
 

 

TOWARZYSTWO INICJATYW PRAWNYCH I KRYMINALISTYCZNYCH PARAGRAF 22 

poszukuje  WOLONTARIUSZY 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 zaprasza uczniów oraz 

studentów do udziału w programie edukacji prawnej i obywatelskiej - #znamprawo – 

„Warszawskie Warsztaty Prawnicze” w ramach współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. 

Warszawy. 

Nasz projekt zakłada uczestnictwo młodzieży licealnej z Warszawy i okolic poprzez zgłoszenie 

mailowe, a następnie rejestrację na naszej platformie, gdzie co miesiąc będzie można zapoznać 

się z konkretną dziedziną prawa i zestawem zadań praktycznych w celu zastosowania i utrwalenia 

zdobytej wiedzy prawnej. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły tematów najbardziej istotnych z 

punktu widzenia młodzieży – w tym cyberbezpieczeństwa, praw człowieka czy prawa karnego.  

Oprócz opublikowanych materiałów, nasi uczestnicy otrzymają również dostęp do wykładu on-

line z danej dziedziny, zestawu zadań praktycznych w wielu atrakcyjnych formach - kazusów 

prawniczych, reportaży, wystąpień publicznych czy przygotowania planu strategii procesowej, a 

ich omówienie przyjmie formę webinariów. Całość projektu zakończy konkurs finałowy z 

nagrodami w czerwcu 2021 roku.  

Nad pracą uczestników będą czuwali odpowiedni eksperci, a wspierać ich będzie grono 

wolontariuszy.  

Jakie zadania czekają zatem wolontariuszy? Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie 

Towarzystwa w opracowywaniu edukacyjnych materiałów prawnych (artykuły, infografiki, 

wideo), przygotowaniu zadań sprawdzających wiedzę, nadzór nad zadaniami wykonywanymi 

przez uczestników, ocena ich prac (zgodnie z otrzymanymi wytycznymi), research i 

przygotowywanie gali finałowej.  

Projekt trwa od do czerwca 2021 r. Termin odbycia wolontariatu ustalany będzie indywidualnie 

(nabór wolontariuszy ma charakter ciągły), a jego wymiar i zakres dopasowany do potrzeb 

zainteresowanych. Praktyki będą wykonywane w ścisłej współpracy z członkami Paragrafu 22, w 

sposób zdalny (on-line) lub w siedzibie Towarzystwa (centrum Warszawy, okolice Placu 

Politechniki). 



Szukamy osób: 

§ posiadających ogólną wiedzę z zakresu prawa,  

§ łatwo nawiązujących kontakt, które potrafią przekazać wiedzę w przystępny sposób, 

§ nastawionych na rozwój i zaangażowanych w wykonywaną pracę, 

§ dobrze pracujących w zespole, punktualnych i obowiązkowych. 

z całej Polski z uwagi na możliwość pracy zdalnej 

Oferujemy: 

§ pracę w młodym i ambitnym zespole osób łączących pasję z doświadczeniem,  

§ uzyskanie zaświadczenia o odbyciu obowiązkowych praktyk studenckich (przy spełnieniu 

kryteriów danej uczelni), 

§ możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w ramach współpracy z 

adwokatami, pracownikami wymiaru sprawiedliwości, ekspertami z zakresu nauk prawnych i 

pokrewnych, 

§ zdobycie praktycznej wiedzy z różnych dziedzin prawa, 

§ możliwość samodzielnej pracy merytorycznej przy jednoczesnym wsparciu 

profesjonalistów zajmujących się konkretnymi dziedzinami prawa,  

 

§ możliwość dostosowania zainteresowań do działu, w ramach którego będą przydzielane 

zadania,  

§ możliwość bezpłatnego udziału w projektach oraz szkoleniach realizowanych przez 

Paragraf 22. 

Zgłoszenia w postaci CV przyjmujemy na adres: znamprawo@paragraf22.eu. 

W treści zgłoszenia prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://paragraf22.eu/dolacz-do-projektu-

znamprawo/. 
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