


Edukacja prawna - darmowe materiały edukacyjne 
  

 

Dzień dobry,  

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat 

Hajnowski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na 

etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi 

trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców 

obywatelskich i mediatorów. 

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ 

PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie 

przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach 

społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja 

trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały można pobrać 

bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ): 

1.    4 E-PORADNIKI PRAWNE: z zakresu najważniejszych zagadnienień, z którymi 

spotykają się wykonawcy udzielający świadczeń w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, tj.: 

prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne i zadłużenia)  

 2.    2 WIDEOPORADNIKi: to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, podczas których 

prawnik, specjalista omawia temat "Uprawnienia samotnego rodzica" oraz "ZUS dla 

początkujących przedsiębiorców". Wideoporadniki zawierają mini wykład i kazus. 

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej znajdą Państwo pozostałe 

materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. 

systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, 

cyberprzemocy i praw konsumenckich), edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący 

dostęp do nieodpłatnych świadczeń. 

Zachęcamy również do śledzenia:  

- naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące 

dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach 

udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i 

obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony 

prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także 

możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia 

prawa. 

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski/
http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194


Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują 
się na stronie internetowej powiatu Hajnowskiego. 

 

Z nadzieją na życzliwą współpracę, 

Marcin Kałużny 

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) 

Ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 44 11 994 

pomoc-prawna@sc.org.pl 
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00 

 www.pomocprawna.sc.org.pl 

www.fb.com/Nieodpłatna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194  
www.sc.org.pl 

Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda 
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