
 
 
 

 

 

 

Nagrody Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego  

Zasady konkursu  

1. Konkurs jest organizowany w związku z Kongresem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 

(zwanym dalej Kongresem), który odbędzie się w Warszawie w dniach 2‒4 lutego 2015 r. 

2. Konkurs jest organizowany przez INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa we współpracy  

z partnerami: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni 

Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych i Związkiem Biur Porad Obywatelskich. 

3. Nagrody Kongresu zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

a) Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych, 

b) Dobre praktyki poradnictwa. 

4. Najlepsze modele współpracy samorządu i organizacji poradniczych powinny obejmować  

również inne – oprócz finansowej – formy współpracy (np. wymiana informacji, wspólne 

planowanie działań).  

5. Dobre praktyki poradnictwa powinny obejmować nowatorskie rozwiązania i działania polegające 

np. na zastosowaniu nowoczesnych technologii, zaprojektowaniu i wprowadzeniu efektywnych 

sposobów organizacji poradnictwa, ciekawych form jego realizacji itp.  

6. W okresie od 23 grudnia 2014 do 15 stycznia 2015 r. (do godz. 24.00) każdy zainteresowany może 

zgłosić kandydaturę lub kandydatury do nagród Kongresu.  

7. W zgłoszeniu należy podać syntetycznie: 

a) informacje o osobie lub podmiocie zgłaszającym; 

b) informację o kategorii („najlepszy model współpracy” bądź „dobre praktyki”); 

c) informacje o zakresie i formie realizowanego wsparcia poradniczego; 

d) informacje o kręgu beneficjentów udzielanych porad prawnych i obywatelskich; 

e) informacje, na czym polega szczególny charakter modelowej współpracy samorządu lokalnego  

i organizacji pozarządowej lub czym się wyróżnia dobra praktyka będąca podstawą zgłoszenia; 

f) ewentualnie dodatkowe uzasadnienie zgłoszenia do przyznania nagrody w określonej kategorii.  

8. Zgłoszenia może dokonać również podmiot ubiegający się o nagrodę. 



 
 
 

 

 

9. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres: inpris@inpris.pl. W tytule wiadomości należy 

wpisać: „Kongres Poradnictwa – zgłoszenie na konkurs”. 

10. W razie potrzeby INPRIS poprosi zgłaszającego o dodatkowe informacje. 

11. Do 21 stycznia 2015 r. Rada Programowa Kongresu dokona wyboru trzech finalistów w każdej 

kategorii. 

12. Podczas sesji plenarnych pierwszego dnia Kongresu finaliści w obu kategoriach konkursowych 

zaprezentują uczestnikom Kongresu swoje osiągnięcia. 

13. W czasie Kongresu wyboru zwycięzcy w każdej kategorii dokona Jury, w skład którego wejdą 

członkowie Rady Programowej Kongresu oraz przedstawiciele uczestników Kongresu. 

14. Ogłoszenie zdobywców nagród Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego nastąpi podczas 

sesji końcowej trzeciego dnia Kongresu.  

 

Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (INPRIS) 
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