Час

Ключові теми

Тренери

Час

1-й день 15 грудня 2018

9:00-10:00

10:00-11:00

Інна
Сімакіна

Як співпрацювати з владою.
Що має знати громадська
організацію для ефективної
реалізації своєї мети

Інна
Сімакіна

Перерва на каву

11:15-13:30

Інструменти місцевої
демократії.
Як використовувати на
практиці.

13:30-14:00

Перерва на обід

14:00-16:00

16:00-17:00

17:00-17:30

Відкриті реєстри України.
Для чого потрібні та як
використовувати відкриту
інформацію
Практичні аспекти реалізації
доступу до публічної
інформації. Як ефективно
писати звернення та
клопотання.

09:00-11:00

Що таке адвокація.
Передумови її проведення та
реалізації.

Тарас Щербатюк
Надія
Кривопаленко

11:00-11:15

Координатор громадської приймальні
Української Гельсінської спілки з прав
людини в Черкаській області.

Член комітету «Доступність маломобільних груп населення у м.
Черкаси» при Черкаській міській раді.

Перерва на каву

Член координаційної ради «Черкаський обласний центр
допомоги учасникам АТО», Ради ветеранів АТО.

Тарас
Щербатюк

11:15-12:30

Як визначити мету адвокації,
знайти союзників та обійти
супротивників. Реальні кейси
успішних адвокаційних
кампаній.

Надія
Кривопаленко

12:30-14:00

#півднядлязахистузахисників
– адвокаційна кампанія
Юридичної Сотні.
Формування меседжів.

Олена
Лисенко

Сергій
Старченко

Інна Сімакіна
Юристка, правозахисниця.
Представниця ГО «Юридична сотня» в
Чернігівській області.

Тарас
Щербатюк

14:00-14:30

Перерва на обід

Тренерка з питань захисту прав дітей та молоді групи ризику.
Експертка з питань місцевої демократії та з питань залучення
громадян до прийняття рішень на місцевому рівні.

Вечеря

Як захистити свої права

Керівник ГО «Волонтер Черкащини».

Голова ГО «Черкаський правозахисний центр».

14:30-15:00
17:30-19:30

Тренери

2-й день 16 грудня 2018

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

11:00-11:15

Ключові теми

Інна
Сімакіна

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

Олена Лисенко
Голова комунікаційного напрямку
Юридичної Сотні, кандидатка
юридичних наук.
Брала участь у розробці адвокаційної
кампанії Юридичної Сотні
#півднядлязахистузахисників.

Програма Школи Юридичної Сотні
Правові основи та адвокація
15-16 грудня 2018 р.

Була координаторкою національної конкурсної програми
46-го кінофестивалю «Молодість», асистенткою
програмного директора фестивалів сучасного мистецтва
«PortoFranko» та «ГогольFest», волонтеркою у прес-службі
кінофестивалю Docudays UA.
Співзасновниця онлайн лекторію про сучасне мистецтво та
філософію sense.community та англомовного проекту про
Київ SEE-K.
Продюсерка документального короткометражного фільму
«Гібридна війна» (2017), американського режисера
Джейсона Блевінса.

м. Чернігів

0 800 308 100
LEGAL100.ORG.UA
fb.com/yursotnya
fb.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya

