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СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮРИДИЧНІ ЗМАГАННЯ ТА КОНКУРСИ
Значне збільшення кількості проектів, які будуть відрізнятись від традиційних
заходів масштабністю та унікальністю.
Модернізування форматів проведення традиційних всеукраїнських заходів
шляхом:
• створення румів
• збільшення кількості практичних кейсів.
• збільшення кількості панельних дискусій
Впровадження і популяризація заходів нового формату:
• вебінари
• курси з різних галузей права
• юридичні змагання нових форматів
Підвищення якості всеукраїнських заходів
Збільшення кількості стипендіальних конкурсів

ФАНДРЕЙЗЕР
1. Збільшення розміру залученої фінансової підтримки партнерів.
2. Впровадження сітки ультра-партнерів:
- «солодкий партнер»;
- «партнер відпочинку»;
3. Вдосконалення існуючої партнерської пропозиції з урахуванням змін юридичного
ринку
4. Збільшення кількості коштів у резервному фонді
5. Фінансова підтримка осередків, оновлення системи фінансової звітності.
ЦЕНТР ПРАВНИЧОЇ КАР’ЄРИ
1. Впровадження онлайн-стажуваннь для збільшення конкурентоздатності студентів
не з великих міст.
2. Збільшення кількості стажувань в юридичних компаніях.
3. Стажування в органах державної влади та центрах надання безкоштовної
вторинної правової допомоги.
4. Проведення серій воркшопів для розвитку навичок студентів, необхідних у
працевлаштуванні.
МІЖНАРОДНА ОСВІТА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
1. Впровадження традиційних заходів в даному напрямку (шкіл з представниками
юридичних професій, які обіймають посади в міжнародних організаціях).
2. Виграш гранту, на який можна податися від імені Ліги студентів.
3. Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, які присутні в Україні або
членом яких вона є.
4. Співпраця з посольствами та консульствами
ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ ПРОГРАМ
1. Проведення регіональних корпоративних з’їздів для зміцнення командного духу
Ліги та єдності осередків
2. Участь представників осередків в змаганнях, конкурсах та квестах (творчих,
спортивних, тощо).

3. Збільшення корпоративних заходів з правниками.
4. Розробка «блокнота лігівця».
5. Забезпечення осередків необхідною корпоративною продукцією.
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Заснування онлайн юридичної клініки.
Впровадження таких проектів, як
Green day – озеленення міст, залучення до «Зробимо Україну чистою»
Кров challenge
Допомога учасникам бойових дій, дітям та людям похилого віку, дитячими
будинками
4. Співпраця з Міністерством юстиції
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КОМІТЕТ СУСПІЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ
Партнерство з Міністерствами та іншими державними установами
Збільшення кількості осередків, в яких функціонує Комітет суспільної ініціативи
Проведення спільних проектів з депутатами.
Розробка бота, який відповідатиме за розробку документів.
МЕДІА
Розробка власного контенту.
Проект «Інтерв’ю з юристом».
Розробка електронного видання Ліги студентів АПУ.
Запуск сайту Ліги студентів.
PR
Збільшення кількості інформаційних партнерів
Розвиток Telegram-каналу Ліги студентів.
Збільшення активності You-Tube каналу.
Створення відео-презентації Ліги студентів АПУ.
HR
Проект «Ласкаво просимо в Лігу»
Оновлення HR- презентації в Лізі студентів АПУ
Створення системи заохочення сплати організаційних внесків.
Аналіз рентабельності існування осередків
КИЇВ
Збільшення результатів Київського осередку, як найсильнішого осередку в Лізі
Збільшення команди активістів Київського осередку
Збільшення кількості партнерів осередку (юридичних і неюридичних).
Налагодження співпраці з ВНЗ Києва

КООРДИНАТОРИ
1.Налагодження взаємодії між регіонами
2. Виведення осередків на новий якісний рівень
3.Вдосконалення членів напрямків кожного осередку шляхом проведення особистих
або онлайн зустрічей з членами правління

