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„Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycja rozwiązań 

instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa” 

Szkolenie dla doradców 

Notatka ze szkolenia w Garwolinie, 20-21.11.2013 
 

1. Miejsce szkolenia:  Hotel SULBIN, ul. Bitumiczna 2, Sulbiny k. Garwolina 

2. Osoby prowadzące: Barbara Przybylska - część seminaryjna; Władysław Grabowski, Joanna 

Zarzycka - szkoleniowcy. 

3. Uczestnicy szkolenia: Część seminaryjna (2 h): 36 osób z organizacji pozarządowych, urzędów 

gminy (Parysów, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Trojanów, Pilawa, Miastków Kościelny, Żelechów, 

Sobolewo); część szkoleniowa (12 h): 27 osób z organizacji pozarządowych. 

4. Cel szkolenia: Zwiększenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu: 

 proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,  

 metod wdrażania standardów, 

 pracy poradniczej z klientami.  

Podczas szkolenia zastosowano techniki opierające się na metodzie aktywizacyjnej, pozwalającej 

w pełni wykorzystać doświadczenie uczestników/czek oraz uzupełnić i zwiększyć ich wiedzę 

i umiejętności. Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenerki i trenerów posiadających duże 

doświadczenie w pracy doradczej. Każdy uczestnik/czka ukończył/a szkolenie z indywidualnym 

planem działania pozwalającym na wytyczenie kierunków w bieżącej pracy poradniczej oraz 

uzyskał/a certyfikat. 

5. Program szkoleniowy 

Dzień 1 

CZĘŚĆ SEMINARYJNA 10.00 – 12.00 

Prezentacja wyników badań i analiz 

Mapa poradnictwa – Kontekst lokalny (prezentacja o poradnictwie w Garwolinie i okolicach) 

Proponowany system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i  obywatelskiego w Polsce - 
propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa 

Obiad    12.00 – 13.00  

   

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA 13.00 – 19.30   

Definicje:  poradnictwa prawnego i obywatelskiego, pomocy prawnej, informacji prawnej; 
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Standardy pracy: 

 dotyczące usług (nieodpłatność, dostępność, rzetelność udzielanych porad, poufność, 
rzetelność informacji) i osoby doradcy. 

Metodologia pracy doradcy:  

 pierwszy kontakt z klientem: informacje na temat działania i sposobu funkcjonowania 
placówki poradniczej. 

Kolacja    19.30    

 

Dzień 2   8.30 - 14.00 

Metodologia pracy doradcy (c.d.):  

 diagnoza problemu: techniki rozmowy,  zadawanie pytań, rozpoznanie problemu i oczekiwań 
klienta, określanie problemu; 

 udzielanie porad: poszukiwanie rozwiązań, wybór rozwiązania wspólnie z klientem, 
przedstawienie możliwych rozwiązań, gdzie należy szukać informacji, aktualizacja stanu 
prawnego i zasobów wiedzy na bieżąco. 

 zakończenie porady – dokumentacja, prowadzenie bazy danych, zbieranie informacji 
o prowadzonych sprawach; 

 bezpieczeństwo pracy doradczej (fizycznej, psychicznej i prawnej),  trudne sytuacje 
z klientem. 

Kontrola jakości udzielanych porad. 

Indywidualny plan samodoskonalenia. 

Podsumowanie, zakończenie. 

Obiad    14.00-15.00 

   

6. Przebieg szkolenia: Szkolenie odbyło się zgodnie z programem. Podczas części seminaryjnej nie 
było pytań. Podczas części szkoleniowej, dyskusje odbyły się w ramach omawiania wyników 
poszczególnych ćwiczeń przeprowadzonych w każdym bloku. W załączeniu przedstawiono wyniki 
ankiety oceniającej szkolenia. 

 

Barbara Przybylska, Koordynator Projektu 
Związek Biur Porad Obywatelskich 

Warszawa, 16 grudnia 2013 r. 
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 „Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - 
propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki 

państwa” Szkolenie dla doradców 
 

GARWOLIN – 20-21 listopada 2013 r. 

Wyniki ankiety oceniająca szkolenie 

 

n = 15 wypełnionych ankiet 

1. Czy poziom merytoryczny szkolenia spełnił Pani/Pana oczekiwania? 

Nie spełnił Raczej nie spełnił Prawie spełnił Całkowicie spełnił 

0 0 3 12 

Prosimy o krótkie uzasadnienie oceny: (brak odpowiedzi: 7) 

a) Wyczerpująco omówiono kwestie objęte szkoleniem, a co najważniejsze w sposób ciekawy 

b) W trakcie szkolenia uzyskałam nową wiedzę, nowe umiejętności, które będą pomocne mi 
w pracy z dziećmi i z rodzicami. Poznałam właściwe standardy dotyczące doradcy. Gdzie 
mogą zwrócić się mając poważne problemy. 

c) Kompetencje prowadzących, duże doświadczenie wykorzystanie właściwych form i metod. 

d) Podobało mi się. 

e) Prowadzący bardzo dobrze przygotowani, przystępne przekazywanie wiadomości, zajęcia 
ciekawe. 

f) Tematy szkolenia opracowane i podane w stopniu wyczerpującym. 

g) Chciałoby się nauczyć bardziej praktycznych uwarunkowań pracy z klientem (np. Jak się 
zachowywać w trudnych sytuacjach z klientem) tak jak było podczas 2 dni szkolenia. 

h) Nowa wiedza, którą zdobyłam na szkoleniu będzie mi bardzo przydatna w mojej pracy 
z dziećmi z rodzin patologicznych w Stow. Pomocy Dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów 
w trudnej sytuacji życiowej. 

