Vabilo k sodelovanju v Pravni svetovalnici LGBT
Študente in študentke Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ponovno vabimo k sodelovanju v
Pravni svetovalnici LGBT.
Pravna svetovalnica LGBT je obštudijska dejavnost, ki je pričela z delovanjem v študijskem letu
2014/15. Namen delovanja svetovalnice je s pomočjo študentk in študentov Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani krepiti znanje glede pravic LGBT-oseb, parov in njihovih družin ter varstvo
pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolnega izraza.
Pogoji za sodelovanje, postopek prijave in izbire
-

V svetovalnici lahko sodelujejo študenti in študentke prvostopenjskega (3. in 4. letnik) in
drugostopenjskega študijskega progama pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
(vključno z absolventi in absolventkami). Pri izbiri bodo imeli prednost študenti in
študentke višjih letnikov.

-

Prijavi, ki naj vsebuje osnovne kontaktne podatke prijavitelja oziroma prijaviteljice, je treba
priložiti (1) življenjepis in (2) kratko motivacijsko pismo (največ 500 besed), v katerem
prijavitelj oziroma prijaviteljica pojasni, zakaj bi želel/-a sodelovati v svetovalnici.

-

V postopku izbire so lahko s prijavljenimi opravljeni tudi osebni razgovori, ki bodo
predvidoma potekali 12. in 13. oktobra 2016.

-

Izbirni postopek bo zaključen, prijavljeni študenti in študentke pa obveščeni o rezultatih
najkasneje v ponedeljek, 17. oktobra 2016.

Potek dela v Pravni svetovalnici LGBT
Neposredno po zaključku izbirnega postopka, tj. v drugi polovici oktobra 2016, bo za izbrane
študente in študentke organizirano usposabljanje za samostojno svetovalno delo, ki bo
izvedeno v treh korakih.
-

Uvodni (teoretični) del usposabljanja: seminar o pravnih mehanizmih varstva pred
diskriminacijo in pregled pravnega položaja LGBT oseb in parov ter njihovih družin v RS.

-

Praktični del usposabljanja: reševanje pilotnih (konkretnih) primerov in nudenje pravnih
nasvetov pod nadzorom fakultetnih in zunanjih mentorjev.

-

Sklepni del usposabljanja: zaključna delavnica s pregledom obravnavanih primerov in
oblikovanje usmeritev za nadaljnje samostojno delo.

Po izvedenem usposabljanju sledi podpis dogovora o prostovoljstvu in začetek prostovoljnega
dela – samostojnega pravnega svetovanja – v okviru nevladne organizacije (Društvo
informacijski center Legebitra). Študenti in študentke bodo v delo svetovalnice vključeni do
konca študijskega leta 2016/2017, tj. do konca septembra 2017. Svetovalno delo v okviru
svetovalnice bo potekalo v skladu z dogovorjenim razporedom, ki bo ustrezno upošteval tudi
študijske obveznosti vključenih študentk in študentov ter čas poletnih dopustov.
Pomen svetovalnice za študente in študentke
Študentom in študentkam sodelovanje v Pravni svetovalnici LGBT omogoča, da se pobliže
seznanijo s področjem protidiskriminacijskega prava s poudarkom na diskriminaciji in pravicah
LGBT oseb. Sodelovanje poleg tega ponuja priložnost za pridobivanje izkušenj in preizkus v
praktičnem pravniškem delu. Vsi sodelujoči bodo prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju
s področja varstva pred diskriminacijo in delu v Pravni svetovalnici LGBT. Gre za obštudijsko
dejavnost, ki temelji na prostovoljstvu, zato se udeležba ne more priznati kot izpolnjevanje
študijskih obveznosti (ne bo ovrednotena z ECTS).
Rok za prijavo
Prijavo lahko oddate na elektronski naslov tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si, in sicer najkasneje v
petek, 7. oktobra 2016.

