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szkolenia dla adwokatów/ek prowadzących sprawy karne

netpralat.eu

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na dwa szkolenia dla obrońców “Ochrona praw
osób podejrzanych w związku z tymczasowym aresztowaniem i przesłuchaniem:
Praktyczne szkolenia dla obrońców” w ramach projektu NETPRALAT.
liczba osób: 24 adwokatów/ek z całej Polski
szkolenie opcja I : 5–7 marca* (12 osób)
szkolenie opcja II : 12–14 marca* (12 osób)
(*należy wybrać dla siebie tylko jedną z podanych dat szkolenia)
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miejsce: online
termin zgłoszeń: 23 lutego 2021 r.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA
Zainteresowani adwokaci/tki, którzy spełniają kryteria uczestnictwa, proszeni są o
przesłanie krótkiego formularza aplikacyjnego na adres e-mail: dyrektor@nra.pl.
Formularz aplikacyjny jest dostępny tutaj.
Na każdy termin szkolenia dostępnych jest jedynie 12 miejsc (razem: 24 miejsca).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego 2021 roku.

O projekcie NETPRALAT
“Train the Trainer — praktyczne szkolenie dla obrońców w sprawach karnych”
prowadzone w Polsce jest jednym z etapów międzynarodowego projektu NETPRALAT.
Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z partnerów NETPRALAT i aktywnie
uczestniczy w jego realizacji.
Prawa procesowe podejrzanych w trakcie tymczasowego aresztowania i zatrzymania
zostały wzmocnione w ostatnim ustawodawstwie europejskim (tzw. Dyrektywy
dotyczące praw procesowych). Przepisy te nakładają na obrońców konkretne
obowiązki i wymagania podczas tych etapów, na przykład odgrywanie aktywnej roli
podczas przesłuchań podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym. W związku
nowymi wymogami, w ramach finansowanego przez UE projektu NetPraLat
(NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented crossborder LAwyers Training), we współpracy z CICAC (Rada Adwokacka w Barcelonie),
Uniwersytetem w Maastricht, Iridią (Hiszpania), Human Rights Monitoring Institute
(HRMI) oraz Naczelną Radą Adwokacką, realizowany jest program szkoleniowy
mający na celu podniesienie praktycznych umiejętności adwokatów/ek w zakresie
zapewnienia skutecznej obrony na etapie postępowania przygotowawczego. Program
bazuje na doświadczeniach projektu SUPRALAT (“Strengthening suspects’ rights in
pre-trial proceedings through practice-oriented training for lawyers”) realizowanego w
latach 2015–2017 w Belgii, na Węgrzech, w Irlandii i Holandii.
Więcej informacji o projekcie NetPraLat można znaleźć na stronie: netpralat.eu

Train the Trainer — szkolenie dla obrońców w sprawach karnych
https://agata-stajer.medium.com/rekrutacja-na-szkolenia-netpralat-b6faab7e2e98
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Celem szkoleń jest: pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności
praktycznych obrońców, które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich roli
zawodowej na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, a także przed
formalnym wszczęciem tego postępowania, w zakresie, o jakim mowa w art 308 k.p.k.,
a w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych dla klientów i ochrony ich
praw na etapie zatrzymania i przesłuchania.
Szkolenia koncentrują się w szczególności na doskonaleniu kompetencji prawniczych
i komunikacyjnych w kontekście konsultacji obrońca-klient na etapie postępowania
przygotowawczego oraz w kontekście przesłuchań na etapie postępowania
przygotowawczego. Obejmują one również tematykę psychospołecznych potrzeb
zatrzymanych klientów oraz współpracę z tłumaczami (w przypadku klientów
zagranicznych) w odrębnych modułach.
Program szkoleń ma na celu wspieranie rozwoju aktywnej, refleksyjnej i
zorientowanej na potrzeby klienta praktyki obrony karnej.

KRYTERIA REKRUTACJI
To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli jesteś adwokatem/ką prowadzącym/ą sprawy karne
oraz:
prowadzisz praktykę w polskim porządku prawnym;
masz doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych;
masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
wyrażasz gotowość prowadzenia dalszych szkoleń w tematyce projektu
NETPRALAT na lokalnym poziomie;
posiadasz zainteresowanie i doświadczenie w przedmiocie ochrony praw
człowieka i prawa karnego, w tym praw osób zatrzymanych i podejrzanych w
postępowaniu przygotowawczym;
posiadasz motywację do wzięcia udziału w szkoleniu oraz gotowość do refleksji
nad umiejętnościami prawniczymi oraz trenerskimi;
masz gotowość uczestniczenia w szkoleniu przez wszystkie dni jego trwania.

