
                  

ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ЮРИСТОК 

Слова важливі для прав і права 

 

18 червня 2021  

м. Київ 

 

 

09:30  Реєстрація та вітальна кава 

 

10:00  Відкриття Форуму 

 

10:30 Панельна дискусія І «Гендерно-чутлива комунікація в юридичній спільноті: 

Чому слова важливі для прав і права?» 

 

Модераторка Лариса Денисенко, правозахисниця, письменниця, членкиня 

правління та співзасновниця Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” 

 

У цій панельній дискусії йтиметься про важливість гендерно-чутливої 

комунікації, як у середині юридичної спільноти, так і в зовнішніх комунікаціях із 

суспільством. Про те, як слова впливають на довіру до юридичної спільноти, 

державних інституцій та ставлення до захисту прав людини.   

 

11:15 Презентація «Кращі практики впровадження гендерних стратегії у юридичній 

спільноті» 

 

11:40 Keynote спікерка: Олена Харитонова - кандидатка юридичних наук, доцентка 

кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

 

12:00 Панельна дискусія ІІ «Вплив освіти на формування гендерно-чутливого 

середовища» 

 

Модераторка: Вікторія Карпа - керівниця центру ЮрФем:освіта, юристка, 

членкиня Освітнього центру з прав людини у м. Львові   

 

Панельна дискусія присвячена впливу освіти на формування гендерно-чутливого 

юриста/юристки, судді, адвоката/-ки та представниць/-ків правоохоронної 

системи. Чи можемо ми за відсутності наскрізної гендерної тематики у 

навчальних програмах для юридичної спільноти,, забезпечити комунікацію вільну 

від упереджень, стигми, дискримінації. Яким чином гендерно-чутлива освіта 

впливає на формування довіри суспільства до юридичної спільноти.   

 

13:00  Обід 
 

14:00 Keynote спікерка: правозахисниця із Великобританії по темі захисту 

постраждалих від гендерно-обумовленого насильства 

 

14:20  Панельна дискусія ІІ “Справи пов'язані із гендерно-зумовленим насильством: 

чому мова має значення? 



                  

 

Модераторка: Христина Кіт - голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”, 

адвокатка, звернути увагу на індекс 

 

У цій панельній дискусії йтиметься про зміну мовленнєвого дискурсу навколо 

справ пов'язаних із домашнім насильством, сексуальним насильством тощо. Чому 

справи пов'язані із гендерно-обумовленим насильством досі сприймаються чимось 

приватним  і як це впливає на законодавство, судову практику та захист прав 

людини. 

 

15:10 Робота в групах: “Комунікація справ пов'язаних із гендерно-зумовленим 

насильством: інструкція для юридичної спільноти” 

 

15:40  Кава-брейк 

 

16:10 Досвід Канади щодо розгляду справ пов’язаних із гендерно-обумовленим 

насильством  

 

16:40  Мотиваційні виступи «Шлях юристок різних професій»  

18:00  Підведення підсумків  


