«Знай свої права»
Проблема
розбудови
громадянського
суспільства,
демократичної правової держави є
безпосередньо
пов´язаною
з
розвитком правової свідомості та
правової культури. Саме правова
культура та правове виховання
населення є соціальною гарантією дії
верховенства правового закону в
суспільстві.
З метою підвищення загального рівня правової освіти, формування у
молоді позитивного образу права, виховання почуття важливості прав людини,
підвищення рівня обізнаності та набуття молоддю практичних навичок для
здійснення ними самостійного захисту власних прав, 11 березня 2015 року в
Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного
університету в рамках акції «Знай свої права» пройшов семінар-тренінг.
Захід підготовили
студенти
коледжу
Кравець
І.
та
Закатянський М., які
пройшли навчання в
Обласній правовій школі
для молоді (2-6 січня
2015 р.).
Три команди, які
об’єднали студентів 1-3
курсів, виконуючи різні
завдання, висвітлювали
основні
положення
Конвенції про права
дитини,
визначали
юридичні поняття та
терміни, розв’язували практичні завдання із прикладами кримінального та
адміністративного правопорушень, з’ясовували різницю у поняттях
кримінальної, цивільної та адміністративної відповідальності.
У якості експертів на захід були запрошені представники Координаційної
ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області:
Богомолова Н. М., голова ради, співробітник міжвузівського дослідного
центру «Політика та освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти; Армаш Н. О., заступник голови ради, завідувач кафедри
конституційного, міжнародного та адміністративного права Інституту права
імені В. Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних
наук, Дємєнева О. В., член ради, Директор Запорізького обласного центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокат; Балковой Р. Л.,

член ради, адвокат Запорізького обласного центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та Член Союзу юристів України, Голова
Запорізького відокремленого підрозділу громадської організації «Об’єднання
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», адвокат Біленко О. В.
Студенти також дізналися багато нового про свої громадянські права та
можливості їх реалізації, в т.ч. право на безоплатну правову допомогу.
Правова культура громадян
є
фундаментом
нового
суспільства в Україні. Адже
громадяни є єдиним чинником,
здатним утворювати державу і
правопорядок, приводячи в дію
Конституцію
України
і
законодавство.
Успішне
вирішення цих завдань залежить
від багатьох факторів, але
здебільшого
від
рівня
організації правової освіти і
виховання населення країни.
Саме, обізнаність у системі законоустрою та правопорядку, що існують у
державі, допоможе молоді розумно скористатись своїми правами, правильно
визначити свої обов’язки, застерегти від хибних вчинків і злочинних діянь.

