АНОНС
DRI workshop. ДЕМОКРАТІЯ В РАМКАХ ТА ПОЗА НИМИ
Звідусіль постійно і нав’язливо лунають думки експертів, коментарі медійників, запевнення
політиків про “кричуще” та “системне” порушення міжнародних (демократичних) стандартів в
Україні. Але чи насправді ці заяви завжди правдиві та доречні та ґрунтуються на аналізі цих
стандартів ? DRI пропонує молодим фахівцям, зокрема, майбутнім правникам, журналістам та
громадським активістам, опанувати можливість розрізняти “міфічні” та “надумані” заяви про
порушення міжнародних (демократичних) стандартів від справжніх порушень.
Чому навчяться учасники?
Під час серії практичних занять та лекцій від українських та міжнародних експертів учасники
навчяться розрізняти міжнародні стандарти та швидко й чітко ідентифікувати необґрунтованість
заяв, або ж навпаки – факти дійсних порушень стандартів. Також на учасників чекає
безпрецедентний інтерактивний, де вони самі зможуть надати свою оцінку тим чи іншим
фактам, обставинам та подіям.
Де і коли?
Одеса, на вихідних: 9-10 та 16-17 вересня 2017.
Заохочення?
Іменні сертифікати для учасників цілого курсу, подарункові сертифікати для найактивніших
учасників.
Для кого?
Молодь 18-35 років, студенти, аспіранти, молоді професіонали, юристи, журналісти, політологи,
міжнародники.
Спеціальні гості: Аніта Ушацька, суддя Міжнародного кримінального суду, суддя
Конституційного Суду Латвійської республіки, доктор юридичних наук, професор; Юрій
Ключковський, член Конституційної комісії України, народний депутат ІІІ-VI скликань.
Реєстрація
обов’язкова,
поспішайте,
оскільки
кількість
учасників
обмежена:
https://goo.gl/Nhig9e
ПРОГРАМА
9 вересня 2017
м. Одеса, вулиця Рішельєвська, 33, коворкінг “Термінал 42”
День 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
1000 – 1030

Реєстрація та кава

1030 – 1100

Вступне слово та знайомство з учасниками

00

11 – 12

30

1230 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1430

Міжнародні, європейські та конституційні стандарти внутрішньодержавної демократії
*Лектор буде визначений згодом
Обід
Питання та відповіді, інтерактивний клас (формат буде повідомлений згодом)
Неформальне спілкування та кава

10 вересня 2017
м. Одеса, вулиця Рішельєвська, 33, коворкінг “Термінал 42”
День 2. МІЖНАРОДНІ ВИБОРЧІ СТАНДАРТИ
1000 – 1030
1030 – 1200
1200 – 1230
1230 – 1330

1330 – 1400

Реєстрація та кава
Міжнародні виборчі стандарти: юридична природа
Ключковський Юрій
Обід
Топ 10 питань міжнародних виборчих стандартів від Юрія Ключковського. Які
найпоширеніші питання, пов’язані з міжнародними виборчими стандартам можна
зустріти та як правильно на них знайти відповідь?
Неформальне спілкування та кава

16 вересня 2017
м. Одеса, вул. Жуковського, 9, коворкінг “IQSPACE”
День 3. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАВОСУДДЯ
1000 – 1030
1030 – 1200
1200 – 1230
1230 – 1330
1330 – 1400

Реєстрація та кава
Міжнародні та конституційні стандарти захисту прав людини та правосуддя
Аніта Ушацька
Обід
Питання та відповіді, інтерактивний клас (формат буде повідомлений згодом)
Неформальне спілкування та кава

17 вересня 2017
м. Одеса, вул. Жуковського, 9, коворкінг “IQSPACE”
День 4. КРАШ ТЕСТ МІЖНАРОДНИХ (ДЕМОКРАТИЧНИХ) СТАНДАРТІВ
1000 – 1030
1030 – 1200
1200 – 1230
1230 – 1400
1430 – 1500

Реєстрація та кава
Практичне заняття. Аналіз та огляд з експертом DRI випадків застосування міжнародних
(демократичних) стандартів. Розгляд методик оцінювання таких стандартів
Обід
Церемонія закриття та підбиття підсумків
Неформальне спілкування та кава

