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ПОЛОЖЕННЯ
про консультанта юридичної клініки Юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського національного аграрного університету

Юридична клініка «Право і практика» є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, створеним для посилення практичного компоненту професійної підготовки майбутніх правників, набуття ними навиків самопрезентації, спілкування з клієнтами, аналітичного мислення та основ консультування і юридичного супроводу справи (далі – Юридична клініка). 
До роботи в юридичній клініці допускаються студенти, які навчаються за спеціальністю “Право” (далі - студенти). 
І. Відбір до юридичної клініки 
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Відбір до юридичної клініки здійснюється з числа студентів другого року навчання після проходження відбору. У виключних випадках (1
	неможливість взяти участь у відборі через поважні причини, зарахування до числа студентів пізніше від дати відбору тощо), за рішенням керівника юридичної клініки, – студент може бути зарахований до юридичної клініки поза регулярною процедурою відбору. 
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	Відбір проводиться у два етапи:
	виконання творчого завдання / складання тестів на знання ос1

	нов теорії права
	співбесіда.
Додатково може бути визначений етап психологічного тестування. 
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	Відбір проводиться, як правило, впродовж вересня-жовтня у відповідному навчальному році.1
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	Про умови відбору до юридичної клініки студенти другого року навчання інформуються завчасно, але не пізніше двох днів до його проведення. Інформування включає опис умов відбору, посилання на дане положення або скорочені адаптовані вимоги до консультанта юридичної клініки, дати, час та місце проведення того або іншого етапу, час та спосіб повідомлення про результати відбору. 
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	Інформація про відбір розміщується на електронних ресурсах, до яких мають доступ студенти (групи та/або сторінки у соціальних мережах). Додатково можуть вивішуватися електронні оголошення, здійснюватися розсилка на електронні адреси студентів другого року навчання. 
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	Для участі у відборі студенти повинні заповнити реєстраційну форму або фактично з’явитися на перший етап відбору. Також студенти повинні надати згоду на обробку персональних дани1
	х згідно чинного законодавства. 
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	До числа консультантів юридичної клініки може бути зарахований студент/студентка, які взяли участь в усіх обов’язкових етапах відбору, письмово підтвердили згоду на виконання обо1
	в’язків консультанта, виконання правил роботи юридичної клініки.
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	Після успішного проходження відбору студенти зараховуються до числа консультантів юридичної клініки 1
	наказом керівника юридичної клініки (далі - консультант). 
ІІ. Навчання (робота) в юридичній клініці
Робота консультанта в юридичній клініці передбачає: 
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	Обов’язкову участь у черг1

	уваннях (орієнтовно 90 хв. в тиждень, за винятком сесійних та канікулярних періодів), під час яких студенти можуть приймати клієнтів, працювати над формуванням консультацій, здійснювати іншу аналітичну роботу;
file_21.png

file_22.wmf

	Участь в заходах, організованих юридичною клінікою або Асоціацією юридичних клінік України1
	. Такі заходи можуть мати організаційний або навчальний (освітній) характер і можуть бути обов’язковими або добровільними для участі; 
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	Проведення правопросвітніх занять, в тому числі уроків за програмою Street Law (Практичне право);
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	Підготовку консультаційних та інших інформаційних публ1
	ікацій для електронних та друкованих ЗМІ;
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	Можливість участі у змаганнях, які організов1
	уються для учасників юридичної клінічної спільноти – в якості волонтерів або безпосередніх учасників;
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	Можливість залучення до інших програм та проектів, у яких бере участь юридична клініка. 
Консультант1
 в юридичній клініці може виконувати функції адміністратора за напрямками: 
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	студентський адміністратор –1

	 загальна координація груп консультантів, розподіл справ по групах, контроль та облік відвідуваності чергувань та інших заходів юридичної клініки;
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	адміністратор зі Street La1
	w (правопросвітнього напрямку) – координація формування блоків правопросвітніх занять та обліку їх проведення, організація процесу проведення занять зі стейкхолдерами (школами, установами, громадськими організаціями);
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	адміністратор 1
	з діловодства - координація ведення реєстру справ (в т.ч. електронного архіву), формування архіву, забезпечення необхідних бланків тощо;
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	системний адміністратор – допомога в оновленні програмного забезпечення, функціонув1
	ання техніки юридичної клініки, координація проходження консультантами програми сліпого набору (за рішенням керівника юридичної клініки) тощо.
ІІІ. Командна робота
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Одним із важливих завдань юридичної клініки – допомогти консультантам працювати в команді. Тому більшість завдань виконуються командно. 
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	Студенти працюють у групах, сформованих з консультантів другого, третього та четвертого років навчання. Студенти другого року навчання присутні під час спілкування з клієнтом, беруть участь у підготовці конс1
	ультації згідно розподілу всередині самої групи, однак – не беруть участь у інтерв’юванні та консультуванні клієнта. 
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	Правопросвітні публікації та заходи також розробляються у групах і проводяться, як правило, двома консультантами. 1
	
