Sveriges advokatsamfund värnar om att advokaters erfarenheter
kommer rättssamhället till godo. Advokatsamfundet har en ra
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 enskommande 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 p
bio eller sportevenemang tillsammans till a
diskutera utbildning, karriärfrågor m.m. Om du
önskar en fadder från Sveriges advokatsamfunds 
fadderprojekt, skicka ett mail til
fadder@advokatsamfundet.se
och berätta lite om dig själv och dina intressen

Advokatsamfundets informationsträﬀa
Detta proekt riktar sig till dig som är asylsökande
och som är intresserad av att få information o
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 til
anna.nordstrom@advokatsamfundet.se.
Telefonnummer (växel) 08-459 03 00.

Tidsbegränsad praktikplats
på Advokatsamfundet
Detta projekt riktar sig till dig som är nyanländ oc
som har beviljats ett uppehållstillstånd i Sverige. D
talar god engelska och har viss kunskap i svenska. 
Du ska ha en vilja att integreras i det svenska sahället och det är positivt om du har tidigare arbelivserfarenhet och akademisk utbildning, men det 
är inte ett krav.
Följande dokument (på svenska eller engelska)
måste bifogas:
• En veriﬁerad kopia av ett gilgt svenskt uppehållstillstån
• 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 praktikplatse
eller skicka in din ansökan, skicka ett mail ll 
anna.nordstrom@advokatsamfundet.se.

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

