«Зростай серед кращих» - в Україні оголошено відбір
учасників для участі у програмі «Адвокат майбутнього»
10 листопада, в Україні розпочато програму професійного розвитку для
адвокатів «Адвокат майбутнього», та оголошено про відбір учасників для
участі у програмі.
Програма «Адвокат майбутнього» - перша всеукраїнська програма
професійного розвитку для адвокатів, покликана підтримати співтовариство
однодумців-професіоналів, які прагнуть підвищити якість правничих послуг,
ефективно

впроваджувати

реформи

у

сфері

правосуддя,

розвивати

професійну спільноту.
Програма складається із 4-х навчальних модулів:
 робота з клієнтом;
 взаємодія з колегами — процесуальними опонентами в суді;
 комунікація у юридичному співтоваристві;
 зв’язки з громадськістю та медіа.
На учасників програми очікує чотири триденні сесії протягом 2017
року. Навчальні модулі проходитимуть у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Для
участі у програмі планується відібрати 100 адвокатів з у сієї України. Відбір
учасників буде здійснений у грудні 2016 року. Навчання розпочнеться у
лютому 2017 року та участь у ньому для відібраних учасників буде
безоплатною, оскільки програма підтримується проектом «Доступна та
якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро
міжнародної освіти в партнерстві з Координаційним центром з надання
правової допомоги та фінансується Урядом Канади.
Для участі у відборі програми «Адвокат майбутнього» потенційним
учасникам необхідно:
до 9 грудня 2016 року до 23:59 заповнити заяву-анкету;
у період із 19 по 23 грудня 2016 року, за потреби, пройти інтерв’ю як
додатковий відбірковий тур.
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ознайомитися із умовами участі у програмі та отримати більше інформації
про навчальні модулі.
Це унікальна освітня платформа, направлена на адвокатів, які бажають
постійного розвитку, впроваджувати високі етичні стандарти у своїй роботі
та реалізації лідерства, які вже мають досвід роботи адвокатом мінімум 2
роки, які постійно працюють над розвитком свого професійного рівня, мають
лідерські навики та готові працювати над вдосконалення правової системи,
та які поважають і дотримуються етичних стандартів професії.
Відмінність цієї програми від інших навчальних продуктів полягає у
тому, що у ній не буде нічого про матеріальне та процесуально право, нічого
того, чому юристів вчать у вищій школі. Натомість, тут адвокати зможуть
опанувати так звані «м’які навички», які їм необхідні для того, аби бути
успішними та ефективними представниками професії, лідерами у правовій
спільноті.
Програма «Адвокат майбутнього» є відповіддю на нові вимоги, яке
висуває до представників професії українське суспільство сьогоднішнього
дня. Сьогодні юрист повинен бути не лише ефективним провайдером
правових послуг, а й формулювати свою позицію стосовно реформ, які
відбуваються у правовій сфері, та вміти ефективно донести свою позицію.
Навчальна програма наразі активно розробляється канадськими
експертами.
Ця програма відбиратиме адвокатів, які розуміють, що адвокат це перш
за усе честь, достоїнство та повага. Програма допоможе проактивним
адвокатам, які постійно хочуть розвиватися, у їх прагненні налагодити
взаємоповагу між ними та клієнтами, між ними та колегами-процесуальними
партнерами, медіа та громадськістю.
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