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ADVOKÁTI PRO BONO
Našou víziou je aby sa pro bono stalo bežnou súčasťou kultúry advokátskej profesie
na Slovensku. Meniť spoločnosť k lepšiemu nemôže byť len frázou.

Spojme sa pre spravodlivejšie
Slovensko
Spojme sa Pro Bono
Pro bono je skratka latinského výrazu pro bono publico, ktorým
označujeme odbornú prácu poskytnutú bezplatne, pre verejný
prospech. V programe Advokáti Pro Bono už šiesty rok rozvíjame spoluprácu advokátov a advokátskych kancelárií s ľuďmi
a iniciatívami, ktoré potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju
dovoliť. Mnohé spolupráce majú prevenčný zámer a systémový
presah, aby mala práca a čas advokátov čo najväčší prínos a spoločenský dopad.

Efekt Pro Bono
Firmy a advokátske kancelárie

Neziskové organizácie

75 % firiem má vďaka pro bono

90 % neziskových organizácií tvrdí,

lepšie vzťahy s komunitou, biznismi
a legislatívnymi orgánmi2

že pro bono im pomáha zvyšovať
spoločenský dopad ich práce1

72 % zamestnancov firiem verí, že
je aj na nich ako vyzerá naša krajina
a majú záujem prispieť k zmene1

68 % neziskových organizácií
najviac preferuje pro bono služby spomedzi všetkých typov dobrovoľníctva1

63 % zamestnávateľov verí, že pro
bono práca upevňuje vzťahy v tíme

2

61 % firiem pozoruje vyššiu
hodnotu značky2

56 % zamestnancov načerpalo
nové znalosti a skúsenosti2

10 ×

Pro bono poskytuje
v priemere 10 krát
väčšiu hodnotu pre
komunitu ako klasické
dobrovoľníctvo1

1 – Výsledky prieskumu Nadácie Pontis
2 – Pledge Company Survey, Billion + Change, 2013

VEDELI STE, ŽE...?
→

advokáti pomohli už
vyše 160 neziskovým
organizáciám

→

vyše 60 advokátov
a advokátskych kancelárií
pomohlo riešiť problémy
neziskových organizácií
a ľudí v núdzi

→

spolupracujeme s medzinárodnou organizáciou PILnet – The Global
Network for Public Interest
Law a sme spoluzakladateľmi Európskej Pro Bono
Aliancie

Akými spôsobmi prinášame zmenu?
V AKÝCH OBLASTIACH ADVOKÁTI POMÁHAJÚ?

Študenti práva pomáhajú pro bono
Každý semester má vyše 20 študentov možnosť pracovať s reálnymi klientami (pracovníkmi neziskoviek) na skutočných právnych zadaniach, pod intenzívnym dohľadom advokátov a navyše
riešiť prípady verejnoprospešného charakteru.

Právna pomoc ľuďom bez domova
Tento, svojho druhu prvý, projekt v Európe, pomáha ľuďom
„z ulice“ riešiť široké spektrum právnych problémov v ktorých
sa často ocitnú a ktoré im bránia nájsť si zamestnanie, bývanie
a začleniť sa späť do spoločnosti.
„Veľmi ma oslovil plán pomáhať v zostave advokát – sociálny
pracovník – klient. Cieľom programu teda nie je “len” zabezpečiť
konkrétnu právnu pomoc klientovi, ale tiež prispievať k zvyšovaniu právneho povedomia sociálnych pracovníkov.“
Katarína Matulníková, Allen&Overy

Rozvoj tém so systémovým presahom
Riešenie bezdomovectva

→

Ľudské práva (LGBTI,
práva detí, utečenecká
problematika)

→

Verejný priestor,
životné prostredie
a zvieratá

→

Vzdelávanie, osveta
a dobrovoľníctvo

→

→

Zdravie a ľudia so
zdravotným znevýhodnením

Aktívne občianstvo,
komunitný rozvoj,
transparentnosť
a podpora demokracie

→

Umenie a kultúra

→

Chudoba a sociálne
začlenenie

a ľudské práva / Kvalita súdnych rozhodnutí / Utečenci a ich
práva – od dohovorov k praxi / zasadnutie Národného konventu
o EU v Albánsku / Právo a ochrana záujmov osôb so zdravotným
postihnutím.

Naši členovia

Počas dva a pol ročnej práce na tejto problematike, pracovná
skupina advokátov okrem iného podala pripomienky k novelám
3 zákonov a 1 rámcovej národnej stratégie. Svoje návrhy presadzovali aj v rámci vzniknutej pracovnej skupiny na Ministerstve
spravodlivosti.
Práva detí so zdravotným postihnutím
Pripravujeme a od nového roka chystáme spustiť projekt strategickej litigácie, v ktorom budú advokáti pomáhať deťom, ktorých
práva boli porušené.

Pro Bono Maratón
Celoročne pracujeme s firmami a neziskovkami, poznáme oba
segmenty a raz ročne ich spojíme v 12-hodinovom happeningu.
Tímy advokátov a iných expertov z biznis prostredia v tento deň
poskytujú svoje know-how neziskovkám v rôznych oblastiach –
komunikácia, biznis stratégia, riešenie IT, či právnych výziev.

Bezplatné právne tréningy pre
neziskové organizácie
V roku 2016 využilo 3-hodinové bezplatné školenia 84 účastníkov
spolu zo 65 neziskových organizácií. Advokáti vzdelávajú neziskovky v štyroch témach, o ktoré majú počas roka najväčší záujem.

Newsletter

Chcete sa stať členom programu?
Členské poplatky pokrývajú cca 20 % našich nákladov a sú nevyhnutné pre rozvoj programu. Ročné členstvo (január – d
 ecember):
• Samostatne pôsobiaci advokáti – 0 EUR
• Advokátske kancelárie a právne oddelenia korporátnych
členov s 3 – 10 zamestnancami: 500 EUR
• Advokátske kancelárie a právne oddelenia korporátnych
členov s 11 a viac zamestnancami: 750 EUR

Členovia programu majú online prístup k aktuálnym žiadostiam
o právnu pomoc od neziskových organizácií.

Semináre, tréningy, diskusie
Pre advokátov pripravujeme tematické semináre a právne
tréningy v spolupráci s odborníkmi z občianskeho sektora:

Súdnictvo priateľské k dieťaťu / Systémové bariéry pri riešení bezdomovectva na Slovensku / Pro bono systémová pomoc
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