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În atenția domnului director al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea
Avocaților, Av. Traian Cornel Briciu

Stimate domnule director,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, pentrua vă aduce la cunoștință primul raport de activitate a acestui program și recomandarea adresată
instituției pe care o reprezentați în vederea îmbunătățirii formării continue a avocaților și aafirmării rolului important al avocatului în procesul de dezvoltare socială și de protejare adrepturilor fundamentale ale omului.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 etnieromă, persoane cu boli cronice etc.) datorită unei colaborări eficiente cu 48 de avocați pro bonodin mai multe regiuni ale țării. În urma acestui prim an de activitate, am constatat că există onevoie semnificativă de a asigura servicii juridice minime, în mod gratuit, pentru persoaneleaparținând grupurilor vulnerabile, dat fiind faptul că multe dintre acestea nu pot beneficia desistemul de ajutor public judiciar existent la ora actuală în România.Pentru a veni în întâmpinarea nevoii avocaților de a-și însuși cât mai corect și completinstrumentele juridice din domeniul drepturilor omului și al anti-discriminării, am realizat treisesiuni de formare juridică pentru avocați, în cadrul cărora experți juridici în drepturile omuluidin România au prezentat legislația și jurisprudența aplicabilă problemelor de drepturiloromului.Majoritatea avocaților participanți la formările organizate de ACTEDO au semnalat lipsapregătirii profesionale în acest domeniu. Având în vedere rolul important al avocatului înrealizarea accesului la justiție al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, recomandăm
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților realizarea mai multor
sesiuni de formare pentru avocați în domeniul drepturilor omului, în special al
anti-discriminării. O astfel de pregătire profesională ar trebui să conţină, în opinia ACTEDO, nudoar informaţii strict juridice, ci să aibă o abordare interdisciplinară care să integrezeexperienţele persoanelor aparţinând grupurilor 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 deactivitate anexat, pe care vă invităm să-l răsfoiți pentru a înțelege mai bine măsura în care
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accesul la justiție are nevoie de sprijin instituțional și legislativ în România.Ne exprimăm încrederea în capacitatea instituției dvs. de a lua în considerare recomandărilevenite din partea societății civile și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră cu privire laproblemele semnalate mai sus.
Cu deosebită considerație,Iulia Pascu
Membru FondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO
Cluj-Napoca, 19 mai 2016

http://www.actedo.org
mailto:info

