Шановні колеги адвокати Хмельницької області!
На сьогоднішній день в Україні триває антитерористична операція, в проведенні
якої бере участь велика кількість військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів
територіальної оборони, у кожного з яких є родина. Значна кількість осіб, які проживали
на територіях, де наразі проводиться антитерористична операція, стали вимушеними
переселенцями. У багатьох з них ще до початку АТО, або вже в її ході виникли та
виникають проблеми юридичного характеру, які вони, в силу своєї правової необізнаності
та ряду інших причин, не в змозі самостійно вирішувати. Це зокрема, питання набуття
відповідного статусу та право на пільги.
В зв’язку з цим за сприяння Ради адвокатів Хмельницької області, спільно з
Хмельницькою обласною громадською організацією "Подільська правова ліга",
юридичною приймальнею ГО «Самопоміч», таЮридичною клінікою Хмельницького
університету управління та права в м. Хмельницькому відбудеться круглий стіл на тему
«Координація дій волонтерів, правозахисників, юристів, адвокатів та громадських
організацій
Хмельницької області з надання правової допомоги вимушеним
переселенцям, учасникам АТО та їх родинам».
План заходу :
1. Особливості надання правової допомоги учасникам АТО та членам їх родин.
1.1.Порядок набуття статусу учасника АТО.
1.2.Порядок набуття статусу учасника бойових дій.
1.3.Пільги для учасників АТО.
1.4.Отримання статусу сім’ї загиблого військовослужбовця, гарантії соціального
захисту.
2. Особливості надання правової допомоги вимушеним переселенцям з зони
проведення АТО.
2.2. Порядок набуття статусу вимушеного переселенця.
2.3. Пільги для вимушених переселенців.
3. Взаємодія правозахисників, юристів, волонтерів, адвокатів та громадських
організацій у наданні допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та вимушеним
переселенцям.
4. Дискусія, розгляд проблемних питань.
Метою проведення цього заходу є обмін інформацією та досвідом щодо надання
правової допомоги учасникам АТО, вимушеним переселенцям та членам їх родин,
координація дій волонтерів, правозахисників, юристів, адвокатів для сприяння наданню
повної та своєчасної правової допомоги вищезазначеним категоріям осіб, обговорення
проблемних питань.
До участі в даному заході запрошуються представники державних та недержавних
органів, установ, волонтери, правозахисники, юристи, адвокати, представники
громадських організацій які надають та мають бажання і можливість надавати правову
допомогу учасникам АТО, вимушеним переселенцям та членам їх родин на безоплатній,
громадській основі.
Запрошуємо і Вас долучитись до участі в роботі круглого столу, який відбудеться
25 листопада 2014 року 12:00 в приміщенні Ради адвокатів Хмельницької області ( м.
Хмельницький, вул. Зарічанська. 5/3, 8 поверх).
З повагою
Від імені ініціативної групи
з проведення круглого столу
телефон для довідок : (097) 462-39-09 Оксана Антонівна Барилюк

О.А. Барилюк

