
 

 

 

 

06 жовтня 2015 року  

ПРЕС-АНОНС  

 

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ВІДБУДЕТЬСЯ  КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ АДВОКАТІВ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЖУРНАЛІСТІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ  У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

12 жовтня  з 09:00  до 18:00 в конференц-залі готелю «Янісоль» за адресою: 

м.Хмельницький,  вул.Свободи, 40а відбудеться тренінг  «Розвиток зовнішніх зв’язків 

адвокатів, регіональних органів адвокатського самоврядування з мас-медіа та 

громадськими організаціями» задля інформаційного висвітлення, моніторингу та 

усунення випадків порушення прав людини у кримінальних справах.  

Для участі в тренінгу запрошують:                                                                                                  

- місцевих адвокатів, 

- представників регіональних органів адвокатського самоврядування 

- представників правозахисних громадських організацій та 

- журналістів.   

Учасники тренінгу розвиватимуть в собі здатність працювати разом для виконання  

Декларації щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні (яка була підготовлена 

та офіційно представлена адвокатською спільнотою 24 червня 2015 р. у м. Києві) та 

побудови дієвої системи боротьби з порушеннями професійних прав адвокатів та прав їхніх 

клієнтів.  

«Впродовж тренінгу всі три сторони отримають практичні навички з сучасної ефективної 

комунікації, взаємного розуміння їхньої роботи та спільних проблем, з якими вони 

зіштовхуються, а також спільного бачення основних порушень закону та професійної 

етики, які наразі нерідко трапляються в системі кримінальної юстиції» -- каже Марк Сегал, 

головний  експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в 

Україні», за підтримки якого відбудуться подібні тренінги ще в 18 містах України.  

В програмі тренінгу передбачені наступні теми:  
Навіщо нам мас-медіа? Що потрібно  журналістам?  Як привернути увагу  громадськості та мас-медіа до 

випадків порушення прав людини? Як їх залучення може вплинути на хід розгляду справи?  

Інформація vs Комунікація. Сила прес-релізу, який працює. Техніка інтерв’ю.  

Межі висловлювань адвокатів у судовому процесі; відповідальність адвоката.  

Практичні вправи. 

 
   

 
 

 
 

http://unba.org.ua/assets/uploads/news/post-relis/2015.06.24-official-presentation-dekl.pdf
http://unba.org.ua/news/542-news.html


Участь у тренінгу є безкоштовною. 

За результатами заходу всі учасники отримають сертифікати. 

Організаторами тренінгу є Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів  Хмельницької 

області, ВГО "Асоціація правників України",  ВГО "Асоціація адвокатів України", ГО «По захисту 

прав людини», Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»,  Інститут розвитку 

регінальної  преси. 

Тренери та доповідачі: Людмила Гуменюк, медіа-тренер, виконавчий директор «Центру 

медіареформ», Людмила Панкратова, адвокат, медіа-юрист Інституту розвитку регінальної  

преси, Леонід Лазебний, адвокат, головний редактор журналу АДВОКАТ, Марк Сегал, 

головний  експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в 

Україні», представники Національної асоціації адвокатів України. 

ДОВІДКА:  

Із текстом Декларації можна ознайомитися тут: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/post-
relis/2015.06.24-official-presentation-dekl.pdf 

Офінійна презентація Декларації http://unba.org.ua/news/542-news.html 

За додатковою інформацією звертатися до Тетяни Сівак (тел.097-869-50-03, e-mail: 

sivak@nxt.ru).  
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