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E greu să găseşti răspunsuri ?

Un PARAJURIST ar putea
să te ajute !

Obiectivul campaniei:
• Informarea populaţiei privind
serviciile pe care le oferă un
parajurist.
Servicii:
• Crearea identităţii campaniei
„Un parajurist te poate ajuta!”
• Scriere texte
• Design

Produs de URMA ta
Imagine de Nistor Zderciuc

Parajuristul este persoana care se bucură de respectul
comunităţii şi care, după o instruire specială, acordă
asistenţă juridică primară gratuită.
Proiectul „Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”
Componenta de proiect „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul
unei Reţele de Parajurişti Comunitari”.

Implementare
• Elaborarea sloganului campaniei
„Un parajurist te poate ajuta!”
• Scriere texte pliant şi poster
• Design poster
• Design pliant

E greu să găseúti răspunsuri?

Un PARAJURIST
ar putea să te ajute!

ATRIBUğIILE UNUI PARAJURIST:
• să informeze membrii comunităĠii despre
drepturile lor
• să ofere răspunsuri la întrebările membrilor
comunităĠii în chestiuni legate de ajutoarele
sociale, moútenire, litigii de muncă, dreptul
de proprietate, etc.
• să trimită beneciarul la un avocat
profesionist în cazul unei probleme juridice
complicate
• să îndrume beneciarul către instituĠiile
abilitate
• să soluĠioneze conicte locale, inclusiv prin
mediere
• să informeze în mod continuu instituĠiile
abilitate despre problemele cu care se
confruntă oamenii din localitate úi să
propună soluĠii.

INFORMAğIE DE CONTACT:

FundaĠia SOROS-Moldova
str. Bulgară 32, Chiúinău, MD-2001, Moldova

Tel.: (+373 22) 270031, 270232, 274071
Fax: (+373 22) 270507
E-mail: foundation@soros.md
Web: http://www.soros.md/

CADRUL NORMATIV:

PARAJURISTUL este persoana care se bucură
de respectul comunităĠii úi care,
după o instruire specială, acordă asistenĠă
juridică primară gratuită.

Legea cu privire la asistenĠa juridică garantată
de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007.

AgenĠia Suedeză pentru Cooperare úi
Dezvoltare InternaĠională (SIDA/Asdi)

Informaţii de contact:
Str.Bulgară, 32, Chişinău MD-2001, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 27 00 31, 27 02 32, 27 40 71
E-mail: foundation@soros.md
Distribuire Gratuită

Ministerul JustiĠiei

Imagini de Nistor Zderciuc, Aurelia Guzun
Produs de URMA ta

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei

FundaĠia SOROS
Moldova

Consiliul NaĠional
pentru AsistenĠă Juridică
Garantată de Stat

Proiectul „Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”.
Componenta de proiect „Abilitarea Juridică a ComunităĠilor Rurale
prin Intermediul unei ReĠele de Parajuriúti Comunitari”.

