PRAVOKATOR в мережі

13,6 тисяч учасників скористалися послугами з
навчання та розвитку від мережі правових клубів
PRAVOKATOR у І півріччі 2021 року
Вже традиційно підбиваємо підсумки роботи нашої команди за перші 6 місяців
поточного року. Цей період для нашої команди видався доволі продуктивним.
Так, з січня по червень 2021 року, силами працівників мережі правових клубів
PRAVOKATOR та управління розвитку людських та інформаційних ресурсів у сфері
надання правової допомоги Координаційного центру з надання правової
допомоги було організовано та проведено 142 заходи, у яких взяли участь
8727 осіб.
Серед них працівники центрів з надання БВПД, адвокати, представники
громадськості, волонтери, правозахисники, студенти, представники органів
місцевого самоврядування та інші.

Також значну увагу у своїй роботі ми приділяємо розвитку власних інформаційних
ресурсів – інструментам, що дозволяють нам бути у постійному контакті з
цільовими аудиторіями та заохочувати нових учасників користуватися нашими
послугами.

Якщо порівняти показники за результатами роботи І півріччя 2021 року з
аналогічними показниками за ІІ півріччя 2020 року, можна побачити позитивну
динаміку. Зокрема значно збільшилась кількість користувачів на сайті майже на 95%
(з 12845 унікальних користувачів до 25044).
Зокрема, таких результатів нам вдалося досягти у тому числі через
запровадження Інформаційного дайджесту мережі правових клубів “The
Wall”, перший випуск якого відбувся у червні 2020 року. Дайджест поширюється
серед працівників системи надання БПД та адвокатів шляхом електронної
розсилки, які через активні посилання переходять на наші ресурси та мають
можливість бути в курсі всіх проектів та ініціатив, долучатися до них, читати
корисний правовий контент та брати участь у наших заходах. Таким чином ми вже
маємо 11 щомісячних випусків та 1 спецвипуск до нового року 2021.
Читати більше про підсумки роботи нашої команди за перші 6 місяців
поточного року на сайті.

Новини та заходи
InnovateLegalAid: для працівників системи БПД
завершився піврічний проєкт з інновацій
Завдяки інноваціям ми можемо поглянути на проблему з іншого боку та вийти за
рамки стандартних рішень. Інноваційні підходи до розв’язання проблеми роблять
послуги та продукти більш орієнтованими на клієнтів та ефективним.
Саме тому фахівці різних ланок системи безоплатної правової допомоги (БПД),
разом із зацікавленими представниками приватного та громадського секторів
зібрались разом в рамках проєкту #InnovateLegalAid. Їхня мета — знайти
інноваційні рішення найбільш комплексних проблем українців у доступі до
правосуддя.
Під час проєкту представники БПД досліджували найбільш болючі
проблеми клієнтів та вже мають ідеї та напрацювання, що допоможуть з їх
розв’язанням.
Щоб знати більше про проєкт
переглядайте відео, також на сайті
читайте
результати
реалізації
проєкту. Тут дивіться відеозапис з
презентації прототипів від командучасниць. Там багато інноваційних ідей,
котрі мають на меті спростити сервіс
надання правової допомоги.

Спілкування адвоката з клієнтом: як уникати
диcкримінаційних та токсичних висловлювань
Кожен правник обирає для себе
самостійно модель спілкування та
роботи з клієнтом. Часто адвокат
намагається абстрагуватися, але є
певні категорії громадян, які мають
захищені ознаки, проблематика яких
тісно переплетена з проблемою, з якою
вони звертаються до адвоката.
Правовий клуб PRAVOATOR.Дніпро, розуміючи потреби адвокатів,
підготував та 22 - 23 червня провів тренінг «Спілкування адвоката з
клієнтом:
як
уникати
диcкримінаційних
та
токсичних
висловлювань». Читайте як це було на сайті.

