Час

Ключові теми

Тренери

Час

1-й день 28 липня 2018
9:00-10:00

Вітальне слово. Короткий огляд
програми правового блоку.
Огляд виконання домашніх завдань.

10:00-10:30

Як працює держава. Чим відрізняється державна влада від
місцевого самоврядування.

10:30-10:45

Перерва на каву

10:45-12:15

Як працює держава. Чим
відрізняється державна влада
від місцевого самоврядування.

12:15-13:00

Децентралізація:
для чого вона потрібна?

13:00-14:00

Перерва на обід

14:00-16:30

Що потрібно знати про
місцевий бюджет: формування і
виконання.

Ключові теми

Тренери

2-й день 29 липня 2018
Вікторія Дубовенко

09:00-11:00

Способи захисту своїх прав.
Доступ до правосуддя:
практичні аспекти.

11:00-11:15

Перерва на каву

11:15-12:00

Відповідальність

Христина Ковцун
Христина Ковцун

Христина Ковцун

Працювала над управлінням проектами: менеджер проекту
в сфері моніторингу дотримання гарантій заборони тортур
щодо полонених (2016 рік), менеджер Юридичної клініки
Школи права УКУ (станом на сьогодні).
Христина Ковцун

Христина Ковцун

Антон Красов

12:00-13:00

Як отримати доступ до
інформації.

13:00-14:00

Перерва на обід

Представниця у Львівській обл. та
юристка-аналітикиня Юридичної сотні,
менеджерка Юридичної клініки Школи
права Українського католицького
університету.

Антон Красов

У свій час співпрацювала з ЦППД “СІМ” в якості юриста
громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав
людини у м. Львові.
Займалась документуванням порушень прав людини на Сході
України у зв’язку із збройним конфліктом, а саме: полонених
за підтримки OSCE/ODIHR та зниклих безвісті.

Антон Красов

16:30-16:45

Вікторія Дубовенко

14:00-16:00

Практичні аспекти використання
інструментів місцевої демократії
у діяльності ветеранських
організацій.

Антон Красов

16:00-16:30

Про уроки, враження учасників
по завершенню правового
блоку. Домашнє завдання.

Вікторія
Дубовенко

6+ років в юридичній практиці, в тому
числі надання правової допомоги
учасникам російсько-української війни.

Перерва на каву

16:45-18:00

Участь у прийнятті рішень:
законодавчі основи та успішні
кейси.

18:00-19:30

Чи знаємо ми достатньо про
права людини.

Антон Красов

Христина Ковцун

16:30

Завершальна кава

Спеціаліст з військового права,
представник ГО «Юридична Сотня» в Кіровоградській області.
Автор статей і публікацій на тему захисту прав учасників АТО
у провідних українських виданнях. Постійний учасник теле- та
радіопрограм.
Сертифікований тренер програми «MALE» Міжнародної
фундації виборчих систем. Проводить тренінги з питань
виборів, прав людини, захисту прав військовослужбовців та
ветеранів, взаємодії органів влади і громадськості.

Вікторія Дубовенко
10+ роки в юридичній практиці, в тому
числі надання правової допомоги
учасникам російсько-української війни
Представниця у Дніпропетровській
області ГО «Юридична сотня».
Співзасновниця ГО «Освітньо-правовий центр «Дніпро».

Програма правового блоку
Школи Юридичної Сотні
28-29 липня 2018 р.

Юристка «Клініки з прав людини» м. Дніпро, проекту
«Допомога потерпілим від катувань в Україні»
Інтеграторка місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Організація комунікативних та правопросвітницьких заходів

м. Дніпро
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