Юридична клініка Університету імені Альфреда Нобеля,
Юридична клініка Херсонського державного університету

ВЛАСНА ПРОГРАМА
У 2020 році Асоціація юридичних клінік України запустила Програму
"Інтерактивна правова просвіта Street Law" у межах Української школи
практичних знань.
Програма орієнтована на представників громадського сектору та студентівправників інтерактивним методикам викладання права; підвищення правової
обізнаності населення через проведення заходів з інтерактивної правової
просвіти; розробку інноваційних програм практичного права у співпраці з
органами державної влади, національними та міжнародними правозахисними
організаціями та закладами вищої освіти.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ АЮКУ
КОНКУРС "UP"
Двоетапне студентське
компоненти.
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Перший етап конкурсу передбачав підготовку юридичного есе на тему
"Відповідальний бізнес і права людини". У конкурсі взяло участь 8 юридичних
клінік України, 3 клініки Польщі та 1 клініка Латвії. Есе опубліковані у
студентському збірнику наукових праць міжнародного конгресу.
Деталі - cutt.ly/th7cUQq

Другий етап, який відбувся
у жовтні, передбачав презентацію власних
практичних досліджень у сфері бізнесу і прав людини та змагання студентських
команд у вирішенні правового кейсу.
Деталі - cutt.ly/ah7YNrA

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ АЮКУ
ВЕСНЯНИЙ ФОРУМ
"Відповідальний бізнес і права людини"

Під час Форуму представники юридичного клінічного руху України обговорили
результати роботи юридичних клінік, актуальні питання їх функціонування та
участі у суспільних процесах; обрали Голову та Правління АЮКУ, прийняли нові
юридичні клініки до складу Асоціації.
Деталі - cutt.ly/3h7Ua29

ОСІННІЙ ФОРУМ "Потенціал юридичних клінік у
модернізації правничої освіти"

Осінній Форум мав на меті обговорення методів підвищення практичних навичок
студентів-юристів, оптимізації та автоматизації юридичних та навчальних процесів,
розвитку трендових тематичних напрямів освітніх програм підготовки правників.
Деталі - cutt.ly/Ph7UkYy

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ АЮКУ
ФЕСТИВАЛЬ STREET LAW "FIN$KILLS"

Перший в Україні онлайн-Фестиваль з практичного права - інноваційний формат
заходів Street Law. Участь у ньому взяли більше 150 учасників з України, Польщі,
Грузії та США. 12 юридичних клінік представили свої роботи на конкурс Street
Law. Так, на Фестивалі було представлено 12 інтерактивних уроків, 6 продуктів
графічної правової просвіти, 4 правоспросвітні відеосюжети.
Лендинг Фестивалю - finskills.com.ua
Деталі - cutt.ly/Gh7IbwN

ЛІТНЯ ШКОЛА для адміністраторів юридичних клінік

Літня Школа – 2020 була присвячена розвитку юридичних клінік та
удосконаленню їх організаційно-адміністративного потенціалу. Саме тому,
важливою складовою цієї Школи стала тема автоматизації процесів у юридичних
клініках та ведення електронного діловодства, як вимоги часу.
Деталі - cutt.ly/Ih7ICg1

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ АЮКУ
ОЛІМПІАДА з консультування клієнтів
Олімпіада з консультування 2020 відбулася виключно англійською мовою. У
чвертьфіналі змагалися 12 команд з юридичних клінік України. 4 команди, які
пройшли до півфіналу зустрілися між собою у півфіналі та фіналі вже у Польщі.
Переможницею Олімпіади стала команда Юридичної клініки Школи права
Українського католицького університету
Деталі - cutt.ly/qh7Dv6g

ТУРНІР з консультування з фінансових питань

Турнір з консультування став тренувальним заходом для юридичних клінік,
залучених до грантової підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового
сектору”. Участь у змаганнях взяли 8 команд. Як і Олімпіада з консультування,
турнір моделює процес прийому клієнта. Переможцем Турніру стала команда
Юридичної клініки Університету митної справи та фінансів.
Деталі - cutt.ly/ah7YNrA

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ АЮКУ
ХАКАТОНИ 2020

У 2020 році представники АЮКУ взяли участь трьох хакатонах:
KyivLEPP2020: спільно з Польською фундацією юридичних клінік
Гакатон по автоматизації процесів у юридичних клініках від Юридичної
лабараторії
Хакатон з реформи юридичної освіти
АЮКУ та Польська фундація
юрклінік працюватиме над
створенням
Міжнародної
комунікаційної платформи
для студентів, вчителів та
клієнтів юридичних клінік.
Проєкт
фінансово
підтримала
KyivLEPP
–
Київська
практична
програма
посилення
правової
спроможності,
інкубатор інноваційних ідей
у
сфері
доступу
до
правосуддя в Україні та
світі.
Під час гакатону з автоматизації процесів у юридичних клініках від Юридичної
лабараторії АЮКУ долучилась до організації та суддівства технологічних проєктів
для спрощення діяльності юридичних клінік.