DATY I MIEJSCE SZKOLEŃ
https://agata-stajer.medium.com/rekrutacja-na-szkolenia-netpralat-b6faab7e2e98
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Program każdego szkolenia “Train the Trainer” składa się z fazy e-learningowej
trwającej jeden tydzień, po której następują trzydniowe warsztaty online.
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach (składając aplikację należy wybrać dla siebie
tylko jedną z podanych dat szkolenia):
szkolenie opcja I : 5–7 marca* (12 osób)
szkolenie opcja II : 12–14 marca* (12 osób)

KOSZTY SZKOLEŃ
Uczestnictwo w szkoleniu jest wolne od opłat.

STRUKTURA SZKOLENIA
Szkolenie składa się z dwóch części:
I . e-learning — część teoretyczna
II. warsztaty online — część praktyczna

E-LEARNING — CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Część teoretyczna szkolenia (realizowana głównie w formie e-learningu) składa się z
siedmiu modułów teoretycznych, które są podzielone na następujące tematy:
E-learning szkolenia NetPraLat składa się z siedmiu modułów teoretycznych, które są
podzielone na następujące tematy:
1. Europejskie przepisy dotyczące gwarancji procesowych osób zatrzymanych i
podejrzanych;
2. Rola obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego;
3. Konsultacje obrońca klient na posterunku policji;
4. Pomoc prawna podczas przesłuchania podejrzanego;
5. Umiejętności komunikacyjne istotne dla prowadzenia obrony na etapie zatrzymania
lub postępowania przygotowawczego;
6. Psychospołeczne podejście do prowadzenia obrony na etapie postępowania
przygotowawczego;

https://agata-stajer.medium.com/rekrutacja-na-szkolenia-netpralat-b6faab7e2e98

4/6

18.02.2021

Rekrutacja na szkolenia NETPRALAT | by Agata Stajer | Feb, 2021 | Medium

7. Praca z tłumaczami ustnymi na etapie postępowania przygotowawczego (i poza
nim).

SZKOLENIE ONLINE — CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Sesje praktyczne mają na celu przygotowanie uczestników/czek do roli przyszłego
trenera/ki w szkoleniach NetPraLat.
Sesje te składają się z czterech sesji rozłożonych na 3 dni:
Dzień 1
● Sesja 1. Rola obrońcy
● Sesja 2. Umiejętności komunikacyjne
Dzień 2
● Sesja 3. Podejście psychospołeczne
● Sesja 4. Praca z tłumaczami
Dzień 3
● Sesja 5. Konsultacja obrońca-klient
● Sesja 6. Przesłuchiwanie podejrzanych
● Sesja 7. Odgrywanie ról
● Sesja 8. Umiejętności dydaktyczne
W praktycznej części szkolenia uczestniczki/cy nabędą następujące umiejętności:
- zaangażowanie w “refleksyjną praktykę” w odniesieniu do roli adwokata na etapie
postępowania przygotowawczego;
- identyfikowanie i reagowanie na potrzeby psychospołeczne klientów;
- rozpoznawanie różnych strategii i taktyk przesłuchań,
- rozpoznawanie potrzeby tłumaczenia ustnego, współpraca z tłumaczem i ocena
jakości tłumaczenia;
- umiejętności i techniki komunikacyjne umożliwiające skuteczną interwencję podczas
przesłuchania podejrzanego.
Część praktyczna składa się z interaktywnych ćwiczeń obejmujących odgrywanie ról
symulujących rzeczywiste konsultacje obrońca-klient oraz przesłuchania
podejrzanych.

METODOLOGIA
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Program szkoleń został opracowany przez multidyscyplinarny zespół, w skład którego
weszły osoby prowadzące obronę w sprawach karnych, tłumaczki, pracownice
naukowe, psychologożki oraz eksperci z zakresu kształcenia zawodowego dorosłych i
nauczania.
Szkolenie oparte jest na następujących metodach dydaktycznych:
- blended learning (uczenie e-learningowe i praktyczne);
- nauka oparta na wymianie doświadczeń;
- aktywne, konstruktywne i interaktywne uczenie się;

Dalsze informacje
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu NETPRALAT:
Agatą Stajer (agata.stajer@gmail.com)

Projekt NETPRALAT został sfinansowany w ramach Programu “Sprawiedliwość”
Unii Europejskiej (2014–2020).
Treść strony reprezentuje wyłącznie poglądy autorki artykułu. Komisja Europejska nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.
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