Людиноцентричне правосуддя в Україні: Порядок денний засідань у секціях
Засідання у секціях проводяться для продовження полеміки, започаткованої під час інтерактивного
засідання, та обговорення того, як застосування орієнтованого на людину підходу може допомогти
вирішити проблеми, з якими стикаються люди у системі правосуддя України. Крім того, засідання у
секціях закладають основу для подальших віртуальних зустрічей, учасники яких більш глибоко
проаналізують конкретні проблеми правосуддя з метою створення дорожньої карти їх вирішення.
Пропонуються такі теми для обговорення під час трьох засідань у секціях:
●

Засідання 1: Проблеми на роботі, питання трудових відносин і безробіття
○ Фасилітатор: Євген Полтенко, виконавчий директор Мережі правового розвитку
○ Доповідач: Максим Щербатюк, програмний директор Української Гельсінської спілки з
прав людини

●

Засідання 2: Гендерно обумовлене насильство
○ Фасилітатор: Катерина Єрошенко
○ Доповідач: Христина Кіт

●

Засідання 3: Доступ до державних послуг та їх якість: реєстрація посвідчення особи для
внутрішньо переміщених осіб
○ Фасилітатори: Ашот Агаян і Валентина Мудрік
○ Доповідач: Дмитро Кузін

Тривалість кожного засідання у секціях складає 40 хвилин. Пропонується такий план роботи:
●

Стислий опис проблеми правосуддя та її впливу на життя людей
(дві хвилини, покладається на фасилітатора).

●

Проведення фасилітатором обговорення на основі таких запитань:
○

Що нам відомо про дану проблему? Які існують дані про природу і масштаб проблеми?
Які категорії осіб потерпають від проблеми найбільше? Як пандемія КОВІД-19 загострила
чи змінила дану проблему правосуддя? 12 хвилин

○

Чи існують дієві рішення для усунення проблеми та причин її виникнення? Наскільки
здійсненними є ці рішення? 12 хвилин

○

Хто з дійових осіб у системі правосуддя підтримує ці рішення, і де вони лише погіршують
ситуацію? Як можна було б запобігти виникненню цих проблем, вирішити їх раніше чи
ефективніше? 12 хвилин

○

Хто з дійових осіб залучений до вирішення цієї проблеми правосуддя на державному,
муніципальному та місцевому рівнях? Як можна покращити їх співробітництво для
вирішення даної проблеми? 10 хвилин

Серед учасників кожного засідання є доповідач, який після завершення роботи у групах доповість про
головні висновки за результатами обговорення (3-4 хвилини).