Участь у хакатоні з реформи
юридичної освіти взяло понад
170 учасників з 43 команд.
Члени правління АЮКУ виступили
менторами команд на хакатоні.
Команда
Державного
університету
економіки
та
технологій, яка працювала над
ідеєю
покращення
юридичної
клінічної освіти, пройшла у фінал
конкурсу.

ПРАВОВА ПРОСВІТА
STREET
LAW
ГРАМОТНОСТІ

ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ

ФІНАНСОВОЇ

Проведення правопросвітницьких заходів для населення, участь у програмі
Практичного права “Street Law" і активна участь в розвитку та реформуванні
власних громад.

Зокрема, участь у реалізації компоненту правопросвіти взяли:
Юридична клініка Університету державної фіскальної служби України,
Юридична клініка “Ex aequo et bono” Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова,
Юридична клініка Університету митної справи та фінансів,
Юридична клініка Ужгородського національного університету,
Юридична клініка "Право і практика" Білоцерківського національного
аграрного університету,
Юридична клініка Донецького національного університету імені Василя Стуса,
Юридична клініка "Захист та справедливість" Національного університету
біоресурсів і природокористування України,
Юридична клініка Львівського державного університету внутрішніх спра,
вЮридична клініка Державного університету економіки і технологій,
Юридична клініка "Феміда" Донецького державного університету управління

12 юридичних клінік провели більше 200 правопросвітніх заходів, розробили
більше 50 інфографічних продуктів та більше 10 правопросвітніх відеосюжетів з
фінансових питань.

КОНСУЛЬТУВАННЯ
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ
Правову допомогу у сфері фінансових послуг надавали юридичні клініки, відібрані
до участі у напрямі консультування Проєкту “Консультації юридичних клінік для
споживачів фінансових послуг”, що здійснювався за підтримки Проекту USAID
“Трансформація фінансового сектору”.

Зокрема, участь у реалізації компоненту консультування взяли:
Правова
лабораторія
клінічних
методів
навчання
“Pro
bono”
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
Юридична клініка “Істина” Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ,
Юридична клініка “Феміда” Донецького державного університету управління,
Юридична клініка Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника,
Юридична клініка Черкаського національного університету ім. Богдана
Хмельницького,
Юридична клініка “Ad Astra” Cхідноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки,
Юридична клініка Державного університету економіки та технологій.

За час втілення проєкту, юридичні клініки надали правову допомогу у більш, ніж
80 випадках звернень, пов’язаних із фінансовим сектором. Попереднє
спеціалізоване навчання з консультування споживачів фінансових послуг
пройшли більше 40 студентів-консультантів та 7 кураторів юридичних клінік.

ПОСІБНИКИ
ПОСІБНИК З КОНСУЛЬТУВАННЯ
Посібник узагальнює результати роботи семи
юридичних клінік, залучених Асоціацією до
реалізації компоненту консультування у проєкті
“Консультації юридичних клінік споживачам
фінансових послуг”, за підтримки Проекту
USAID “Трансформація фінансового сектору”
впродовж лютого-жовтня 2020 року.
Він допоможе консультантам юридичних клінік
спілкуватися
із
клієнтами
професійно,
а
керівнику - зрозуміти для чого консультування
в
юридичній
клініці
і
як
його
краще
організувати.
Видання
також
містить
узагальнення
із
найбільш частих питань, що виникають у
споживачів фінансових послуг та алгоритми
роботи з ними.
Завантажити - cutt.ly/lh7D3WY

ПОСІБНИК З ПРАКТИЧНОГО ПРАВА
Посібник
став
результатом
діяльності
юридичних клінік закладів вищої освіти з
проведення
правопросвітніх
занять
для
споживачів фінансових послуг.
Матеріали, включені у видання, апробовані під
час
першого
в
Україні
інноваційного
Фестивалю з практичного права “Fin $kills”,
присвяченого темі захисту прав споживачів
фінансових послуг та фінансовій грамотності,
що проводився Асоціацією юридичних клінік
України в липні 2020 року за підтримки
Проекту USAID “Трансформація фінансового
сектору”
Завантажити - cutt.ly/0h7D4Mu

ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ
ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ
Юридичні клініки україни - твій шанс захистити свої права
Переглянути відео - cutt.ly/th7HAeL

ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ
Юридичні клініки україни - ключ до майбутньої професії правника
Переглянути відео - cutt.ly/th7HAeL

ВЕБ-САЙТ
ОНОВЛЕННЯ ВЕБ-САЙТУ АСОЦІАЦІЇ
Завдяки реалізації проєкту "Консультації юридичних клінік для споживачів
фінансових послуг", який здійснювався в рамках гранта, наданого Проектом USAID
"Трансформація фінансового сектору", було оновлено веб–сайт Асоціації
юридичних клінік України.
Одним із основних завдань під час оновлення сайту стало створення нового
тематичного розділу "Фіннапрям" (<%>).
Посилання - https://legalclinics.in.ua/

ЗАЛУЧЕННЯ АВДИТОРІЇ
Впродовж 2020 року веб-сайт АЮКУ має наступні показники:
50 111 користувачів,
49 886 унікальних користувачів,
253 876 переглядів.

