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ОСВІТНІЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

 

 

Історія.  

Громадська організація  «Освітній ресурсний центр» офіційно зареєстрована у квітні 1998 року 

та протягом більше 20 років успішно реалізує проекти та програми.   

«Освітній ресурсний центр» є регіональною громадською організацією, створеною для 

підтримки і сприяння розвитку гуманітарного співробітництва та ефективного впровадження 

актуальних громадських ініціатив  

Місія: утвердження ідей гуманізму і демократії, сприяння становленню і розвитку громадянського 

суспільства шляхом підтримки розвитку освіти, сприяння розвитку громадських організацій, рухів, 

фондів, інших недержавних та самоврядних структур та інституцій просвітницького напрямку, 

сприяння розвитку, становленню та поширенню освітніх ініціатив. 

 Організація проводить інформаційно-просвітницьку, навчальну та громадську адвокаційну 

діяльність, підготовку аналітичних документів, співпрацює з міжнародними, загальноукраїнськими, 

регіональними та місцевими  організаціями. 

 

Діяльність: 

ПРАВОВА ДОПОМОГА та посилення правової спроможності громад. Один із визначальних 

напрямів діяльності організації є робота у сфері надання правової допомоги, захисту прав 

людини, правопросвітництва, посилення «щоденного правосуддя» для правових проблем у 

житті людей, а також того факту, що мала частина правових проблем потрапляє до суду. 

Мета розвитку цього напрямку - система правосуддя, орієнтована на людей, 

яка визнає існування різноманітні шляхів до правосуддя; зосередження уваги на  вчасному 

втручанню та профілактичним послугам у вирішенні правових питань, інформування про 

альтернативні способи вирішення правових проблем шляхом медіації. 

 

З 2014 року ОРЦ розпочав роботу над розбудовою та ефективної та сталої системи надання 

правової допомоги мешканцям громад, яка стала б не просто номінальним сервісом, а й 

реальним дієвим інструментом для посилення правової захищеності населення. Адже 

безоплатна правова допомога є важливим елементом інтегрованої політики, 

правосуддя, яка також охоплює, профілактичні заходи, правову освіту населення та надання 

інформації необмеженому колу осіб. Насамперед це участь наших експертів з визначення 

правових потреб громад Городоцького, Жовківського та Сокальського районів. Розробка та 

поширення методичних рекомендацій щодо порядку створення комунальних установ з 

надання безоплатної правової допомоги. 

У 2015 році ОРЦ підписав Меморандум про співпрацю з Львівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Центр). В рамках співпраці з 

Центром ОРЦ долучився до 8 інформаційних кампаній  в смт. Куликів, Магерів, містах Жовкві, 

Городку, Яворів, Перемишляни, Сокаль та Червоноград з поширення буклетів, методичних 



рекомендацій та правової інформації населенню, наданих Центром. Впродовж 2017 -2019 

років в рамках співпраці з Центром організовано та проведено 17 спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх 

прав, зокрема: 5 тренінгів з надання методично-консультативної допомоги посадовим 

особам місцевого самоврядування з організації надання первинної правової допомоги в 

громадах смт. Куликів, Магерів, сіл Оброшино, Липник, м.Рава-Руська; 5 уроків правових 

знань для учнів шкіл м.Львова «Твої права – твій надійний захист»; участь, як експертів та 

модераторів в обговоренні документального фільму «Мене звати - Ніна» у 7 заходах 

Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA при Львівському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо протидії булінгу в шкільному 

середовищі для старшокласників шкіл № 3, №8 м.Львова, Львівського ліцею «Просвіта», 

Львівської академічної гімназії. 

 Важливим етапом в діяльності організації було створення юридичної клініки «Viribis 

unitas», яка повстала завдяки підтримці Американською асоціацією юристів і діє на базі 

Львівського університету бізнесу та права.  

В рамках проекту Міжнародного фонду під назвою «Правопросвітницька 

робота  юридичної клініки «Viribis unitas Львівського університету бізнесу та права» було 

додатково  організовано  проведення право-просвітницької роботи і надання безкоштовної 

правової допомоги сільському населенню гірських районів Львівської області з питань 

захисту прав людини.(Керівник проекту Оксана Головко-Гавришева). 