 

2. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?  

 nie 

zgadzam 

się 

raczej się 

nie 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

zgadzam 

się 

trudno 

powiedzieć 

A. Podczas szkolenia uzyskano nową 
wiedzę. 

 1 2 12  

B. Podczas szkolenia nabyto nowe 
umiejętności. 

  4 11  

C. Nowa wiedza będzie przydatna 
w pracy. 

  3 12  
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3. Jak Pani/Pan ocenia stronę organizacyjną szkolenia? Skala od 1 – najniższa ocena do 5 – 
najwyższa ocena 

Promocja 
szkolenia 

Standard 
 sali  

Zarządzanie 
czasem podczas 

szkolenia 

Nagłośnienie Widoczność 
ekranu 

5-10 

4- 3 

3-1 

2-1 

brak odpow.-0 

5-8 

4- 6 

3-1 

2-0 

brak odpow.-0 

5-12 

4- 3 

3-0 

2-0 

brak odpow.-0 

5-7 

4-2 

3-1 

2-1 

1-1 

brak odpow.-3 

5-9 

4-3 

3-3 

2-0 

brak odpow.-0 

 

4. Proszę ocenić treść i sposób prowadzenia każdej sesji: Skala od 1 – najniższa ocena do 5 – 
najwyższa ocena  

 
NAZWA SESJI 

Jasność przekazu 
treści 

Przygotowanie 
merytoryczne 

szkoleniowców 

Sposób 
prowadzenia 

A. Pojęcia i definicje   
 

5-13 
4-2 
3-0 
brak odpow.-0 

5-13 
4-1 
3-0 
brak odpow.-1 

5-12 
4-1 
3-1 
brak odpow.-1 

B. Standardy pracy doradczej 
  

5-14 
4-1 
3-0 
brak odpow.-0 

5-13 
4-0 
3-1 
brak odpow.-1 

5-12 
4-1 
3-1 
brak odpow.-1 

C. Metodologia pracy doradcy 
 

5-13 
4-2 
3-0 
brak odpow.-0 

5-12 
4-2 
3-0 
brak odpow.-1 

5-12 
4-1 
3-1 
brak odpow.-1 

D. Kontrola jakości pracy doradcy 
 

5-13 
4-2 
3-0 
brak odpow.-0 

5-12 
4-2 
3-0 
brak odpow.-1 

5-12 
4-1 
3-1 
brak odpow.-1 

E. Indywidualny plan rozwoju 
 

5-12 
4-2 
3-0 
brak odpow.-1 

5-12 
4-1 
3-0 
brak odpow.-2 

5-12 
4-0 
3-1 
brak odpow.-2 

 

5. Co można by poprawić lub dodać w następnych szkoleniach? 
brak odpowiedzi: 6 

a) Na szkoleniu brakowało mi nagłośnienia oraz bardziej widocznego ekranu. Nie wszyscy 
dobrze słyszą i mają dobry wzrok, zwłaszcza siedzący dalej. Natomiast prowadzący szkolenie 
przekazali nam wiedzę na najwyższym poziomie. Jestem pełna uznania ich umiejętnościom 
prawniczym oraz sposobem przekazywania wiedzy. 

b) Dla uczestników szkolenia identyfikatory z imieniem co umożliwi nawiązywanie kontaktu 
w rozmowach. 

c) Więcej merytoryki a mniej "zabawy". 



 

Szkolenie PPiO w Garwolinie 20-21.11.2013 r.   5 

 

d) Nie zgłębiać tematu za bardzo szczegółowo, co przynosi przerost informacji i czasami może 
się stać nudne. 

e) Mniej pojęć i definicji, więcej praktycznych tematów. 

f) Na przyszłość można poprawić nagłośnienie i oświetlenie Sali. Należy podkreślić to, że 
szkoleniowcy byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, świetnie przekazujący wiedzę 
w sposób jasny i dostępny. Widać było bardzo dużą ich wiedzę i świetny kontakt 
z uczestnikami szkolenia. 

g) Zmiany są zbędne. 

h) Moim zdaniem nie należy poprawiać tego co jest dobre. 

i) Nie widzę potrzeby wprowadzania zmian. 

 

6. Propozycje organizacji szkoleń na inne tematy: 
brak odpowiedzi: 9 

a) W jaki sposób przełamać u ludzi bariery kontaktowania się z określonymi ludźmi jak: 
psycholog, prawnik, policjant, etc.? Gdzie i do kogo zwrócić się o poradę, jak napisać 
określone pismo? 

b) Szkolenie oparte na praktycznym omówieniu zdarzeń, porad autentycznie wziętych z życia 
z informacją jaki był finał. 

c) Bardzo wskazane szkolenie z mediacji. 
d) Nie wiem. 
 

 

 