Досудове врегулювання земельних спорів
За
організаційної
підтримки
мережі
правових
клубів
PRAVOKATOR
проводиться онлайн-навчання з питань земельних правовідносин, тренерами
на яких виступають відібрані фахівці системи надання безоплатної правової
допомоги, що пройшли відповідні тренінги для тренерів hard skills та спільно із
командою фахівців мережі правових клубів, авторів та менторів системи надання
БПД підготували наповнення онлайн заходів.
25
травня
було
проведено
вебінар “Досудове врегулювання
земельних спорів” для працівників
системи надання безоплатної правової
допомоги,
що
пройшли
перший
дистанційний курс “Основні питання у
сфері земельних правовідносин”.
Детальніше про це на сайті

Як побудувати персональний бренд юриста?
Ще декілька років тому більшість
юристів не зважали на такі речі, як
персональний бренд, тим більш онлайн.
Зараз
же
адвокати
активно
використовують
соціальні
мережі,
ведуть експертні блоги, проводять
вебінари та прямі трансляції.
30 червня 2021 року у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів для адвокатів системи
БПД відбувся тренінг «Я-концепція».
«Я-концепція» — спеціальний підхід, за яким в компанії “Stasy Passion” працюють
з клієнтами та сприяють поширенню їхньої впізнаваності, створенню репутації та
розвитку експертів як фахівців.
Помилковою є теза, що персональний бренд це те, що ви про себе говорите та як
себе позиціонуєте. Насправді, це те, що про вас говорять інші. Існує навіть поняття
«людина-бренд». Особистий бренд і репутація юриста та консультанта — визначна
точка його розвитку та найбільш недооцінений спосіб отримання клієнтів. В епоху
блогерства, масмаркетингу та тотальної реклами всього всім залишається одна
істина: люди люблять людей!
Читати більше про захід
Проведення тренінгу "Я-концепція" заплановано в інших містах, тому якщо
Ви бажаєте взяти у ньому участь - слідкуйте за нашими анонсами, адже
кількість місць обмежена.

PRO Європейські стандарти забезпечення прав
людини у кримінальному процесі
Ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод,
Україна визнала обов’язковою для себе юрисдикцію Європейського суду з прав
людини, і саме ратифікація Конвенції стала поштовхом для запровадження
механізму гармонізації правової системи нашої держави з нормами й стандартами
Ради Європи. Для правників це означає необхідність застосування норм
міжнародного права, зокрема норм Конвенції, а також застосування практики
Європейського суду з прав людини для здійснення ефективного захисту прав
людини.
01 липня 2021 року адвокати, які залучаються до надання безоплатної правової
допомоги, пройшли навчання щодо особливостей застосування Кримінального
процесуального кодексу України з урахуванням європейських стандартів.
“У період інтеграції України до
європейської
спільноти,
питання
європейських стандартів, особливо у
кримінальному процесі, де права
людини
піддаються
найбільшим
обмеженням, вкрай актуальні. Саме
тому, фокусом уваги навчання були
питання порушення прав затриманих,
діях адвокатів під час виявлення таких
випадків, а також застосування
стандартів
якості
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги та норм міжнародного
права”
- зазначив Олександр Мхітарян, адвокат, тренер, начальник відділу забезпечення
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Одеській області.
Читати більше на сайті

Статті

6 червня – День
журналіста. Яка вона,
співпраця з
журналістами?

Щороку 6 червня в Україні відзначають професійне свято працівників засобів
масової інформації в Україні – День журналіста.
За дату святкування визначено 6 червня — день прийняття 6 червня 1994
року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів –
найбільшої у світі організації професійних працівників засобів масової інформації,
штаб-квартира якої розташована у Брюсселі (Бельгія).
Хто такі журналісти? І які у них права?
Як працівникам та адвокатам системи надання БПД налагодити ефективну
співпрацю з журналістами?
Як знайти інформпривід у для співпраці із журналістами?
Поради у спілкуванні із журналістами - читайте у статті на сайті!

Управління майном дитини
09 червня правовим клубом PRAVOKATOR.Львів у співпраці з Стрийським
місцевим центром з надання БВПД організовано онлайн-зустріч з
експертом на тему “Управління майном дитини”.

В місцеві центри з надання БВПД часто звертаються клієнти з питанням укладення
договору купівлі продажу майна, яке повністю або частково належить малолітній
дитині та з питаннями отримання дозволу від органу опіки та піклування на
здійснення цього правочину. Експертом заходу виступила Городицька Олена –
головний спеціаліст відділу “Новороздільське бюро правової допомоги” Стрийського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

В чому полягає управління майном дитини?
Яка роль органів опіки та піклування?
Згода батьків на вчинення правочину щодо продажу майна дитини
Судова практика - детальніше у статті на сайті

