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Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проєкті з 

відновного правосуддя 

Оголошено відбір серед адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, для навчання та подальшої участі у пілотному 

проєкті “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину”. 

Координаційний центр з надання правової допомоги в рамках пілотного проєкту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» (далі – пілотний 

проєкт) оголошує конкурс з відбору учасників тренінгу – адвокатів, включених до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на тему “Базові навички 

медіатора в кримінальних справах”. Учасники, що успішно пройдуть навчання, зможуть 

долучитися до реалізації пілотного проєкту. 

Пілотний проєкт впроваджується відповідно до наказу Міністерства юстиції України та 

Офісу Генерального прокурора №1473/5/194 від 17 квітня 2020 року на базі системи надання 

безоплатної правової допомоги за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні. Тренінги проводяться у співпраці з Інститутом миру і порозуміння. 

Під час чотириденного тренінгу відібрані учасники пройдуть спеціалізоване навчання з 

кваліфікованими експертами у сфері медіації в кримінальних справах та зможуть набути 

необхідні знання та навички для роботи у якості посередника в рамках пілотного проєкту. 

Тренінг буде присвячений розвитку знань та навичок організації та проведення медіації в 

кримінальних справах, за участі неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. 

Програма тренінгу включає такі напрями: принципи та зміст відновного правосуддя, 

розуміння почуттів та переживань учасників кримінальної ситуації, комунікативні навички 

медіатора, програма медіації потерпілих та правопорушників. 

Очікується, що усі учасники, які успішно пройдуть навчання, зможуть брати участь у якості 

посередника у пілотному проєкті. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34643.html


Дати та місце проведення тренінгів будуть визначені після завершення відбору 

учасників. Тривалість проведення тренінгів може бути змінена. Організатори забезпечують 

учасникам тренінгу проживання, харчування та покриття витрат на проїзд до та з місця 

проведення тренінгу. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 співпраця з системою безоплатної правової допомоги – включення до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. До відбору допускаються адвокати, що 

беруть участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 

17.01.2020 № 128/7; 

 щонайменше два роки стажу адвокатської діяльності, зокрема досвід роботи з дітьми у 

конфлікті/контакті з законом (досвід захисту/представництва дітей у кримінальних 

провадженнях/провадженнях в справах про адміністративні правопорушення); 

 досвід публічних виступів (поза судовими засіданнями) буде перевагою; 

 досвід роботи у якості медіатора або навчання медіації буде перевагою. 

Для участі у відборі необхідно: 

1. Заповнити анкету за посиланням https://bit.ly/_restorative_justice до 10 травня 2020 року. 

2. Бути готовими пройти інтерв’ю з тренерами за допомогою відео конференц-зв’язку. 

3. У разі успішного проходження навчання, бути готовими до залучення у якості 

посередника в рамках пілотного проєкту. 

Усім учасникам за результатом інтерв’ю на електронну адресу буде направлено відповідний 

лист щодо результатів відбору. Будь-які запитання щодо конкурсу просимо спрямовувати на 

електронну адресу: info@legalaid.gov.ua 
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