
10 umiejętności skutecznego doradztwa i pytania do ćwiczenia doskonalenia
nowych umiejętności    
 

1. Uwierz w siebie: Twoje potrzeby są ważne i powinny być cenione.
Rozpoczęcie podróży jako adwokat może rozpocząć się od podniesienia
poczucia własnej wartości.

Jakie są Twoje obecne mocne strony? Jakie obszary Twojej
samooceny wymagają dodatkowej uwagi?             

2. Zdecyduj, czego chcesz: udane planowanie w celu osiągnięcia pożądanych
wyników zaczyna się od podjęcia decyzji, czego dokładnie potrzebujesz.

Jaki jest obszar życia, w którym chciałbyś dokonać zmiany?
3. Zbierz wsparcie: Zbuduj zespół ludzi, którzy rozumieją Twoją perspektywę

i będą tam, aby uzupełniać Twoje mocne i słabe strony.
Kto jest w Twoim zespole wsparcia rzecznictwa? Zidentyfikuj
osoby w swoim zespole i rolę, jaką odgrywają.

4. Poznaj swoje prawa: dowiedz się, do czego masz prawo w swoim kraju,
stanie / regionie lub okolicy.

Wracając do Twojej odpowiedzi na pytanie 2, o jakich prawach
lub faktach musisz się dowiedzieć więcej, aby zbliżyć się do
osiągnięcia celu?

5. Poznaj fakty: Przeprowadź badania, aby dowiedzieć się o różnych
czynnikach, które występują, gdy o coś prosisz.

6. Strategia planowania: Uwzględnij to, czego się nauczyłeś, aby stworzyć
plan działania, który zapewni Ci najlepszą okazję do pomyślnego
osiągnięcia celu.

7. Celowe wysiłki: Staraj się znaleźć i nawiązać kontakt z osobą, która ma
największe możliwości, aby pomóc Ci w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

8. Wyraźnie wyrażaj siebie: ćwicz zwięzłość i poznaj najbardziej wpływową
część swojej historii, kiedy komunikujesz swoje potrzeby innym.

Wyobraź sobie, że się ponownie na windzie z kimś i masz 30
sekund, aby opowiedzieć im swoją historię. Jakimi myślami byś się
podzielił, aby przyciągnąć ich uwagę, przekazać swoje potrzeby i
zainspirować ich do współpracy w Twojej sprawie?

9. Zapewnij siebie jasno: wyrażaj swoje potrzeby w sposób sprzyjający
szacunkowi i pamiętaj, że bycie asertywnym nie jest agresywne.

10. Bądź stanowczy i wytrwały: pozostań skupiony i zdeterminowany na tym,
czego chcesz. Nie poddawaj się! Trzymaj się tego, czego chcesz.

Pomyśl o czasie / doświadczeniu, w którym byłeś zdecydowanym
orędownikiem sprawy. Pomyśl o czasie / doświadczeniu, w którym
mógłbyś zareagować inaczej, aby być lepszym adwokatem.