Поради від PROфі
PRO відшкодування
пільгових пенсій:
непомірний тягар або
законодавчо визначений
обов’язок
Сьогодні підприємства зі шкідливими умовами праці опинилися в надкритичному
стані, а ті, хто намагається оскаржувати дії органів Пенсійного фонду в судовому
порядку, зазвичай не перевіряють правильність нарахованих сум та порядок їх
стягнення.
Чому ця проблема є актуальною саме зараз?
Як діяти у таких ситуаціях
Що говорить судова практика?
На що звертати увагу?
На ці та інші питання в черговій статті для рубрики #ПорадиВідPROфі відповідає
Григорій Пономарьов, юрист, спеціаліст у сфері пенсійного забезпечення. У статті
автор не тільки наводить яскраві позитивні приклади з судової практики щодо
оскарження дій органів Пенсійного Фонду, але й ділиться порадами з власного
досвіду на що слід звертати особливу увагу під час захисту прав клієнта у цій
категорії справ. Читати статтю на сайті

PRO Стамбульску
конвенцію: переваги та
ризик для України

Чому ратифікація конвенції актуальна сьогодні
історія та передумови
зміст конвенції
чого вимагає документ від держав
законодавчі зміни, пов’язані з підписанням
переваги та ризики
Про все це детально виклала авторка Ірина Поліщак, практикуюча адвокатка,
спікерка навчальних заходів мережі правових клубів PRAVOKATOR. Читати статтю
Якщо ви маєте досвід у сфері права та практичні знання, які можуть бути корисні
іншим правникам, пропонуємо поділитися ними, долучившись до ініціативи
"Стань автором PRAVOKATOR”.

Онлайн-навчання
Онлайн-курс “Правові аспекти користування
фінансовими послугами банківських та інших
фінансових установ”
Раді повідомити, що з червня на платформі дистанційного навчання системи
БПД відкрито для проходження новий дистанційний курс на тему “Правові аспекти
користування фінансовими послугами банківських та інших фінансових установ”.

З онлайн-курсу ви дізнаєтесь:
якими функціями наділені колекторські компанії, які норми законодавства
регулюють їхню діяльність, які дії має право вчиняти колекторська компанія з
метою стягнення заборгованості з боржника;
що таке споживчий кредит, на що слід обов’язково звертати увагу під час
оформлення кредиту онлайн, за яких підстав договір про споживчий кредит
вважається укладеним в електронному вигляді;процедуру та порядок
перевірки мікрофінансової установи на надійність, підстави нарахування
неустойки за кредитними зобов’язаннями;
умови відкриття виконавчого провадження, ключові моменти і порядок
стягнення боргу за виконавчим написом нотаріуса;
що робити у випадку, якщо особа кредит не оформлювала, а фінансові
установи використовують її персональні дані та турбують дзвінками і
повідомленнями;
яка інформація може бути віднесена до персональних даних і яка
відповідальність передбачена законодавством за порушення у цій сфері.
За матеріалами експертів юридичної компанії “Касьяненко і партнери” ми створили
цей курс для правників розуміючи специфіку захисту прав громадян у справах зі
стягнення заборгованості, яка часто пов’язана з кредитними зобов’язаннями між
клієнтами та фінансовими або банківськими установами, та, відповідно, може
супроводжуватися колекторською діяльністю.

Вебінар "Відчуження батьків – психологічне насилля
над дітьми"
В Україні довгий час існує проблема під
назвою відчуження одного з батьків. Це
ситуація, в якій незаконно розлучають
дітей з батьками в ході сімейних
конфліктів
при
розлученні,
що
призводить до збільшення кількості
дітей, що зазнають психологічного
насильства.
Відчуження одного з батьків є формою психологічного насилля над дитиною, яке
може проявлятися у різних формах. Внаслідок цього дитина може страждати від
психологічних травм, що зберігаються і у дорослому житті.
Зокрема психологічне насилля може проявлятися у:
необґрунтованих звинуваченнях, що стосовно дитини раніше здійснювалося
насилля другим із батьків або в жорстокій та насильницькій поведінці щодо
одного з батьків,
вселенні дитині відчуття провини, нібито контакт з одним із батьків засмучує
другого,
нав’язуванні дитині відчуття, що вона перебуває в небезпеці під час
відвідування одного з батьків,
необґрунтованих звинуваченнях на адресу бабусі чи/та дідуся, а також інших
членів сім’ї,
переїзді без попереднього обговорення.

Зустріч з експертом "Договір оренди: актуальні
особливості вирішення спорів"
Договірне право регулює правові
відносини між суб’єктами цивільних
правовідносин практично у всіх сферах
життя. Від того наскільки правильно був
складений договір, в подальшому буде
залежати стабільність і ефективність
взаємовідносин між суб’єктами, які його
уклали.

