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În atenția domnului Decan al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,

Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Stimate domnule Decan,Vă scriu în numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO,inițiator al centrului de asistență juridică Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, pentru avă aduce la cunoștință primul raport de activitate al acestui program și recomandarea adresată
instituției pe care o reprezentați în vederea promovării accesului la justiție al persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile.Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bonospecializat în domeniul drepturilor omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție algrupurilor vulnerabile din România. În primul an de activitate (2015) am primit peste 100 desolicitări de asistență juridică și am reușit să oferim sprijin juridic pentru aproximativ 100 debeneficiari (copii cu dizabilități, persoane afectate de violență domestică, persoane de etnie romă,persoane cu boli cronice etc.) datorită unei colaborări eficiente cu 48 de avocați pro bono din maimulte regiuni ale țării. În urma acestui prim an de activitate, am constatat că există o nevoiesemnificativă de a asigura servicii juridice minime, în mod gratuit, pentru persoanele aparținândgrupurilor vulnerabile, dat fiind faptul că multe dintre acestea nu pot beneficia de sistemul deajutor public judiciar existent la ora actuală în România. Momentan, proiectul nostru poate asiguradoar o mică parte din cererea crescândă de servicii de asistență juridică pe care am observat-o înurma activităților desfășurate.Este absolut necesară susţinerea comunităţii locale (atât instituții publice, cât și private) șinaţionale în scopul creării de centre de asistenţă juridică similare. Centrul de asistență juridică pro
bono (în en. clearinghouse) este un model care funcționează cu succes peste tot în lume, iar centrulpilot Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului dovedește că poate funcționa cu succes și înRomânia, aducând beneficii însemnate comunității. În prezent, Rețeaua Pro Bono pentru DrepturileOmului nu are resursele necesare pentru a asigura o acoperire la nivel național, iar solicitărileprimite în primul an de funcţionare au fost prea numeroase pentru a fi adresate într-un timp scurt.Având în vedere toate acestea, recomandăm dezvoltarea clinicii juridice din cadrul Facultății
de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pentru a include cazuri reale și pentru a veni în
sprijinul acestui model de practică a avocaturii pro bono, oferind asistență juridică
persoanelor care altfel nu și-ar putea permite onorariul unui avocat. Clinica juridică esterecunoscută internațional ca un instrument eficient nu doar de facilitare a accesului la justiție apersoanelor vulnerabile din societate, ci și de învățare practică pentru studenți. De cele mai multeori condusă direct de către studenți, sub îndrumarea unui tutore, clinica juridică este un model desucces de învățare și de promovare a drepturilor omului. De asemenea, considerăm că este
deosebit de important ca programul clinicii juridice să fie integrat în curriculum și încurajat
în rândul studenților, astfel încât un număr cât mai mare de viitori oameni ai legii să dobândeascăabilități și cunoștințe practice în domeniul drepturilor omului încă de pe băncile facultății.Ne exprimăm, de asemenea, interesul de a colabora cu instituția reprezentată de dvs. sub formaîndrumării unor solicitanți de asistență juridică gratuită prin Rețeaua Pro Bono pentru DrepturileOmului către clinica juridică a Facultății de Drept. Astfel, am contribui atât la sustenabilitatea
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clinicii juridice, cât și la cea a Rețelei Pro Bono, ajutând în același timp un număr crescut depersoane vulnerabile.Aceste recomandări, precum și alte informații utile cu privire la activitatea și rezultatele primuluian de activitate a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, sunt incluse în Raportul de activitateanexat, pe care vă invităm să-l răsfoiți pentru a înțelege mai bine măsura în care accesul la justițieare nevoie de sprijin instituțional și legislativ în România.Ne exprimăm încrederea în capacitatea instituției pe care o reprezentați de a lua în considerarerecomandările venite din partea societății civile și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră cuprivire la chestiunile semnalate mai sus.

Cu deosebită considerație,Iulia PascuMembru FondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO
Cluj-Napoca, 19 mai 2016
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