
  
  
Sveriges advokatsamfund värnar om at advokaters erfarenneter 
kommer rätssamnäääet  ää godod .dvokatsamfundet nar en rad 
projekt som riktar sig  ää dig som är assässkandee ensamkommande 
barn eääer ungdome eääer som nsäigen nar beviäjats uppenåääs äästånd 
i Sveriged 

 

.dvokatsamfundets fadderprojekt 
Detta proeekaprektpa ria ttalria rsampae  ts-
ersst leabtp aettepau ilrsarcha rsahtpabe-
vrtotk au  ehått  tt kå lara veprieea tllptp tampa
tlvretkepaettepabrkpmlt leaoupr kepa rsatpbektpa åa
tlvretkbypåeaExtekavtlaluarchalr aftllepavrttaiöpta
r rsaptse aföpaftllep et ekafåpa rabe kmssta
 tt tsst  eaDekaet aht lttarsatttkafpå attaiåa åa
brraettepa  rpkeve est ia tt tsst  a ttatta
lr eukeptaukbrtl r i,aetpprmpfpåirpaseseaOsalua
ö  etpae aftllepafpå a veprie atlvretk tsfu l a
ftllep proeek,a ercetaetastrta tta
ftllep@tlvretk tsfu leke e 
rchabepmttatrkearsalria omtvarchalr tar kpe  e e 

.dvokatsamfundets informa onsträäar 
Detta proeekaprektpa ria ttalria rsampat yt öet lea
rcha rsampar kpe  eptlatvattafåar frpst r arsa
tekuetttafpåirpea öpetm  r itp tahått a åae iet eta
rchaiåpatva kt et aetrcet  12e00–13e00aravåpta
trettepa åaLtbrptkrpreitkt  4ara krcehrtsea 
 ötot lealtkusampa petrsr mpkatekuetttaföpa

hö ke a2016: 
• Må ltie ale a12a e kesbep 
•  peltie ale a21arekrbep 
• Må ltie ale  28  rvesbep 
A smtt araföpvmiaepmv ea ercetaetastrta tta

t  te rpl kprs@tlvretk tsfu leke ee 
Tetefr  ussepa(vmxet)a08-459a03a00e 

Tidsbegränsad prak kpäats  
på .dvokatsamfundet 
Detta proeekaprektpa ria ttalria rsampa yt tm larcha
 rsahtpabevrtotk aetau  ehått  tt kå lara veprieeaDua
ktttpairlae iet etarchahtpavr  aeu  et ara ve  etea
Dua etahtae avrtotattar keipept araleka ve  eta ts-
hmttekarchalekampa r r vkarsaluahtpa lritpeatpbek -
trv epftpe hekarchatetlesr eaukbrtl r i,ase aleka
mpar keaetaeptvea 
 ötot lealreuse ka( åa ve  etaettepae iet et)a

så keabrfrit : 
• E aveprfieptlaer rtatvaetairt ika ve  ekau  e-
hått  tt kå l 

• E abe eprv r iatvalria omtv,alr abteipu larchalr ta
epftpe hekep,alr ta  påeeu  et eparchahupatm iea
luahtpavr ktk ara veprie 

• CV 
Osaluavrttahtasepar frpst r arsa pte e ttk e a

ettepa ercetar alr at  öet ,a ercetaetastrta tta
t  te rpl kprs@tlvretk tsfu leke ee 

 
 
 
 

Fsr mer informa on om ovanstående ocn andra 
projekte se .dvokatsamfundets webbpäats 
wwwetlvretk tsfu leke e ocn 
ht  :::tlvretkorupe etlvretk tsfu leke e:
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Sveriges advokatsamfund värnar om att advokaters erfarenheter kommer rättssamhället till godo. Advokatsamfundet har en rad projekt som riktar sig till dig som är asylsökande, ensamkommande barn eller ungdom, eller som nyligen har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.





Advokatsamfundets fadderprojekt

Detta projekt riktar sig till dig som är ensamkommande barn eller ungdom och som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Faddrarna är advokater eller biträdande jurister som arbetar på advokatbyrå. Exakt vad du och din fadder vill göra inom ramen för fadderskapet får ni bestämma tillsammans. Det kan handla om allt från att gå på bio eller sportevenemang tillsammans till att diskutera utbildning, karriärfrågor m.m. Om du önskar en fadder från Sveriges advokatsamfunds fadderprojekt, skicka ett mail till fadder@advokatsamfundet.se
och berätta lite om dig själv och dina intressen.

Advokatsamfundets informationsträffar

Detta projekt riktar sig till dig som är asylsökande och som är intresserad av att få information om aktuella frågor. Föreläsningarna hålls på engelska och går av stapeln klockan 12.00–13.00 i våra lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. 

Följande datum är preliminärt aktuella för hösten 2016:

•	Måndagen den 12 september

•	Fredagen den 21 oktober

•	Måndagen den 28 november

Anmälan i förväg krävs. Skicka ett mail till anna.nordstrom@advokatsamfundet.se.

Telefonnummer (växel) 08-459 03 00.


Tidsbegränsad praktikplats 
på Advokatsamfundet

Detta projekt riktar sig till dig som är nyanländ och som har beviljats ett uppehållstillstånd i Sverige. Du talar god engelska och har viss kunskap i svenska. Du ska ha en vilja att integreras i det svenska samhället och det är positivt om du har tidigare arbetslivserfarenhet och akademisk utbildning, men det är inte ett krav. 

Följande dokument (på svenska eller engelska) måste bifogas:

•	En verifierad kopia av ett giltigt svenskt uppehållstillstånd

•	En beskrivning av dig själv, din bakgrund och dina erfarenheter, dina språkkunskaper och hur länge du har vistats i Sverige

•	CV

Om du vill ha mer information om praktikplatsen eller skicka in din ansökan, skicka ett mail till anna.nordstrom@advokatsamfundet.se.









För mer information om ovanstående och andra projekt, se Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se och https://advokatjouren.advokatsamfundet.se/
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