Programul LEAD5 se adresează tinerilor juriști din Republica Moldova aflați în primii 5 ani de carieră profesională (judecători,
procurori, avocați definitivi sau stagiari, asistenți judiciari, notari, executori judecătorești, consilieri juridici, juristconsult,
asistenți universitari, ofițeri de poliție cu studii în drept etc.), masteranzilor și studenţilor la drept din ultimul an de studiu, cu
vârste cuprinse între 22 și 32 de ani.
Căutăm cei mai buni 16 tineri juriști care demonstrează potențial de lideri și dorință de a fi factori de schimbare în sistemul de
justiție, care au inițiativă și iau decizii bazate pe valori bine conturate!
Pentru a te înscrie, trimite candidatura* ta la leadership@ink.org.ro până duminică, 28 august 2022, ora 23:59, respectiv:
 CV-ul tău,
 Scrisoare de motivație de o pagină și
 Eseu de 2 pagini sub forma unei idei de proiect pe care o ai și dorești să o pui în practică în
organizația în care activezi, în profesia juridică din care faci parte sau în sistemul de justiție în ansamblul lui.
*Documentele vor fi redactate în limba română, mărimea caracterelor 11 și distanţă de 1,5 între rânduri.
Calendarul procesului de selecție:
29-31.08: preselecție candidaturi | 01-07.09: interviuri cu cei preselectaţi | 08.09: comunicare rezultate prin e-mail

DE CE LEAD 2022?






Vei fi parte dintr-un program în care vor fi selectați cei
mai talentați tineri juriști din Republica Moldova.
Ai ocazia să discuți într-un cadru informal cu decidenți
și profesioniști cu o activitate remarcabilă în domeniul
justiției.
Participi la module de training și ateliere de
dezvoltare și afli cum poți să devii un bun lider!
Afli cum să construiești o viziune și cum să-ți folosești
creativitatea în profesie, dar și în proiectele personale.
Înveți să lucrezi în echipă și să conduci o echipă.






Descoperi ce este managementul schimbării și afli
cum poti lua cele mai bune decizii.
Îți perfecționezi abilitățile de vorbire în public și afli ce
tehnici de persuasiune poți folosi în diferite împrejurări.
Înveți să oferi și să primești feedback, afli care îți sunt
punctele forte și unde mai ai de lucrat.
Afli tot ce ai nevoie despre managementul de proiect
și cum sa lucrezi eficient în echipă pentru dezvoltarea
unor proiecte de grup prin care pui umărul la schimbare!

LEAD Moldova este despre a asimila abilități de leadership și a lucra împreună cu o echipă pentru ca Republica Moldova să
devină un stat de drept în adevăratul sens al cuvântului. Ca participant în program, vei beneficia de numeroase oportunități
de dezvoltare personală, formare și învățare.






Sesiunea1
Atelier online
Sesiunea 2
Atelier online
Sesiunea 3

6-9 octombrie 2022
18 octombrie 2022
27-30 octombrie 2022
12 noiembrie 2022
24-27 noiembrie 2022

Vei beneficia de module online si offline de leadership, bazate pe subiecte de justiție și societate (sub forma de traininguri, workshop-uri si discuții deschise cu experți din interiorul sistemului de justiție sau care lucrează în beneficiul acestuia),
de întâlniri ale comunității LEAD Moldova și de formate comune cu colegii din Lideri pentru Justiție România.
Din 2016, construim o comunitate de tineri profesioniști în drept, cu aceleași valori și principii, dornici să dezvolte și
să implementeze împreună idei și inițiative care vizează probleme cheie din sistemul de justiție din Republica Moldova.
Alătură-te celor 62 de absolvenți din cele 4 generații LEAD Moldova și pune umărul la consolidarea unei comunități puternice!
Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, urmărește-ne pe www.leadmoldova.org sau pe facebook.com/LEADMoldova.
Pentru întrebări sau detalii suplimentare, ne puteți scrie la adresele leadership@ink.org.ro sau asociatia.ink@gmail.com.
_____________________________________
* Prezența este obligatorie pentru toate componentele programului LEAD 2022.
** În calendarul de activități pot interveni modificări din cauze care nu țin de organizatori (pandemia COVID-19, războiul din Ucraina, etc.).
Orice schimbare de program va fi comunicată în timp util participanților; aceștia vor fi consultați pentru a găsi cea mai bună variantă.
*** Costurile de transport vor fi acoperite de către participanți. Toate celelalte costuri și pregătirea și implementarea sesiunilor de training
vor fi suportate de Asociația INK - Innovation Needs Knowledge, in calitate de organizator.
**** Programul LEAD 5 (2022) este implementat cu sprijinul Embassy of Canada to Romania, Bulgaria, and Moldova.

