
 

 

Łódź, 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 Holliday Inn, ul. Piotrkowska 229/231 w Łodzi 

 

2. Termin: 7 – 8 grudnia 2013 r.  

 

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

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: 24 osoby (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.   

 

6. Program: 

 

Sobota – 7 grudnia 2013 rok 

Do 15.00  Przyjazd uczestników i uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu 

Holiday Inn w Łodzi 

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 – 8 grudnia 2013 rok 

8.00 – 9.00  Śniadanie w Hotelu Holiday Inn 

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 Holiday Inn 

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:  

 

Szkolenie odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2013 r. Uczestniczyła w nim grupa 24 osób – 

przedstawicieli i przedstawicielek różnych organizacji. Między innymi byli to członkowie  

i członkinie Kliniki Prawa, przedstawiciele i przedstawicielki Ligi Kobiet Polskich i Centrum 

Praw Kobiet, a także ośrodka dla ofiar przemocy. Dzięki zróżnicowanej grupie uczestników  

i uczestniczek, posiadających różne doświadczenia oraz różne grupy beneficjentów, szkolenie 

było ciekawe i stanowiło doskonałe forum wymiany doświadczeń. Uczestnicy i uczestniczki 

chętnie brali udział w dyskusji podkreślając znaczenie trwałych rozwiązań w zakresie 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Uczestnicy i uczestniczki zauważyli brak jednolitych 

rozwiązań w tej dziedzinie oraz potrzebę regulacji tego typu działalności. Ważnym dla 

uczestników i uczestniczki, zagadnieniem jest także problem finansowania systemu. Obecnie 

bowiem organizacje reprezentowane przez uczestników i uczestniczki borykają się z licznymi 

problemami związanymi z utrzymywaniem działalności na wysokim poziomie zapewniającym 

pomoc szerokiej grupie beneficjentów. Uczestnicy i uczestniczki podkreślali rolę finansowania 

jako źródła zapewnienia ciągłości działania oraz odpowiedniego poziomu udzielanych porad. 

Brak finansowania stanowi także wielokrotnie barierę uniemożliwiającą rozwój, a co za tym 

idzie dotarcie do szerszego kręgu osób – przede wszystkim tych wykluczonych społecznie  

i zagrożonych takim wykluczeniem. Szkolenie przebiegało w niezwykle przyjaznej atmosferze  

i zaowocowało nawiązaniem współpracy przez organizacje reprezentowane przez uczestników  

i uczestniczki. 

 

Oprac. Magdalena Klauze, trenerka, FUPP 


