Administracja i prawo

Poradnictwo prawne i obywatelskie
wymaga wsparcia
Rozmowa z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu
Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Jaki jest stan bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce? Czy jest ono dostępne
dla zwykłego obywatela?
Te usługi są dostępne, ale rozproszone. Trudno postawić diagnozę na
temat stanu poradnictwa, bo wymagałoby to analizy potencjału instytucji, które je prowadzą, a także rozpoznania potrzeb, oczekiwań i stanu świadomości obywateli. Usługi
poradnicze w tej dziedzinie świadczą
różne instytucje publiczne i niepubliczne, działające w sposób nieskoordynowany i w związku z tym nie
tak efektywnie, jak to byłoby możliwe. Są to instytucje rządowe, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, korporacje prawnicze, samorządy, wymiar sprawiedliwości. Nie ma jednak instytucji
wiodącej. Warto zauważyć, że różne
instytucje w różny sposób definiują pojęcie „pomoc prawna”, „informacja prawna”, ale w grę wchodzą
też takie formy, jak pomoc z urzędu czy reprezentacja przed organami i sądami. Dynamiczny rozwój
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, świadczony przez różne organizacje, często niemające doświadczenia w tym zakresie czy wzorów
do naśladowania, spowodował, że
poradnictwo charakteryzuje nierówna jakość. Zwróćmy też uwagę,
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do kogo ta pomoc prawna powinna
być kierowana. Zmieniająca się rzeczywistość spowodowała pojawienie się w społeczeństwie dużej grupy osób zagrożonych bądź dotkniętych zjawiskiem biedy. Ze względu na swój status materialny z trudem są w stanie pokryć codzienne
wydatki, a w razie wystąpienia problemu prawnego czy obywatelskiego nie są w stanie uzyskać pomocy
prawnej u profesjonalnych radców,
czy adwokatów, na których porady,
z przyczyn materialnych, nie mogą
sobie pozwolić. Postawy obywateli
potrzebujących wsparcia prawnego
interesują nas w szczególny sposób.
Dlaczego?
Bo dostępność do bezpłatnego
poradnictwa wzmacnia podmiotowość obywateli, ich trwałą zdolność
do działań. Dzięki temu kurczy
się dystans pomiędzy instytucjami
a potrzebami ludzi, zmniejsza się
problem wykluczenia społecznego.
Wiele mówi się dziś o pewnej arogancji ze strony rozmaitych instytucji, biurokracji, opieszałości i przedmiotowym traktowaniu petentów.
Dlatego chcemy, aby powstały systemowe rozwiązania, które pozwolą
budować kapitał społeczny i dobre
więzi społeczne, czyli elementy
państwa obywatelskiego.
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W państwach zachodniej Europy
obywatele wiedzą, gdzie szukać
bezpłatnej pomocy prawnej. Istnieją obszerne bazy danych. W Polsce
takiej jednolitej bazy nie ma.
I mamy ambicje, aby to zmienić.
Doświadczenia krajów mających
zaawansowane systemy poradnictwa prawnego wskazują, że tworzenie systemów pomocy prawnej jak
i ich reformowanie wymaga pogłębionych badań i analiz, które pozwalają decydentom podejmować świadome i efektywne decyzje. Istotne są tu doświadczenia europejskie,
np. holenderskie, brytyjskie, krajów skandynawskich, ale też amerykańskie, południowoafrykańskie
czy brazylijskie. Obserwacja różnych
systemów poradniczych wskazuje,
że w innych krajach prowadzone są
rozwinięte metodologicznie bada-