Свою діяльність і в 2019 році юридична клініка «Viribis unitas» продовжує та надає 

безкоштовні юридичні послуги в офісі юридичної клініки за адресою: м. Львів, вул. 

Антоновича 70 та через он-лайн консультування на сайті університету.  

http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0

-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/ 

  

http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0

-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-

unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ 

Представники нашої організації відповідали за запровадження послуги онлайн 

консультацій юристів в рамках проекту  «Громадські інформаційні центри Львівської, 

Вінницької,  Закарпатської та Рівненської областей-етап ІІ», який  було визнано Міністерством 

закордонних справ Польщі одним з успішних транскордонних проектів у 2016 році. В рамках 

якого було створено мережу ГІЦ на базі публічних бібліотек .  

В 2017 -2019  роках ОРЦ забезпечив проведення інформаційної кампанії з метою 

попередження торгівлі людьми шляхом організації низки просвітницьких заходів у місті 

Львові та області із залученням юристів, працівників поліції  та представників громадських 

організацій на базі публічних бібліотек, навчальних закладів Львівщини  з питань запобігання 

торгівлі людьми, ознайомлення з правилами безпеки та запобіжними заходами з метою 

підвищення рівня обізнаності про причини та наслідки торгівлі людьми. Подано проект 

мандрівний юридичний інфоцентр  «STOP trafficking in person», який не отримав фінансової 

підтримки від IREX.  Cпільно з Тренінговим центром ЛНБ проведено тренінг для бібліотечних 

http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://lubp.com.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-virbis-unitas/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/


працівників «Третє тисячоліття – рабство існує. Торгівля   людьми: міф чи реальність?» 

(одноденний для 15 бібліотечних працівників з 5 районів  області) ). Відбувся 

перегляд    соціального відео  "Правда PRO" – «Торгівля людьми» (автор сценарію - 

Юлія  Притолюк, режисер - Сергій Шараєвський, оператор - Юрій Деркач, графіка –  Вадим 

Дричик). В останні роки діяльність в цьому напрямі також зосереджена на  експертній право-

роз’яснювальній роботі та сприянні розвитку правової спроможності  об’єднаних 

територіальних громад. 

  

Координатор напряму: Крамар Руслана, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін ЛУБП досвідчений викладач  у сфері адміністративного, 

кримінального, екологічного, міжнародного права; автор (співавтор) понад 50 наукових 

та навчально-методичних праць у сфері права;  учасниця різноманітних наукових заходів 

(конференцій, семінарів, круглих столів тощо), а також конкурсів загальнодержавного 

масштабу. 

 

Контакт: ruslana.kramar@gmail.com 

 

 
ЛОКАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. «Освітній ресурсний центр» більшість своїх ініціатив спрямовує на діяльності 

в невеликих містечках і в сільській місцевості.  В цьому напрямку  реалізовано проект  з вирішення  

проблем енергоефективності в освітніх закладах та закладах культури пілотних районів Львівщини. 

Фінансування –Фонд Євразія. 

Серед успішних проектів також варто назвати : «Сталий розвиток громад Львівської області» 

(фінансування – Міжнародний Фонд «Відродження»).   

Представники організації в якості експертів були задіяні в проекті «Розвиток молочарських 

кооперативів в України», 2016 р., у межах програми підтримки урядом Канади, 

Консорціумом SOCODEVI, Канадською кооперативною асоціацією та Інститутом 

кооперативних досліджень та освіти Шербрук (за фінансової підтримки Канадського фонд 

місцевих ініціатив);  

проведенні семінарів «Місцевий економічний розвиток – європейський та вітчизняний 

досвід» у рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), 

м. Северодонецьк Луганська область, 2017; 

2 членів організації брали участь в Науково-дослідній роботі «Розробка новітньої концепції 

економічної безпеки держави на основі самодостатності територіальних громад» 

(Національний університет біоресурсів і природокористування України) 2016-2017 рр  

Координатор напрямку ОРЦ «Локальний розвиток» Наталя Морозюк є керівником 

прикладної науково-дослідної роботи «Розробка системи формування та реалізації 

лідерського потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України» (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 2017-2020 рр.)  

