România Pro Bono Day 2021
Pro bono este prescurtarea de la pro bono publico, expresia latină care s-ar traduce “pentru binele public” și, în
general, este asociată profesiilor juridice. Formarea deplină a unui astfel de (viitor) profesionist nu este posibilă fără
adoptarea și exersarea cât mai timpurie a unui comportament care să înglobeze responsabilitatea socială a
profesiilor dreptului. De ce ai alege să faci voluntariat pro bono?
-

Pentru că privilegiul de a dobândi cunoștințe și abilități prin educație juridică universitară vine împreună cu
responsabilitatea de a le folosi și pentru cei care nu au acces la justiție;
Pentru ca voluntariatul pro bono oferă experiența realității, respectiv a modului în care un jurist lucrează cu
organizații și persoane care au provocări și nevoi concrete, în afara spațiului teoretic din facultate;
Pentru că oferă posibilitatea de a experimenta în domenii care ulterior se pot transforma într-o carieră sau
dimpotrivă, vei ști că nu ți se potrivesc;
Pentru că poate reprezenta un avantaj competitiv într-o viitoare procedura de recrutare la care vei dori să
participi, iar propria ta comunitate profesională poate începe așa.

Evenimentul aduce laolaltă perspectivele acestor actori esențiali și își propune să stimuleze imaginația actualilor
studenți și profesioniști ai dreptului sau din ONG-uri în a integra activitatea pro bono în planurile lor de viitor.
Împărtășim despre cum găsești calea de a voluntaria pro bono într-un ONG, precum și care este motivația
studenților la drept pentru a se angaja într-o activitate pro bono, într-o discuție cu următorii invitați: Teodora
Rotaru, director executiv Asociația ACCEPT, Teodora Bălăceanu, studentă la drept și voluntară Asociația ACCEPT,
Ioana Mureșan, coordonatoare Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, ACTEDO, Imola Koncz & Antonia Boilă,
studente la drept și asistente juridice voluntare ACTEDO, Vlad Popescu, coordonator proiect Bankwatch România,
Elena Sârghi, studentă la drept si voluntară Bankwatch România.
Discuție moderată de Simona Constantinescu, Director Dezvoltare și Advocacy, Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile – FDSC. Discuția se desfășoară în cadrul Săptamânii Europene Pro Bono 2021 și va fi transmisă live
pe paginile Facebook Știri.ong și ale partenerilor și ale invitaților.
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