Załącznik 22
Opis profilu zawodowego i kompetencji osób prowadzących sesje grupowe
pozwalający na wybór specjalisty: prawnik
Zaproście do poprowadzenia jednej części sesji grupowej prawnika, który przybliży
uczestnikom spotkań grupowych zagadnienia związane z sytuacją prawną osób
niesamodzielnych.

Jest

to

bardzo

ważny

obszar

zaburzający

prawidłowe

funkcjonowanie zależnych seniorów i trudny mentalnie temat dla opiekunów
sprawujących nad nimi opiekę, szczególnie w ostatnim okresie ich życia. Prawnik
wyjaśni, co i jak zrobić w sytuacji, gdy osoba zależna nie potrafi już sama
decydować o sobie i swoim majątku, przybliży instytucję ubezwłasnowolnienia (jako
dodatkowej ochrony, a nie pozbawiania czy odbierania komuś praw). Prawnik
wyjaśni również wątpliwości dotyczące spadkobrania i dziedziczenia, co da
możliwość uniknięcia w przyszłości wielu problemów, a już dziś uporządkowanie
pewnych spraw, zgodnie z wolą seniora, pozwoli doświadczyć ogromnej ulgi
psychicznej i da możliwość wytchnienia – zarówno seniorowi jak i jego opiekunowi przynajmniej

w

obszarze

„dokończenia”

spraw

materialnych

zgodnie

z oczekiwaniami seniora, który sam nie da rady zmierzyć się z tymi problemami.
Prawnik przybliży, w jaki sposób, kto oraz gdzie załatwia tego typu sprawy, czasami
zaniedbane od wielu dziesiątek lat. Dlatego bardzo ważne jest abyście szukali
prawnika o dużych kompetencjach komunikacyjnych, który potrafi w prosty sposób
przekazać skomplikowaną wiedzę prawniczą, tak, by uczestnicy – w bezpiecznej
atmosferze

–

mogli

zadawać

pytania,

co

będzie

świadczyło

o przełamanie ich lęku i przyczyni się do zmotywowania ich do „ruszenia z miejsca”
w

załatwianiu

spraw

urzędowych.

Sprawdźcie,

czy

inne

ośrodki

lub

instytucje/organizacje realizujące projekty mogłyby polecić prawnika, który u nich
sprawdził się i wówczas nawiążcie z nim współpracę. Rozejrzyjcie się, czy
w Waszych zasobach jest zatrudniony prawnik lub w najbliższej społeczności działa
prawnik lub adwokat w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej lub spółki
partnerskiej. Tu najważniejsze są kompetencje interpersonalne, a nie szczegółowa
wiedza, gdyż kontakt z prawnikiem ma przełamać lęk i opór przed podjęciem decyzji
o załatwieniu sprawy, niż samo jej załatwienie, co wymaga kontaktu z sądem czy
notariuszem.

