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Dlaczego warto odbyć praktyki
w Fundacji Court Watch Polska?
Udział w rozprawach pozwoli Ci poznać codzienną pracę
sędziów, zrozumieć jakimi prawami dysponujesz stojąc
przed sądem i oswoić się z tą instytucją na wypadek gdybyś miał kiedyś przed nią stanąć roli w świadka, powoda czy oskarżonego. Jest to też forma pomocy osobom,
które stają przed sądem. Dzięki Twojej obecności, rozprawa będzie mogła odbyć się z udziałem publiczności.
Dlatego warto zacząć prowadzić obserwacje rozpraw
w swoim lokalnym sądzie rejonowym lub okręgowym.

W jaki sposób rozpocząć praktyki?
Sprawdź, kiedy na Twojej uczelni planujemy szkolenia.
Aktualna oferta szkoleń jest dostępna także na stroniecourtwatch.pl/zapisy, gdzie możesz samodzielnie zgłosić się na szkolenie.
Na szkoleniu dowiesz się jak działa Fundacja, jakie są
procedury i metodologia monitoringu, jak działają sądy,
jak się zachować biorąc udział w rozprawach jako publiczność. Od tego momentu możesz zarejestrować się
na stronie internetowej i rozpocząć praktyki prowadząc
obserwacje w sądach wg standardów Fundacji.

Dlaczego oni wybrali praktyki w Fundacji Court Watch Polska?
Marcin z Krakowa:
Jako niedoświadczony jeszcze żak, zyskałem
możliwość patrzenia na to, czym naprawdę będę
zajmował się za kilka lat, choć nie miałem o tym
bladego pojęcia. Budynek sądu, w którym trzeba
było się pierwszy raz odnaleźć, wokandy, poważni
ludzie, poważne sprawy, czasem i dramaty ludzkie.
To wszystko trzeba była zobaczyć na własne oczy,
żeby przekonać się, że prawo to naprawdę nie przelewki. Dopiero teraz widzę sens tego, co znaczy
„prawo w działaniu”, o czym uczyłem się na zajęciach. Jednocześnie czuję się pewny, kiedy chodzę
na zajęcia z zakresu przebiegu procesu, bo to nie
stanowi już dla mnie żadnego zaskoczenia.

Olivia z Katowic:
Nie ukrywam, że praktyki pomogły mi w dalszych
studiach, zrozumiałam lepiej przepisy i teorie, którą
znałam dotychczas tylko z podręczników. Obserwowanie pracy sądu, radców, adwokatów i prokuratorów pomogły mi wybrać kierunek mojej dalszej
kariery.
Izabela z Opola:
Organizacja stawia jasne warunki współpracy,
a przy tym oferuje szkolenie przygotowujące
do pracy obserwatora oraz bieżące wsparcie. Będąc
wolontariuszem Fundacji CWP czuje się, że robi się
coś dobrego i potrzebnego, co wpływa na otaczającą
rzeczywistość.

ZAPRASZAMY!
Informacje możesz uzyskać pisząc
na adres info@courtwatch.pl (temat emaila: praktyki)

