
 

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. 

 

NOTATKA ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZATORÓW PLACÓWEK 

PORADNICZYCH DOTYCZĄCEGO MODELU WSPARCIA DLA PORADNICTWA 

PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO – WDRAŻANIA DLA PRAKTYKÓW 

PRZEPROWADZONEGO PRZEZ  

FUNDACJĘ UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH 

 

1. Miejsce: Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60 w Lublinie 

 

2. Termin: 11 – 12 stycznia 2014 r.  

 

3. Prowadzące: dwie trenerki: dr Katarzyna Furman-Łajszczak, mgr Magdalena Klauze. 

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: Na szkolenie w Lublinie chęć uczestnictwa zadeklarowało 29 

osób. Ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 25 uczestników i uczestniczek (lista w załączeniu), 

reprezentujących m.in. organizacje społeczne działające na rzecz bezpłatnego poradnictwa, jak 

również bezpośrednio udzielające porad, Klinikę Prawa na UMCS w Lublinie. W szkoleniu 

udział wzięli również pracownicy m.in. biura poselskiego oraz biura obsługi interesantów w 

sądzie, jak również reprezentowane było środowisko zawodowe rzeczników konsumentów. 

Ogromne doświadczenie uczestników, ich otwartość oraz chęć dzielenia się wiedzą 

zaowocowały bardzo dobrą atmosferą pracy, co wpłynęło znacząco na realizację celów 

szkolenia. 

 

5. Cel szkolenia: upowszechnienie idei poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce,  

w oparciu o wybrane elementy modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

wypracowane w ramach Projektu.   

 

6. Program: 

 

Sobota – 11 stycznia 2014 rok 

Do 15.00  Przyjazd uczestników i uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu w 

Lublinie 

15.00 – 16.30  szkolenie cz. I – zapoznanie się uczestników, przedstawienie się trenerek, 

przedstawienie założeń Projektu 

16.30 – 16.45 przerwa kawowa 

16.45 – 18.45  szkolenie cz. II – prezentacja wyników badań i analiz prowadzonych w ramach 

Projektu – wnioski 



 

 

19.00 – 20.00 Kolacja w restauracji Hotelu  

Niedziela – 12 stycznia 2014 rok 

8.00 – 9.00  Śniadanie w Hotelu  

9.00 – 11.00 szkolenie cz. III – ogólne przedstawienie modelu, zagadnienia wybrane: 

beneficjenci, instytucje poradnicze 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  

11.15 – 13.15   szkolenie cz. IV – warunki konieczne do spełnienia w celu prawidłowego 

działania punktu poradniczego – standardy i zasady działania punktów 

poradniczych 

13.15 – 14.30 Obiad w restauracji Hotelu  

14.30 – 16.30  szkolenie cz. V – najczęstsze problemy w prowadzeniu punktów 

poradniczych, możliwości rozpowszechniania informacji na temat 

poradnictwa – prezentacja mapy poradnictwa 

16.30 – 18.00  podsumowanie i zakończenie szkolenia 

 

7. Przebieg szkolenia: 

Założenia szkolenie zostały w pełni zrealizowane w oparciu o autorski (wypracowany 

przez wszystkie trenerki projektu) scenariusz szkolenia. Trenerki czuwały zarówno nad 

przekazaniem zagadnień merytorycznych, jak i zachowaniem ram czasowych przewidzianych 

na szkolenie. 

Koncepcje systemowe wypracowane w Projekcie zostały przez trenerki szczegółowo 

przedstawione z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych – przewidującymi aktywny 

udział uczestniczek i uczestników. 

Praca trenerek jaki i strona organizacyjna szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko. Z 

zainteresowaniem uczestniczy i uczestniczki odnieśli się do wypracowanych koncepcji. Przy 

czym w trakcie dyskusji pojawiły się głosy wyrażające wątpliwość w możliwość i wolę 

wprowadzenia proponowanych rozwiązań, przy czym grupa uczestników/uczestniczek nie 

zgłaszała trenerkom merytorycznych uwag odnośnie przedstawianych koncepcji. 

 

 

Oprac.: dr Katarzyna Furman-Łajszczak, trenerka FUPP 