Спікерка: Загорняк Наталія, адвокатка, к.ю.н., к.е.н., МВА, керуюча АБ
«Антикризовий адвокат Н. Загорняк», доцентка Академії адвокатури України.
Питання, які обговорюватись під час заходу:
- Правові наслідки визнання договору оренди неукладеним. Застосування ст. 1212
ЦКУ. Помилки та кейси;
- Сучасні проблеми, пов’язані із відмовою орендаря від договору оренди. Помилки
та кейси.

Корисні матеріали
Визначення походження дитини
Постанова Верховного суду від
28.04.2020р.
у
справі
№
520/12514/18: особа не має права
оспорювати
батьківство,
записана
батьком дитини, якщо в момент
реєстрації себе батьком дитини вона
знала, що не є її батьком, а також
особа, яка дала згоду на застосування
допоміжних репродуктивних технологій
відповідно до частини першої статті 123
Сімейного кодексу.
Постанова Верховного суду від
25.08.202р. у справі № 478/690/18:
висновок
судово-медичної
(молекулярно-генетичної) експертизи є
підставою для категоричного висновку
для визнання батьківства. Нез`явлення
відповідача разом із дитиною до
експертної установи для відібрання
біологічних матеріалів для проведення
судово-генетичної експертизи свідчить
про її небажання отримати точні
висновки щодо походження дитини на
спростування доводів позивача про
його батьківство щодо дитини.

Постанова Верховного суду від
24.04.2020р.
у
справі
№
489/1565/17:відповідно
до
частини
п`ятої статті 136 СК України не має
права оспорювати батьківство особа,
записана батьком дитини, якщо в
момент реєстрації себе батьком дитини
вона знала, що не є її батьком, а також
особа, яка дала згоду на застосування
допоміжних репродуктивних технологій
відповідно до частини першої статті 123
цього Кодексу. Отже, законодавець
обмежив право особи, яка записана
батьком дитини, на оспорювання свого
батьківства, зокрема, якщо в момент
реєстрації себе батьком дитини вона
знала, що не є її батьком.

Способи участі батьків у вихованні дитини
Постанова Верховного суду
від
28.10.2020р. у справі № 241/47/19: з
досягненням дитиною десятирічного
віку у неї з’являється право не лише
бути вислуханою, але й брати активну
участь у вирішенні своєї подальшої
долі. Верховний суд також звертає увагу
на норму статті 12 Конвенції про захист
прав дитини, де зазначено, що дитині,
яка здатна формулювати свої погляди,
має бути забезпечено право вільно
висловлюватися з тих питань, які
стосуються її.
Постанова Верховного суду від
09.11.2020р.
у
справі
№ 487/7241/18: згода дитини на
проживання з одним з батьків не
повинна бути єдиним вектором суду для
прийняття ним рішення. Адже в
окремих випадках думка дитини може
мати
лише
психоемоційне
навантаження та не відображатиме
реальної ситуації. І тому, заслуховуючи
згоду дитини на проживання з одним з
батьків, суд, повинен розуміти, наскільки
ця згода відповідає інтересам дитини,
сприяє захисту її прав, дасть можливість
дитині розвиватися та утверджуватися у
цьому суспільстві.

Постанова Верховного суду від
09.11.2020р.
у
справі
№
753/9433/17: Суд при встановленні
способу спілкування має дотримуватися
розумного балансу на участь обох
батьків у вихованні дитини. Так, у справі
встановлено, що емоційний стан дитини
обумовлений не присутністю батька в її
житті, а напруженими конфліктними
стосунками
між
батьками,
які
використовують дитину для образ один
одного, зневажають право сина на
спокійне
щасливе
дитинство
та
гармонійний
розвиток
особистості.
Особисті конфлікти між батьками не
повинні порушувати інтереси дитини.

Адвокати навчались особливостям правового
представництва біженців та шукачів захисту
В правовому клубі PRAVOKATOR.Київ адвокати, які співпрацюють з центрами з
надання БВПД, дізналися про особливості та тонкощі правового представництва
біженців та шукачів захисту в судах.
Одноденний тренінг організований Благодійною організацією “Право на захист”
спільно з Координаційним центром з надання правової допомоги був присвячений
темі правового представництва під час судового оскарження негативних рішень
міграційної служби у справах шукачів захисту та особливостей рішень про
екстрадицію цієї категорії осіб.
Яким досвідом ділилися тренери та чому цей захід важливий для адвокатів дивіться у відеоролику!
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