Škola lidských práv 2008
Průběžná zpráva o 10. ročníku vzdělávacího projektu PILA pro studenty právnických fakult

Škola lidských práv 2008 se uskutečnila ve dnech 21. – 26. 9. 2008 již tradičně v
hotelu Kozí horka na Brněnské přehradě. Zúčastnilo se jí 19 studentů ze všech
právnických fakult v České republice, kteří byli vybráni z téměř 50 přihlášených uchazečů.
I letos se osvědčila letáková a plakátová kampaň na fakultách podpořená pozitivními
referencemi účastníků předcházejících ročníků a informace na webu PILA.
Program:
I při letošním jubilejním ročníku byl program sestaven tak, aby si studenti měli
možnost prakticky „osahat“ co nejvíce oblastí právní ochrany lidských práv a veřejných
zájmů. Program zahrnoval 11 výukových bloků, cca 32 hodin výuky a dvě večerní besedy
s hosty.
Program se skládal z diskusí, simulovaných řízení, práce ve skupinách, analýz
konkrétních případů a argumentačních cvičení, studenti si nacvičili např. pohovor
s klientem etc.
Studenti měli formou interaktivní výuky možnost aplikovat své dosavadní znalosti a
získali nové z oblasti public interest law, v užším smyslu z oblastí týkajících se
environmentální problematiky:
 správní řízení a zapojení veřejnosti
 environmentální judikatura Evropského soudu pro lidská práva
 hluk a právní řešení
lidskoprávních témat:
 práva pacientů
 domácí násilí
 práva obětí trestných činů
 diskriminace
 migrace
a dalších aktuálních právních otázek:
 porušování práv zaměstnanců obchodními řetězci
 bezplatná právní pomoc a pro bono služby v ČR
Lektory ŠLP byli zkušení právníci z významných nevládních organizací. Studenti
se tak přímo se seznámili se s činností nevládních organizací Ekologický právní servis,
Liga lidských práv, Mental Disability Advocacy Center, Persefona, Dopravní federace a
Trast pro ekonomiku a společnost.



Výukový program doplnila večerní vystoupení 4 hostů:
blogařů Jiného práva Jana Komárka, Pavla Molka a Michala Bobka
výkonného ředitele Trastu pro ekonomiku a společnost Stanislava Kutáčka

Hodnocení:
PILA klade velký důraz na zpětnou vazbu. Hodnocení bloků studenty proběhla na
konci ŠLP formou anonymních dotazníků (z 19 studentů jich odevzdalo dotazník 19),
které byly v průběhu října zpracovávány a ve formě grafů a sebraných poznámek
z jednotlivých dotazníků rozeslány všem lektorům.
Poznatky z výuky a hodnocení ŠLP PILA dále využívá při svých dalších
vzdělávacích aktivitách, především na workshopech pro vyučující práva na právnických
fakultách a na přípravu dalších ročníků ŠLP.
Několik komentářů z hodnotících dotazníků:





„…vytvořili ste skvelú atmosféru, a to dosť pomohlo. Len tak ďalej..“
„…komunikace se studenty byla úžasná!...celkově velice pozitivní dojem! úžasné,
kdyby se takhle vyučovalo ve škole, pak jsme všichni Judr Sokolové ☺ ..“
„…domníval jsem se, že 3- resp. 2hodinové bloky budou těžké z hlediska udržení
pozornosti, ale…až jsem byl překvapen, jak rychle hodina uběhla…“
„ Děkuji velice PILA za organizování ŠLP, doufám a přeju, abyste z naší účasti i
reakcí měli pocit, že to stálo za to věnovat tomu čas, energii, sebe. Já myslím, že
určitě ANO!..“



„ Škola byla výborná. DÍKY…spousta zajímavých a přátelských lidí – jak mezi
studenty, tak „učiteli“…“



„Špica“

Pokračování Školy lidských práv:
Protože studenti byli se zářijovou ŠLP již tradičně spokojeni, projevili velký zájem o
další setkání. Proto PILA ve spolupráci se studenty právnické fakulty v Olomouci
uspořádá v únoru nebo březnu po dohodě se studenty s ohledem na jejich časové
možnosti pokračovací setkání. Předběžně je přihlášeno 18 z 19 studentů. PILA počítá
s aktivním podílem studentů na přípravě a sestavení programu, tak jako tomu bylo
v loňském roce.

Dobrovolnická praxe absolventů ŠLP:
Podmínkou pro přijetí za účastníka ŠLP je závazek odpracovat 70 hodin jako
dobrovolník v neziskovém sektoru nebo se jinou formou v tomto rozsahu zapojit do
obecně prospěšných aktivit. K zařazení této podmínky nás vedla snaha přispět alespoň
malým dílem k řešení konkrétních problémů a dále přesvědčení, že účastníci ŠLP se
budou díky pozitivní zkušenosti více zapojovat do obecně prospěšných aktivit i ve své
budoucí právní praxi.
Absolventi ŠLP se zavázali 70 dobrovolnických hodin odpracovat do konce roku
2009.

Několik obrázků z letošní Školy:

Za Public Interest Lawyers Association zpracovala PhDr. Kateřina Kloubová, říjen 2008
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