
 

                  

 

ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ 

NOWY PROJEKT 

 

W ramach nowego projektu odświeżamy Zespół, angażujemy osoby, które przez dłuższy czas 

nie były aktywne, rekrutujemy nowe osoby i budujemy ogólnopolską sieć wolontariuszy i 

wolontariuszek.  

WYMAGANIA: 

Zależy nam na tym, aby osoby, które chcą uczestniczyć w pracach Zespołu podzielały misję 

Federacji – o poszanowaniu praw reprodukcyjnych kobiet, czyli decydowaniu o własnej 

rozrodczości. Wspólnie działamy na rzecz prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji, swobodnego 

dostępu do antykoncepcji oraz najlepszej opieki w czasie ciąży, w tym badań prenatalnych. 

OFERTA: 

Planowane są zjazdy integracyjno-szkoleniowe, podczas których będziemy się lepiej poznawać 

i od siebie uczyć. 

Stworzymy grupę dyskusyjną, na której będzie można się wymieniać doświadczeniami, 

wiedzą, udzielać sobie wzajemnie wsparcia. 

Damy możliwość kontaktu i współpracy z osobami, które specjalizują się w szeroko pojętym 

prawie medycznym i prawach pacjenta. 

 



OCZEKIWANIA: 

Zespół Pomocy Prawnej to grupa doradczo-ekspercka Federacji a także zaplecze prawniczek i 

prawników świadczących pomoc w indywidualnych sprawach przed różnymi instytucjami 

ochrony praw pacjentów, w tym sądami. Zaangażowanie w konsultacje, dyskusje, budowanie 

strategii oraz świadczenie pomocy tam, gdzie jest to możliwe, jest głównym zadaniem osób 

działających w ramach Zespołu. 

W tym projekcie mocno stawiamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi w lokalnych 

społecznościach. Dlatego też osoby będące w Zespole Pomocy Prawnej i mieszkające oraz 

pracujące w miastach innych niż Warszawa będą miały za zadanie być pewnego rodzaju 

łącznikami i łączniczkami pomiędzy Federacją a organizacjami działającymi lokalnie, na rzecz 

kobiet, po to, aby szerzyć informację o ofercie Federacji. Ważne, żeby organizacje wiedziały o 

działaniu Federacji oraz możliwości skorzystania z pomocy Zespołu w sprawach, gdy naruszane 

są prawa kobiet. Bardzo liczymy na aktywność na tym polu. 

WAŻNE: Zespół oparty jest na pracy wolontariackiej i poszczególne osoby angażują się na tyle, 

na ile pozwala im czas i inne aktywności życiowe, a także wiedza i doświadczenie, w zależności 

od określonej sprawy, zagadnienia, tematu. Wzajemnie się wspieramy i sobie pomagamy. 

 

 

KONTAKT: 

Karolina Więckiewicz 

prawniczka@federa.org.pl 

22 635 93 92 

 

 

 