В 2019 році діяльність в цьому напрямі була зосереджена на експертних послугах в сфері 

стратегічного планування для ОТГ, також  на  експертній право-роз’яснювальній роботі та 

сприянні розвитку правової спроможності  об’єднаних територіальних громад. Експерти ОРЦ 

http://frankivsk.legalaid.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:pravova-spromozhnist-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad-u-tsentri-uvahy-roboty-mistsevykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd-ivano-frankivshchyny&catid=24:novyny&Itemid=136&lang=ua
http://frankivsk.legalaid.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:pravova-spromozhnist-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad-u-tsentri-uvahy-roboty-mistsevykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd-ivano-frankivshchyny&catid=24:novyny&Itemid=136&lang=ua
mailto:ruslana.kramar@gmail.com
http://frankivsk.legalaid.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:pravova-spromozhnist-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad-u-tsentri-uvahy-roboty-mistsevykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd-ivano-frankivshchyny&catid=24:novyny&Itemid=136&lang=ua


беруть участь у якості консультантів в ПРОГРАМІ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПРИНОСИТЬ КРАЩІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ» (DOBRE). 

Координатор напряму: Наталія Морозюк,  кандидат економічних наук, доцент. експерт та 

консультант в міжнародних (DESPRO, DOBRE, ФАО ООН та ін.) та державних програмах 

(Міністерства освіти і науки України, Українського культурного фонду 

Контакт: natasha14140505@gmail.com 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ.  Громадська організація «Освітній ресурсний центр» в різний час 
успішно реалізувала ряд проектів серед яких: ¨ «Крок за кроком» (Освітні семінари для 
вчителів та активістів громад з питань розвитку громадсько-активних шкіл); ¨ «Національні 
громади в Україні» (Семінари для представників національних культурних товариств); ¨ I і II 
Форум и освітніх громадських ініціатив ( організація виступала оператором з проведення 
Конференцій для випускників програм Державного департаменту США з Львівської, 
Закарпатської, Івано- Франківської та Чернівецької областей. Фінансування-Посольство США в 
Києві. та ¨ "Діалог" (Розвиток українсько-польської мережі співпраці студентських організацій 
України та Польщі);  
В останні роки діяльність в цьому напрямі в основному зосереджена на обмінних 
молодіжних програмах учнівської та студентської молоді, які реалізує у співпраці з 
українськими, польськими та німецькими партнерами 
В рамках цієї діяльності проведено наступні заходи: 

В березні 2011 року  група 12 українських  представників з різних міст ( від Івано-Франківська 
до Луганська прийняла участь у проекті “ Z Dwoch zrob Trzy” (З двох зроби три»). Участь у 
зустрічі приймали також по 12 представників польських  і німецьких шкіл . Метою такої 
міжнародної зустрічі було встановити потрійне партнерство між навчальними закладами.  

Як результат вже наступного року 2012 року у такому  проекті  прийняли участь 45 учнів 
старшої школи ( 16-19 років) з України (Львів), Польщі (Swinoujscie) та Німеччини (Ahlbeck).  
Тема зустрічі «Стереотипи і толерантність» Місце проведення Krzyzowa (Польща) 

В червні 2013 року  подібна зустріч між учнями старшої школи та студентами (16-19 років) з 
України (Львів), Польщі (Skwierzyna) та Німеччини (Cloppenburg) відбулася у Познані ( 
Польща).  Тема зустрічі « Спільні і відмінні аспекти між нами». 

В 2012 році  за сприяння ОРЦ укладено угоду між I Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola 
Kaziemierza Wielkiego, Bochnia, Krakow ( Польща) та Львівською Лінгвістичною Гімназією , 
Львів (Україна). Метою першочергово була мовна практика учнів, котрі вивчають польську 
мову. Крім  того, встановлення культурних, освітніх і дружніх звя”зків.  

В 2018 і в 2019 роках зустрічі відбулися почергово на українській і польській території, де гості 
жили у родинах приймаючої сторони. Такий формат однозначно сприяє мовній практиці, а 
часто і зароджує дружбу на роки.  