nia potrzeb obywateli, podmiotów
świadczących poradnictwo, powstają analizy tworzenia i praktycznego
funkcjonowania standardów działania instytucji doradczych, weryfikacji jakości i efektywności tych instytucji. Są badania dotyczące innowacyjnych metod poradniczych, w tym
wykorzystywania
nowoczesnych
technologii. Tymczasem w Polsce mamy deficyt wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w zakresie
pomocy prawnej, deficyt wiedzy
o organizacjach i instytucjach udzielających takiej pomocy oraz wiedzy
o rzeczywistych potrzebach społecznych w dostępie do pomocy prawnej i obywatelskiej, i o barierach
utrudniających obywatelom korzystanie z prawa. Nasz projekt ma
ambicje stworzenia mapy poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Nie
chcemy odtwarzać stanu faktycznego, tylko rekomendować wsparcie
rozwoju instytucji poradnictwa.
Czy to będzie wymagało zmian legislacyjnych?
Wiodącym dokumentem, jaki
stworzymy,
będzie
długofalowa polityka na rzecz poradnictwa
prawnego i obywatelskiego. Jedną z rekomendacji będzie tworzenie spójnego prawa. Chodzi o znalezienie takiej koordynacji różnych
obszarów poradnictwa, aby obywatel w tym systemie informacji
czuł się pewnie. Aby czuł się podmiotem życia publicznego i widział
przyjazne otoczenie dla rozwiązania
swoich problemów. Stąd w rekomendacjach znajdzie się próba
odniesienia do projektu ustawy
o dostępie bezpłatnym do poradnictwa prawnego.
Chodzi o nakazanie gminom stworzenia systemu bezpłatnych porad
prawnych dla mieszkańców?
Wspólnota nr 39–40, 6 października 2012 r.

Nie aż tak daleko. Gminy już są
bardzo obciążone różnymi zadaniami. One zresztą w swoim systemie działania mają zapisane elementy poradnictwa w zakresie
działań związanych z pomocą społeczną czy z pomocą osobom niepełnosprawnym. Nam chodzi o to,
aby do już istniejącego i działającego systemu poradnictwa włączyć
partnerów społecznych, organizacje pozarządowe. Aby w trybie konkursowym zlecać im zadania z tego
zakresu. Docelowo wymaga to zbudowania sieci i zarządzania nią, aby
ograniczyć rozproszenie systemu
poradnictwa.
Kto miałby być podmiotem organizującym konkursy?
Zastanawialiśmy się nad tym.
Dobrym poziomem zarządzania sferą poradnictwa byłby powiat.
A kto da na to pieniądze?
Ja mówię o sieciowym rozwiązaniu,
bo jak podkreślam, zadania w zakresie poradnictwa już są realizowane.
Na początek trzeba je zinwentaryzować i rozpoznać aktualne zaangażowanie finansowe samorządów
w tym zakresie. Dopiero wtedy
będzie wiadomo, ile dodatkowych
pieniędzy to wymaga. I trzeba się
będzie zastanowić, z jakiego poziomu dokonywać wsparcia finansowego. Być może założenia długofalowej polityki, jakie opracujemy,
będą przyczynkiem do zbudowania programu wieloletniego wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego. To, co robimy, to ambitna
próba zidentyfikowania i opisania
problemu dostępności poradnictwa
prawnego i obywatelskiego, określenia zasad i celów projektowanej
polityki, instrumentów i zasobów
koniecznych dla osiągnięcia ustanowionych celów, określenia planu

finansowego oraz sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania
celów wdrażanej polityki w zakresie
poradnictwa prawnego.
Kiedy poznamy efekty projektu?
Jego realizacja potrwa do 2014
roku. Projekt składa się z kilku sekwencji. Teraz trwają badania i analizy danych już zastanych
przez nas w otoczeniu. Wkrótce
przeprowadzimy badania w instytucjach świadczących poradnictwo prawne i rozpoznamy potrzeby w tym zakresie. To będzie podstawą do kolejnych działań, czyli
stworzenia i poprowadzenia cyklu
szkoleń, aby modelowe rozwiązania
upowszechnić. Wypracowane przez
nas rozwiązania powinny zacząć stosować organizacje trzeciego sektora
i inne instytucje udzielające poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
kierownictwo instytucji niepublicznych wspierających rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
kierownictwo instytucji publicznych, no i oczywiście władze gmin,
powiatów i województw. W trakcie
realizacji projektu przygotowywać
będziemy raporty cząstkowe opisujące elementy przez nas badane.
To z pewnością będzie niesłychanie
pouczająca lektura.
Rozmawiał Sławomir Bukowski

Projekt „Opracowanie komplek
sowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa
prawnego
i
obywatelskiego
w Polsce” realizowany jest przez
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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