
 

 

Wrocław 16 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: sala „Diamentowa II” w hotelu Qubus Hotel Prestige przy ul. Uniwersyteckiej 13  

w Katowicach. 

 

2. Termin: 11-12 stycznia 2014 r.  

 

3. Prowadzące: dwie trenerki: dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, dr Magdalena Olczyk. 

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: 9 osób (lista osób w załączeniu) w tym: osoby działające  

w organizacjach pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim oraz 

osoby pracujące w biurach obsługi interesanta w sądach powszechnych. 

 

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 11 stycznia 2014 roku 

Do 15.00  Przyjazd uczestników/uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Qubus Hotel 

Prestige w Katowicach 

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 w restauracji Qubus Hotel Prestige 

Niedziela 12 stycznia 2014 roku 

8.00 – 9.00  Śniadanie w Qubus Hotel Prestige 

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 restauracji Qubus Hotel Prestige 

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, 

pożegnanie. 

 

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

 

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki podnieśli kilka istotnych kwestii, w tym: 

1) Wskazali, że zweryfikowali mapę poradnictwa opracowaną w ramach projektu, usiłując 

nawiązać współpracę z wpisanymi na mapie instytucjami świadczącymi nieodpłatne 

poradnictwo na terenie województwa śląskiego i okazało się, że wiele z nich już nie 

działa. W związku z tym podkreślono, że niezbędne jest wdrożenie stałego systemu 

weryfikacji mapy przez administratora, tak by dane zawarte na stronie były cały czas 



 

 

aktualizowane, co jest konieczne, w tym by nie dochodziło do przypadków odsyłania 

beneficjenta do instytucji, której już nie ma. 

2) Na gruncie spostrzeżeń poczynionych w związku z uwagą zawartą w punkcie pierwszym 

podkreślono, jak ważne jest zapewnienie instytucjom świadczącym nieodpłatne porady 

prawne i obywatelskie stałego i stabilnego źródła finansowania, tak, by nie dochodziło 

do takich sytuacji jak obecnie, gdzie instytucja działa tylko przez okres na jaki ma środki 

(np. czas trwania dofinansowania w ramach danego projektu unijnego), beneficjenci 

nabierają do niej zaufania, powierzają swoje sprawy, instytucja działa z widocznymi 

korzyściami dla społeczności lokalnej, po czym wraz z końcem środków – znika. 

3) Stwierdzono, że bardzo dobrze się stało, że w ramach wypracowanego 

rekomendowanego modelu poradnictwa przewidziano też usługi dodatkowe w postaci 

zajęć edukacyjnych (np. dla młodzieży licealnej) obejmujących kwestie prawne  

i obywatelskie istotne dla danych grup społecznych, zwiększające poziom świadomości 

społecznej. Część przedstawicieli i przedstawicielek instytucji poradniczych obecnych na 

spotkaniu (ze Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” oraz 

Towarzystwa Miłośników Rudyłtów) stwierdziło, że organizowali już takie zajęcia dla 

uczniów na poziomie szkoły gimnazjalnej lub licealnej i cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem, dostrzegalna jest potrzeba ich kontynuowania.  

4) Wskazano na potrzebę większego doprecyzowania standardów, których dochować 

musiałyby instytucje chcące świadczyć usługi poradnicze w ramach proponowanego 

systemu, gdyż w wielu przypadkach ich opis jest zbyt ogólnikowy i uczestnikom i 

uczestniczkom szkolenia trudno ocenić, czy spełniliby dany warunek, czy nie przy 

aktualnie stosowanych przez siebie sposobach organizacji świadczenia usług 

poradniczych. 

 

 

Oprac. Dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, trenerka, FUPP 

 

 

 

 

 

 