Під час перебування « у гостях» програма дуже насичена: відвідування уроків у ліцеї/гімназії. 
Уроки побудовані так, щоб залучити гостей . Освітні, культурні екскурсії, тематичні заняття і 
звичайно «родзинка»-спуск у відому Бохенську Копальню Солі. Вечори гості проводять з 
родинами, котрі у свою чергу намагаються показати гостям своє бачення міста і країни.  

mailto:natasha14140505@gmail.com
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Ще в 2014 році відбулася тристороння зустріч між учнями ЛЛГ (Львів, Україна), ILO (Bochnia, 
Польща) та гімназії з Oldenburg (Німеччина). Тема «Наше минуле не заважає будувати 
майбутнє» 

В 2019 році зустріч відбулася в іншому форматі. У червні -вересні 2019 р реалізовано проект 
«Галицькі джерела української і польської незалежності».  між молоддю (16-19 років)з 
України і Польщі. Групи жили разом у гостьових будинках по тижню на території Польщі і 
України. Учасники займалися дослідницькою діяльністю разом. Готували презентації про 
різних видатних осіб з кожної країни, що долучилися до становлення незалежності наших 
держав. У програму було включено відвідування історичних місць і пам’яток, з якими були 
пов’язані дослідження. Результатом є книга про наш проект, у якій можна побачити і 
прочитати відгуки самих учасників українською і польською мовами. 

В 2019 році ОРЦ спільно з Університетом туризму і екології в Сухій Бескидській (Польща) 
реалізував два проекти в рамках Програми Еразмус із залученням студентів Львівського 
інституту економіки і туризму. Підготовлено також програми для стажування науковців з 
Украни, які будуть реалізовані в наступному році. 

В 2019 році представники ОРЦ брали участь в заходах, які організовували наші партнери), 
Fundacja Mapa Pasji (Польща). Організація займається підготовкою і реалізацією освтініх програм для 
шкільної і студентської молоді через проведення туристчно-краєзнавчих квестів. В Україні це було 
зроблено в Чернівцях. Ми плануємо це зробити у Львові і Львівській області. 

 
Координатор напряму:  
Яськів Наталя, виконавчий директор центру, вчителька   у Львівській Лінгвістичній Гімназії 
Контакт: natalya_yaskiv@ukr.net 
 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ. Значний резонанс мала реалізація проекту «Бруно Шульц і 

мультикультурна традиція Галичини» - інформаційна та методологічна підтримка виставки, 

присвяченої Бруно Шульцу: випуск буклетів, брошури, каталогу, проведення семінарів для 

відвідувачів виставки та тренінгу для ведучих семінарів і волонтерів, відкриття та адміністрування 

веб-сторінки виставки за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні .  

В останні роки Освітній ресурсний центр все більше стає осередком і майданчиком для зустрічей і 

реалізації ініціатив митців, викладачів і студентів. В 2017 і 2018 роках були підготовлені проекти до 

Львівської міської ради -Фестиваль Толерантності у Львові: "Україна - Простір Расової, Етнічної та 

Соціальної Толерантності” та Тиждень акварельної майстерності у Львові 2018» - розвиток 

українського акварельного мистецтва та його інтеграція в  світове мистецтво. 

В 2019 році проведено в парнтнестві з  IWS Ukraine для студентської молоді. Підписано угоду про 

співпраці з Товариством Шанувальників Мистецтв (Польща). Наща організація виступила 

співорганізатором конкурсу Мій фантастичний Світ" для дітей віком від 5 до 16 років 

 

Координатор напряму: Отчич Галина, доцент НУ «Львівська політехніка»  старший викладач кафедри 

графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства,  художниця – 6 персональних 

і понад 30 виставок в Україні, а також за кордоном: Албанія, Бангладеш, Румунія, Чеська республіка, 

Словаччина, Сербія, Польща, Італія, Швейцарія, Малайзія, Китай, Гонконг, Болгарія, Фінляндія. Голова 

української філії міжнародного акварельного товариства IWS Ukraine. 

Контакт:galyna.otchych@gmail.com 

https://www.facebook.com/iwslvua/
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ДОНОРИ: 

В різний період організація одержувала фінансування від Міжнародного Фонду Відродження, 

Карпатського Фонду, Фонду Короля Бодуена, Посольства США в Києві, Фонду Євразія, Американської 

асоціації юристів, Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Міністерства закордонних справ 

Польщі. В 2019 році організація отримувала опосередковану підтримку , оскільки реалізувала заходи 

в партнерстві з іншими організаціями, які фінансувалися українськими і міжнародними донорами. 

