
Час Ключові теми Тренери

1-й день 12 січня 2019

9:00--09:30
Вітальне слово. Короткий 
огляд програми 3 блоку. 
Знайомство. 

Христина 
Ковцун

Антон  
Красов

09:30-10:30
Огляд виконання домашніх 
завдань

Христина 
Ковцун

Антон  
Красов

10:30-11:15

Отримання фінансування 
громадськими об’єднаннями 
ветеранів з державного та 
місцевих бюджетів

Христина 
Ковцун

11:15-11:30 Перерва на каву

11:30-13:00
Права людини. Нові тенденції 
в розумінні прав людини

Христина 
Ковцун

13:00-14:00 Перерва на обід

14:00-15:45

Урядові структури. 
Розподіл державної влади, 
державна влада і місцеве 
самоврядування. Ієрархія 
норм права. 

Антон  
Красов

15:45-16:00 Перерва на каву

16:00-17:40

Доступ до інформації: 
інноваційні технології як один 
з інструментів реалізації 
прав людини

Христина 
Ковцун

Антон  
Красов

17:40-18:00 Підсумки першого дня.
Христина 
Ковцун

Час Ключові теми Тренери

2-й день 13 січня 2019

09:00-11:15

Доступ до правосуддя. 
Способи захисту прав.

Система безоплатної 
правової допомоги

Христина 
Ковцун

11:15-11:30 Перерва на каву

11:30-13:00
Місцева демократія та її 
інструменти

Антон  
Красов

13:00-14:00 Перерва на обід

14:00-15:30

Адвокація з позиції депутата. 
Місцеві програми та 
Львівський центр надання 
послуг УБД.

Олена 
Пасевич

15:30-15:45 Перерва на каву

15.45-17.45

#півднядлязахистузахисників 
– адвокаційна кампанія 
Юридичної Сотні. 
Формування меседжів.

Олена  
Лисенко

17:45-18:00 Висновки. Підсумки та домашнє завдання

Христина Ковцун 

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

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).

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

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

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.
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Програма Школи Юридичної Сотні 
Правовий  блок та адвокація

12-13 січня 2019 р.

м. Львів

Олена Лисенко

Голова комунікаційного напрямку 
Юридичної Сотні, кандидатка 
юридичних наук. 

Брала участь у розробці адвокаційної 
кампанії Юридичної Сотні 
#півднядлязахистузахисників. 

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.