ІV. Комунікація в юридичній клініці
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Юридична клініка використовує для оперативної комунікації чат у мессенджері Facebook. Консультант юридичної клініки повинен мати доступ до цього чату. 
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Повідомлення вважається доведеними до відома консультанта, якщо воно надіслане у чат і відмічене як прочитане відповідним консультантом / консультанткою. 
1
V. Обов’язки консультантів юридичної клініки
Ознайомитися та знати внутрішню нормативну базу юридичної клініки (Стандарти діяльності юридичних клінік України, Положення про юридичну клініку, Умови надання консультацій, Етичний кодекс консультанта, це положення та інші документи, які можуть бути визначені керівником);
	Пройти навчання під час базових обов’язкових тренінгів юридичної клініки за наступною тематикою: “Основи діяльності юридичної клініки”, “Інтерактивні методи викладання та формування правопросвітнього заняття”, “Основи інтерв’ювання та консультування клієнтів”;
	Брати участь у чергуваннях та обов’язкових заходах юридичної клініки, які будуть визначені керівником;
	Завчасно (не пост-фактум) інформувати керівника юридичної клініки або – якщо це буде визначено керівником – відповідного клінічного адміністратора юридичної клініки – про неможливість відвідати чергування або обов’язковий захід. Якщо консультант(к)а не може відвідати правопросвітній захід, яке він(вона) проводять – то таке попередження повинне здійснюватися не пізніше, ніж за 1 день до заходу;
	Обов’язково узгоджувати з керівником або куратором юридичної клініки зміст консультації перш ніж її надавати клієнту, надавати лише у письмовій формі та підписану консультантом і керівником юридичної клініки, дотримуватися інших правил надання консультацій та правничої допомоги в юридичній клініці; 
Дотримуватися етичних стандартів діяльності юридичної клініки;
	Вчасно заповнювати реєстраційні та облікові документи: журнал чергувань, електронний журнал реєстрації справ, електронні теки із матеріалами про проведені правопросвітні заняття, журнал проведення правопросвітніх занять та інші, які будуть визначені керівником;
У період практики чи написання наукової роботи, якщо вона здійснюється дистанційно – консультанти зобов’язані брати участь у спільній підготовці консультацій та інших матеріалів, над якими працює їхня група.

VI. Зауваження та попередження. Виключення з числа консультантів юридичної клініки
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За невиконання своїх обов’язків за цим 1
	Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами юридичної клініки, включаючи, але не обмежуючись, пропуск чергувань та інших обов’язкових заходів, невчасне попередження або непопередження керівника (адміністратора) про неможливість участі у чергуванні/заході, порушення правил надання правничої допомоги, правил етики – консультант може отримати зауваження. 
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	Кожні два зауваження складають одне попередження. За три попередження консультанта може бути виключено з юридичної клініки.1
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	Якщо консультант вчинив кілька порушень і одне, але вагоме (1
	наприклад, самостійно надав консультацію, яка завдала або могла завдати негативних наслідків клієнтові, вчинив значне порушення етичних норм тощо) – він/вона можуть отримати відразу попередження або бути виключеними з юридичної клініки. Таке рішення може прийняти керівник юридичної клініки. 
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	Облік зауважень та попереджень веде керівник юридичної клініки, або, якщо це визначено керівником – студентський адміністратор. Консультант має право знати про кількість зауважень та попереджень та підстави їх 1
	винесення. 
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	Якщо консультант впродовж року не отримував попередження – усі наявні у нього зауваження/попередження анульовуються. 
1
VII. Отримання сертифікату (свідоцтва) про навчання (роботу) в юридичній клініці та інші бонуси 
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Робота в юридичній клініці зараховується як волонтерство згідно Положення про волонтерство в юридичній клініці “Pro bono” НаОУА. 
1
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	Робота в юридичній клініці, за бажанням консультанта, може зараховуватися як академічна практика. 
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	Студенти навчаються (працюють) в юридичній клініці д1
	о кінця четвертого року навчання. 
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	По завершенню навчання (роботи) в юридичній клініці консультанти отримують свідоцтво та детальну характеристик1
	у, за таких умов: 
	Проходження усіх базових тренінгів юридичної клініки, як перераховано вище

Участі не менш, як у 75% обов’язкових заходів та не менш, як у 50% альтернативних заходів, які організовуються юридичною клінікою 
Складання не менше трьох консультацій в рік, не менше 9-ти консультацій сукупно. При цьому, якщо консультація передбачала складання документу (звернення або процесуального) – вона може бути зарахована як дві справи. 
Розробка/оновлення не менше двох правопросвітніх занять 
Проведення не менше 10-ти правопросвітніх заходів 
	Підготовка не менше трьох публікацій, які мають характер консультації або детального покрокового алгоритму дій у правовій ситуації
Виконання цих умов є першочерговою відповідальністю самого консультанта.

