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ЗАГАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
-

-

-

Формування більш значущої діяльності організації та відхід від моделі “івентагентства”, доведення того, що наш голос є важливим, а вплив на
формування середовища молодих правників - вагомий, виховання
колективного лідерства
Формування спільноти Alumni
Запровадження системи відкритості та глибшої взаємодії Правління Ліги
студентів АПУ з осередками, впровадження заходів для обміну досвідом регіональних з’їздів, адаптація до цих потреб формату Табору з навчання
громадської діяльності
Відновлення духу єдиної організації, посилення співпраці між осередками
Збільшення кількості заходів з наголосом на різноплановість юридичної
професії та на можливості, які дає саме юридична освіта
Самовизначення Ліги як організації, розвиток корпоративної культури:
символів, корпоративних свят
СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮРИДИЧНІ ЗМАГАННЯ ТА КОНКУРСИ
1. Підвищення якості всеукраїнських заходів та проектів, які будуть
відрізнятись від традиційних заходів масштабністю, актуальністю та
унікальністю.
2. Зменшення завантаженості календаря всеукраїнських заходів, проведення
їх акредитації - зміна формату проведення традиційних всеукраїнських
заходів.
3. Впровадження і популяризація заходів з наголосом на різноплановість
юридичної професії (навички маркетингу, PR, ораторське мистецтво) та на
можливості, які дає саме юридична освіта:
вебінари;
курси з галузей права, які користуються найбільшим попитом на
різних рівнях (локальні, всеукраїнські);
юридичні змагання нових форматів;
- заходи, що розкривають специфіку професій, які є відкритими для тих,
хто здобув юридичну професію.
4.
Збільшення кількості стипендіальних конкурсів
5. Впровадження заходів, спрямованих на підготовку до ЗНО: курси, розвиток
співпраці з освітніми платформами.

ФАНДРЕЙЗЕР

1. Зміна підходу до партнерських відносин - наголос на соціальній складовій у
співпраці з Лігою.
2. Вдосконалення існуючої партнерської пропозиції з урахуванням змін
юридичного ринку.
3. Створення постійно діючого резервного фонду коштів.
4. Фінансова підтримка осередків, розвиток системи фінансової звітності
відповідно до оновлених Положень Ліги студентів АПУ.
5. Розвиток ультрафандрейзингу.

1.

2.
3.
4.

ЦЕНТР ПРАВНИЧОЇ КАР’ЄРИ
Пошук стажувань в юридичних компаніях та державних установах за
кордоном (в т.ч. співпраця з існуючими платформами), в органах державної
влади та центрах надання безкоштовної вторинної правової допомоги.
Проведення серій воркшопів для розвитку навичок студентів, необхідних у
працевлаштуванні.
Розвиток формату кейс-чемпіонатів.
Розвиток телеграм-каналу: ріст до формату “rabota.ua для юристів”

МІЖНАРОДНА ОСВІТА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
1. Пошук та участь у грантах, на які може подаватися Ліга студентів АПУ.
2. Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, посольствами,
консульствами та фондами.
3. Проведення масштабного заходу із Міжнародного права із запрошенням
представників МЗС, іноземних посольств та міжнародних організацій.
4. Продовження проекту League UBA TRIP.

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ ПРОГРАМ
1. Відновлення духу “єдності організації” шляхом проведення регіональних
корпоративних з’їздів та посилення інтеграції маленьких осередків у
глобальну роботу Ліги студентів АПУ.
2. Корпоративні заходи у вигляді спортивних змагань “турнірів” між
осередками/регіонами для підтримки командного духу організації в цілому
(футбол, дартс, волейбол) на прикладі АПУ.
3. Збільшення кількості корпоративних заходів з правниками.
4. Забезпечення осередків необхідними корпоративними атрибутами
(прапорами, банерами, брендовими лігівськими роздатковими матеріалами) та
подальше впровадження корпоративної продукції.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Впровадження таких проектів, як
Green day – озеленення міст, залучення до «Зробимо Україну чистою»
Donor challenge
Допомога учасникам бойових дій, дітям та людям похилого віку, дитячими
будинками
2. Продовження концепції “eco-ліга”
1.
●
●
1.

3. Співпраця з іншими громадськими і благодійними організаціями, Міністерством
юстиції.

КОМІТЕТ СУСПІЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ
1. Партнерство з Міністерствами та іншими державними установами.
2. Збільшення кількості осередків, в яких функціонує Комітет суспільної
ініціативи.
МЕДІА
1. Продукування власного контенту.
2. Створення якісного медіа-центру.
3. Підтримка роботи та розвиток сайту Ліги студентів.

PR
1. Збільшення кількості інформаційних партнерів.
2. Створення нового Telegram-каналу Ліги студентів.
3. Збільшення активності You-Tube каналу шляхом введення формату
репортажів з масштабних заходів Ліги студентів АПУ та стимулювання
осередків на розробку власного відео-контенту.
4. Створення відео-презентації Ліги студентів АПУ.

1.
2.
3.
4.
5.

HR
Проект «Ласкаво просимо до Ліги»
Формування спільноти Alumni
Укомплектованість осередків за рахунок проведення вдалої HR-кампанії
Зміна підходу до HR- презентації та створення відео-презентації Ліги студентів
АПУ.
Системний контроль за сплатою організаційних внесків та популяризація ідеї
“бути членом Ліги студентів - вигідно!”.

КООРДИНАТОРИ І КИЇВ
1. Налагодження взаємодії між регіонами.
2. Виведення осередків на новий якісний рівень.
3. Розробка нового формату взаємодії Правління з Київським осередком.

