
  

 

 

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 także EDUKACJĘ PRAWNĄ 

(również dla Uchodźców z Ukrainy  ), 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: 

1.      PLAKAT i INFORMATOR: prezentujące dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych  

2.      E-BIULETYN: z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał  

3.       ARTYKUŁY TEMATYCZNE: z różnych dziedzin prawa 

W/w materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie 

projektowej - podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:           

 
Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowaliśmy: 

5.       MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno 

uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach - aktualizowane na bieżąco 

(dostępny TUTAJ) 

6.       INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania 

z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz 

wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie 

udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja  

dostępna TUTAJ  |  wersja  dostępna TUTAJ) 

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski-2022/
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski-2022/
http://www.pomocprawna.sc.org.pl/
https://www.sc.org.pl/app/files/2022/04/informator_npp-npo-i-m_ua_2022.pdf
https://www.sc.org.pl/app/files/2022/04/informator_npp_pl_2022.pdf


7.       10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja  dostępna TUTAJ  |  wersja 

 dostępna TUTAJ) 

8.       ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: 

lektor  + napisy  dostępny TUTAJ) 

 

Ponadto zachęcamy 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 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują 
się na dedykowanej dla Powiatu/Miasta podstronie projektowej. 

  

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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https://www.sc.org.pl/app/files/2022/04/e-plansze_ua.pdf
https://www.sc.org.pl/app/files/2022/04/e-plansze_pl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5doXHRWipYM
http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski-2022/
mailto:pomoc-prawna@sc.org.pl
http://www.pomocprawna.sc.org.pl/
http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194
http://www.sc.org.pl/
http://www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda
http://www.pity.org.pl/

