
 

 

Warszawa, 13 grudnia 2013 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 Campanile, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Szczecinie. 

 

2. Termin: 16-17 listopada 2013 r.  

 

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

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: 11 osób (lista osób w załączeniu) w tym osoby pracujące  

w organizacjach pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim, 

członkowie/członkinie Klinik Prawa oraz doradcy/doradczynie z Biur Porad Obywatelskich. 

 

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.   Etapy i harmonogram przeprowadzenia szkoleń T4T oraz podział zadań: 

 

6. Program: 

 

Sobota 16 listopada 2013 roku 

Do 15.00  Przyjazd uczestników/uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu 

Campanile w Szczecinie 

15.00-16.30 Cz. I szkolenia – przedstawienie się trenerek, zapoznanie się uczestników, 

przedstawienie celów szkolenia oraz prezentacja (Power Point) z ogólnymi 

informacjami o projekcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

16.30-16.45 przerwa kawowa 

16.45-18.45  Cz. II szkolenia – prezentacja wyników badań i analiz przeprowadzonych w 

ramach projektu (prezentacje w Power Point – jedna dotycząca historii 

nieodpłatnego poradnictwa i doświadczeń z państw zagranicznych w tym 

zakresie, w tym w oparciu o analizę danych zastanych INPRIS, a druga – 

obejmująca wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu przez ISP), 

dyskusja dotycząca wyników badań oraz odpowiedzi trenerki na pytania 

uczestników szkolenia dotyczące tych badań. 



 

 

19.00-20.00 Kolacja 

Niedziela 17 listopada 2013 roku 

8.00 – 9.00  Śniadanie w Hotelu Campanile w Szczecinie 

9.00 – 11.00 Cz. III szkolenia –  

Blok I Beneficjenci – tu m.in. prezentacja modelu w części dotyczącej 

beneficjentów (prezentacja Power Point), następnie „burza mózgów” – jak 

profil beneficjenta wpływa/powinien wpływać na organizację punktu 

poradniczego?; dyskusja. 

Blok II – Usługodawcy – prezentacja obejmująca odpowiednią część 

modelu, dyskusja. 

11.00 – 11.15 przerwa kawowa  

11.15 – 13.15   Cz. IV szkolenia – warunki konieczne do funkcjonowania punktu 

poradniczego w ramach proponowanego modelu, standardy działania 

punktów poradniczych; tu m.in. ćwiczenia interaktywne – praca w grupach 

na koncepcją czy spełniam/co muszę zrobić by się dostosować do 

poszczególnych standardów, opracowanie przez uczestników plakatów z 

wykorzystaniem wycinanek z prasy i prezentacja prac przez przedstawicieli 

poszczególnych grup; na tym tle dyskusja nad poszczególnymi 

standardami. 

13.15 – 14.30 obiad w hotelu 

14.30 – 16.30  Cz. V szkolenia – tu przede wszystkim: analiza problematyki najczęstszych 

problemów spotykanych w trakcie prowadzenia punktów poradniczych, 

praca uczestników w grupach na podanych kazusach, następnie omówienie 

wyników tych prac przy komentarzach trenerki i pozostałych uczestników; 

prezentacja mapy poradnictwa i poradnika do niej, dyskusja na temat wagi 

rozpowszechniania informacji na temat punktów poradniczych  

16.30 – 18.00  Podsumowanie poszczególnych części szkolenia i jego całego, wypełnienie 

ankiet ewaluacyjnych przez uczestników, zakończenie szkolenia, 

pozegnanie. 

 

7. Ważniejsze pytania, głosy w dyskusji, wnioski i rekomendacje:  

 

Założenia szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Trenerki zrealizowały każdy  

z powyższych punktów programu w oparciu o autorski (wypracowany przez wszystkie trenerki 

projektu) scenariusz szkolenia. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia z dużym zainteresowaniem  

i zrozumieniem odnieśli się do wypracowanych w ramach Projektu koncepcji systemowych, 

które zostały przez trenerki szczegółowo przedstawione z wykorzystaniem aktywnych metod 

warsztatowych. 

Wszelkie uwagi uczestnicy i uczestniczki zawarli w ankietach, w których oceniali oni nie 



 

 

tylko pracę trenerek – która została oceniona wysoko – ale również koncepcje wypracowane 

przez ekspertów w Projekcie. 

Podczas dyskusji, które wywiązywały się w czasie trwania szkolenia uczestnicy  

i uczestniczki wyrażali zainteresowanie znalezieniem się w przyszłym ewentualnym systemie 

bezpłatnego poradnictwa. Podkreślenia wymaga, że informacje przekazane przez trenerki nie 

spotkały się z negatywną oceną, czy rezerwą. Grupa uczestników i uczestniczek nie zgłaszała 

trenerkom merytorycznych uwag odnośnie koncepcji. Organizacja szkolenia oceniona została 

jako bardzo dobra. 

 

 

Oprac. dr Katarzyna Furman-Łajszczak, trenerka FUPP 

 

 

 


