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Асоциация за детско развитие „Член 24”
Юрист
Име на свободната позиция

Без значение
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

По споразумение
Вид заетост - временна, постоянна

Според възможностите на кандидата
Продължителност на работното време

Доброволна дейност
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Асоциация за детско развитие „Член 24” е създадена през 2013 – та година. Сдружението
осъществява дейност в обществена полза.
Към момента основните усилия на асоциацията са насочени към:
-

-

Създаване на работещ механизъм за спазване на съдебни решения и съдебно
одобрени споразумения за лични контакти с деца ; легализиране на споделеното
родителство в страната, определяне на разумни режими на контакти между дете и
родител (в случаите извън споделеното родителство).
Промени в Зкона за защита от домашното насилие в насока минимизиране на
злоупотребите и повишаване на ефективността по отношение на реалните жертви.
Противодействие срещу практики за разделяне на деца от родители в нарушение на
закона, маскирани като грижа за детето, при хипотетични корупционни схеми.
Законови мерки срещу незаконните осиновявания и трафика на деца.
Разяснителни кампании за донорството на органи.

В сдружението няма платени длъжности, работи се само на доброволен принцип.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Участие в дискусиите преди предприемане на действия от страна на сдружението.
Участие в изготвяне на писма, становища и други документи на сдружението.
Ако кандидатът е адвокат – водене на дела по пилотни случаи, които биха имали
значение за постигане на целите на сдружението. В последния случай кандидатът
може да получава хонорарите си при възможност (при платежоспособен клиент или при
спечелване на дело за неплатежоспособен).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Кандидатите могат да бъдат както дипломирани юристи, така и студенти по право.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Възможност за реализиране на собствени идеи, морална удовлетвореност, натрупване на опит,
неучастие в каузи, които доброволният сътрудник не приема изцяло.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
При интерес изпратете заявление и кратка информация за себе си на следния електронен
адрес: info@adr-24.net
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