
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 07.12.2018 г. от 10.00 ч. в Съдебната палата в град Перник
ще се проведе „Ден на отворените врати“. Тази година инициативата се
провежда под наслов „Открито за съдебната власт“, което ясно показва
основната цел и задача на заложените мероприятия в програмата за деня, а
именно подобряване на правната култура на обществото, по-специално на
младите хора в България, повишаване на доверието и изграждането на
чувство за справедливост в българските граждани, както и на разбирането
за съдебната власт като гарант и защитник на техните интереси и
граждански права.

Подтемата на тазгодишната информационна кампания е отново
медиацията като естествено продължение на темата от миналата година,
когато запознаването на аудиторията с този алтернативен метод за
разрешаване на спорове предизвика голям интерес и желание при
следващото отбелязване на Деня на отворените врати да се демонстрира
симулация на медиация.

В деня на отворените врати всички, които желаят може да се
запознаят със структурата и функциите на съдебните институции в нея и
със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. На
мултимедиен екран, разположен на партера на Съдебната палата, през
целия ден ще бъдат прожектирани филми, чрез които ще се популяризира
дейността на съдебните институции, както и алтернативното решаване на
спорове.

От 11.00 ч. в Зала №2 административните ръководители на Окръжен
съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник и
Районна прокуратура - Перник ще наградят победителите в обявеният
конкурс за есе на тема "Това, ли което ни "разделя"е онова ,което ни
"събира" по пътя към медиацията" за ученици от 8-и до 12-и клас на
средните училища в област Перник. Победителите ще бъдат
предварително обявени на 06.12.2018 г. на интернет страниците на
съдебните институции.

В 11.15ч. ще бъде изнесена лекция на тема:“Какво е медиацията“ с
лектор медиатор Деница Иванова.

От 11.30 ч. в зала №2 учениците от Гимназия с преподаване на
чужди езици „Симеон Радев“ гр. Перник ще демонстрират симулация на
процедура по медиация.

От 13.30 ч. ще се проведе интервю с медиатори, заявили желание за
включването им в  Центъра за спогодби и медиация към Окръжен съд –
Перник и Районен съд – Перник.

От 14.30 ч. в зала №2 административните ръководители ще се
срещнат с граждани и журналисти.


