Právní stáž 2.0 – „Případ ve svých rukou“
Jsou na odborné praxi a řeší zajímavý případ. Za paragrafy vidí
celý příběh zblízka. Mluví s konkrétními lidmi na konkrétním místě.
Pomáhají aktivním občanům
– Občanům 2.0 v terénu.
1.9. 2011 Dnes jsem v poradně vyřešil svůj
30. dotaz. Opět jsem radil, jak požádat úřad
o informaci týkající se jeho činnosti. Není
to žádný rokenrol, ale je vidět, že se lidé
začínají zajímat o věci kolem sebe.
Ekologický právní servis (EPS) zapojuje
studenty práv již 18 let. Stážisté se podílejí
na bezplatném právním poradenství občanům, kteří řeší případy ve veřejném zájmu
– ochrana životního prostředí, nezákonný
postup úředníků, korupce. To, co začíná
krátkým dotazem do Poradny, se postupně
může vyvinout v rozsáhlou právní kauzu.
Tam však už nestačí jednorázová konzultace
a je potřeba vyrazit „do terénu“.
12. 12. 2012 Tak jsem dopsal svoji PRVNÍ
správní žalobu! Časem jich bude víc, mám
pocit. Nechal jsem v tom 25 hodin svého
života, ale výsledek stál za to! Teda, to samozřejmě posoudí až soud.
Terénní stáž nabízí Ekologický právní servis
ve spolupráci s Právnickou fakultou MU
studentům druhým rokem. Jde o první celoroční program, kde se studenti potkávají
s Občany 2.0 a jejich případy. V reálných
situacích komunikují s úřady a veřejnou
správou. Ve spolupráci s právníky EPS
vymýšlejí strategii postupu, připravují právní
podání a reagují na vývoj případu. Pracují
na případech ve veřejném zájmu a pomáhají
konkrétním lidem.

Případů Občanů 2.0, do kterých se mohou
studenti zapojit, je v současné době deset
a jsou rozprostřeny po celé republice. Zapojit
se tak mohou i mimobrněnští studenti práv.
Jedním z hlavních kritérií výběru případů,
ve kterých EPS pomáhá, je společenský
dopad a motivace lidí případ aktivně řešit.
1. 2. 2013 Dnes mám poprvé pocit, že systém
funguje. Krajský soud vyhověl naší poslední
žalobě! Tedy… přesněji vyhověl žádosti
o odkladný účinek, no je to tak 10 % žaloby,
ale to je přeci taky úspěch, ne?
V článku byly použity citace stážistů
Michala Boušky a Martina Studničky,
studentů 5. ročníku Prf MU.

Stáž v Ekologickém právním servisu:
http://www.eps.cz/podporte-nas/
pravni-staze
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