 

ПАРТНЕРИ: 

Серед основних партнерів, з якими укладені угоди і продовжена співпраця в 2019 році: Львівський 

університет бізнесу та права; Регіональний тренінговий центр Львівської обласної універсальної 

бібліотеки; Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

Центр співпраці «Польща-Схід» (Польща); ГО «Європейський діалог»; ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС У 

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ (Словаччина);  

АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИЙ КОМІТЕТ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Університет туризму 

і екології в Сухій Бескидській ( Польща), Fundacja Mapa Pasji (Польща). Освітній ресурсний центр 

входить в регіональну мережу громадських організацій «ДІАЛОГ» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

В червні 2017 році  була затверджена нова редакції Статуту ГО «Освітній ресурсний центр». 

У відповідності до Статуту органами управління Центру є: 

 Загальні Збори Центру; 

 Координаційна Рада Центру; 

 Виконавчий директор; 

 Ревізійна комісія Центру 

У відповідності до Статуту організації обрано новий склад Координаційної Ради Центру у складі 5 осіб 

та її Голову. Виконавчим директором Центру обрано Яськів Наталю. В грудні  2017 року на чергових 

Загальних Зборах затверджено план організаційного розвитку організації на 2018-2019 роки. 

В 2019 році сформовано Робочу групу по підготовці Стратегії розвитку організації до 2023 року. 

Організація має структурні підрозділи по напрямках діяльності. В минулому році здійснено розподіл 

функціональних обовязків між координаторами  напрямів.  

В кінці 2019 року відбулися Загальні Збори організації. Обрано нову Координаційну Раду ( Голова 

Ради-Данилик Іван, заступник директора Інституту екології Карпат). Вперше в Раду обрано іноземного 

представника-Мандес Славомир, професор соціології  Варшавського університету. 

 

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

На даний час членами організації є 27 осіб. Кількість волонтерів -10 осіб, переважно студенти 

львівських вищих навчальних закладів. Серед членів організації три доктори наук, 5 кандидатів наук.  



В різний період керівниками організації були Катерина Котенко ( тепер засновник Zagorji 

foundation, Ярослав Геник( тепер завідувач кафедри екології УкрНЛДТУ), Наталя Яськів. Керівники 

напрямів: Крамар Руслана, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ЛУБП,  Отчич Галина, 

доцент НУ «Львівська політехніка», Наталя Морозюк,  кандидат економічних наук  Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

 Організація володіє фаховим експертно-тренерським потенціалом. Члени організації та 

залучені спеціалісти забезпечують належний рівень проведення тренінгів, семінарів , надання 

консультацій в сферах-освіта, місцевий розвиток, права людини, молодіжні ініціативи- Оксана 

Головко, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка, доцент Львівського 

університету бізнесу і права, перший директор юридичної клініки, яка була створена в рамках проекту 

ОРЦ. Лілія Величко-Гачак, старший викладач кафедри цивільного права і цивільного процесу, тренер, 

експерт. Шматько Олена Василівна, завідувач науково-методичного відділу, координатор 

регіонального тренінгового центру Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська 

обласна універсальна наукова бібліотека» . Гаталяк Христина , начальник відділу право-просвітництва 

та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Другий львівський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

        

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 

Офісні приміщення, які використовуються організацією  знаходяться за адресами, 79019, Львів, 

проспект Вячеслава Чорновола 4, к.1 та на базі Львівського університету бізнесу та права , Юридична 

клініка, Львів, вулиця вул. Антоновича 70. Приміщення обладнані робочими місцями з відповідним 

набором оргтехніки. Бюджет організації формують кошти донорських інституцій, добровільні 

пожертвування приватних та юридичних осіб.  З 2019 року бухгалтер ГО «Освітній ресурсний центр» 

Ірина Гнелиця, яка відповідає за бухгалтерський супровід проектів, підготовку фінансових звітів та 

має великий досвід фінансового ведення міжнародних проектів і програм  

 

Контактна інформація та адреса організації: 

Сайт: http://orc.org.ua/ 

Електронна пошта: natalya_yaskiv@ukr.net 

Телефон 0322 253 90 02 

Юридична адреса: 79 007, вул.Огієнка  буд. 18. 

Фізична адреса: 79019, Львів, проспект Чорновола 4, кім.1 
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