Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
(APADOR-CH) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1990. APADORCH doreşte să fie un element de referinţă influent şi principial, în dialog cu statul şi în
colaborare cu societatea civilă, factor determinant al schimbării societăţii şi instituţiilor sale
în sensul realizării unei culturi democratice, bazată pe respectarea drepturilor omului.
Misiunea APADOR-CH este aceea de a determina creşterea gradului de conştientizare
şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii.
Pentru perioada 2012-2014, APADOR-CH are ca obiective strategice:
1. Creşterea gradului de implementare a hotărârilor legate de drepturile omului în
ordinea de drept internă;
2. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de respectare a drepturilor persoanelor private
de libertate;
3. Dezvoltarea unor practici şi mecanisme instituționale pentru creşterea transparenței şi
bunei guvernări;
4. Luarea de poziții împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
5. Întărirea capacității APADOR-CH de a-şi îndeplini misiunea.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, APADOR-CH:










elaborează comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi cu
impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile;
efectuează investigaţii extrajudiciare în penitenciare şi aresturile Poliţiei pentru
monitorizarea condiţiilor de detenţie;
efectuează investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă,
dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, dreptului
la libertate şi siguranţă a persoanei, pe care le consideră relevante;
susţine cazuri strategice în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor
Omului;
iniţiază şi susţine campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile
omului;
dialoghează cu autorităţile competente ale statului;
furnizeză informaţii celor care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor
Omului;
desfăşoară orice alte activităţi pe care le consideră relevante.

http://www.apador.org/
http://www.apador.org/blog/articole-cazuistica/
http://www.facebook.com/APADOR.CH?ref=hl
https://twitter.com/APADORCH

Stagiar – Asistent expert

Descrierea postului:
Asistentul va avea ca principale atribuţii asistarea experților asociației în activitatea curentă
și în privința comunicării publice precum și derularea unei campanii de PR cu scopul atragerii
de fonduri prind intermediul redirecționării a 2% din impozitul pe venit datorat statului de
persoane fizice.

Profilul cadidatului: student sau absolvent de studii superioare (jurnalism,
asistență socială, drept, știinte politice, filologie etc), interes pentru domeniul
omului, cunoasterea limbii engleze (cunoașterea limbii franceze este un plus),
operare PC (MS Office), o bună cunoaștere a mediului on-line (în special
socializare), abilități de comunicare, abilitate de a desfăşura mai multe activităţi
de a lucra atât în echipă, cât şi independent.
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Atribuţii şi Responsabilităţi:
- participă la realizarea activităților de zi cu zi ale asociației: corespondență cu beneficiari,
furnizarea de informații despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și proceduri juridice
interne legate de drepturile de drepturile omului, organizare de evenimente etc.
- contribuie la realizarea unei imagini unitare a organizaţiei (elemente cheie pentru
identitatea organizaţiei, design, mesaje);
- organizează şi coordonează monitorizarea articolelor de presă şi a apariţiilor Radio – TV, al
căror subiect prezintă interes pentru organizaţie;
- elaborează și derulează o campanie on-line de strângere de fonduri pentru susţinerea
acţiunilor organizaţiei prin mecanismul 2%.

