Hledáme právníka do našeho týmu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
hledá do svého týmu motivovaného člověka se zájmem o lidská práva a práva lidí
s mentálním postižením a se zájmem učit se nové věci na pracovní pozici:
Právník v Poradenském centru SPMP.
Jedná se o práci 0,5 úvazku.
Právník pracuje v Poradenském centru SPMP, kde poskytuje odborné právní poradenství
lidem s mentálním postižením a jejich rodinám a pomáhá jim v prosazování jejich práv.
Náplň práce právníka v Poradenském centru:











Konzultace a příprava podkladů v oblasti svéprávnosti a v oblasti nových způsobů
právní ochrany dle nového občanského zákoníku (navrácení svéprávnosti, smlouva o
nápomoci, zastoupení členem domácnosti, zneplatňování uzavřených nevýhodných
smluv)
Konzultace ohledně zajištění majetku v rodině se členem s mentálním postižením
(svěřenský fond, dědictví)
Konzultace a pomoc při přípravě odvolání proti nepřiznání příspěvku na péči,
invalidního důchodu a dalších dávek pro ZP
Konzultace v oblasti smluv o poskytování sociálních služeb – správnost smluv
Konzultace v oblasti smluv o poskytování sociálních služeb
Konzultace ohledně postupů při podávání a následně vyřizování stížností na sociální
služby
Příprava připomínek legislativních návrhů (v rámci připomínkového řízení)
Příprava právní analýzy (pro různé jednání s veřejnou správou, k plnění Národnímu
plánu vyrovnávaní příležitosti osob se zdravotním postižením atd…)
Příprava dokumentů týkajících se svéprávnosti a podpory při rozhodování

Požadujeme:









VŠ právní vzdělání
Zájem o práva lidí s mentálním postižením
Ochotu rozvíjet se v daném oboru
Samostatnost
Spolehlivost
Empatie
Ochotu týmové spolupráce
Zkušenosti v daném oboru nejsou nutné

Nabízíme:








Zajímavou práci v malém týmu
Platové podmínky 15 000 měsíčně při pracovním úvazku 0,5 s možností dalšího růstu
po zaučení
Možnost dalšího vzdělávání
Možnost zapojení do mezinárodních projektů
Možnost spolupráce s právníky se zkušenostmi v dané oblasti
Flexibilní pracovní doba
Možnost částečně pracovat z domova

Kontaktní osoba pro výběrové řízení je Anna Blažková
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s.
Karlínské náměstí 59/12
18603 Praha 8
tel: 221890436
mobil: 776237799
anna.blazkova@spmpcr.cz

