2015
1) Realizacja projektu „Dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Parczewie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”. Celem głównym projektu było
zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz eliminowanie negatywnych skutków
kryzysów osobistych poprzez utworzenie i funkcjonowanie kompleksowych form
wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacji trudnej z terenu powiatu parczewskiego
w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej od 01.04.2015 r. do 16.12.2015 r.
Projekt był formą pomocy specjalistycznej osobom w kryzysie z terenu powiatu
parczewskiego. W ramach projektu zorganizowane zostało wsparcie w postaci
prowadzenia
porad
indywidualnych
poradnictwo
psychologiczne
/
psychoterapeutyczne, poradnictwo prawne dla osób znajdujących się w sytuacji
kryzysowej oraz prowadzony był hostel dla osób znajdujących się w kryzysie z terenu
powiatu parczewskiego. Projekt skierowany był do osób z terenu powiatu
parczewskiego. Okres realizacji projektu: 01.04.2015 – 16.12.2015. Projekt
„Dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie Centrum
Pomocy Interdyscyplinarnej” jest współfinansowany ze środków Powiatu
Parczewskiego. Dotacja: 30 000 zł.
2) Realizacja projektu „Sieć pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczającym
przemocy” – współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie – umowa nr DZR.MZ.4071.35.2015. Termin realizacji: od
18.06.2015 do 31.12.2015. W ramach realizacji projektu odbyła się konferencja
szkoleniowa dla pracowników instytucji pomocowych ukierunkowana na zwiększenie
efektywności pomocy osobom niepełnosprawnym – pokrzywdzonym przestępstwem
oraz członkom ich rodzin; prowadzona jest warsztatowa superwizja pracy członków
grup roboczych ukierunkowana na zwiększenie efektywności oddziaływań
podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy oraz
wypracowanie zostaną w ramach warsztatów specjalistów pracujących z / na rzecz
osób pokrzywdzonych przestępstwem – algorytmy postępowania wobec
diagnozowania pokrzywdzenia przestępstwem względem osób niepełnosprawnych
zależnych od opiekunów oraz opublikowanie w formie broszury i rozpowszechnienie
wśród instytucji pomocowych.
3) Realizacja projektu na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
„Realizacja czterech działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i
przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie pn. Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej” - realizacja projektu wspierana była przez Prezydenta Miasta
Lublin
na
podstawie
umowy
nr 41/ZSS/15 z dnia 28.01.2015. Termin realizacji projektu: od 16.02.2015 do
15.12.2015.
W
ramach
projektu
prowadzone
było
poradnictwo
psychologiczno/psychoterapeutyczne,
poradnictwo
prawne
oraz
grupa
psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
4) Realizacja projektu na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
„Poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy” - realizacja
projektu wspierana była przez Prezydenta Miasta Lublin na podstawie umowy nr
105/ZSS/15 z dnia 19.02.2015. Termin realizacji projektu: od 02.03.2015 do

30.10.2015. W ramach projektu prowadzone było indywidualne poradnictwo
psychologiczno/psychoterapeutyczne.
5) Realizacja projektu na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
„Realizacja dwóch działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców oraz
dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą” - realizacja projektu wspierana przez
Prezydenta Miasta Lublin na podstawie umowy nr 145/ZSS/15 z dnia 05.03.2015.
Termin realizacji projektu: 16.03.2015-30.06.2015. W ramach projektu prowadzona
była Szkoła dla rodziców i wychowawców.
6) Realizacja projektu współfinansowanego z ROPS Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych; Wspieranie programów profilaktycznych, terapeutycznych,
rehabilitacji uzależnień i readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i
członków ich rodzin. Nazwa własna zadania: Poradnictwo psychologiczne
i psychoterapia indywidualna dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu" umowa nr DZ.JS.422.12.2015, umowa podpisana 20.04.2015. Termin realizacji od
20.04.2015 do 10.12.2015.
7) Realizacja projektu współfinansowanego z ROPS umowa nr DZP.RC.4171.20.2015,
umowa podpisana 09.04.2015 r. Termin realizacji od 09.04.2015 do 10.12.2015,
nazwa: "Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych” (realizacja
zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014-2020".
2014/2015
8) Realizacja projektu Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla dzieci pokrzywdzonych
przestępstwem, projekt realizowany był w ramach grantu Fundacji Dzieci Niczyje na
podstawie umowy nr 14/C/2014. Projekt był ukierunkowany na pomoc specjalistyczną
dzieciom
skrzywdzonym
przestępstwem,
w
szczególności
przestępstw
wykorzystywania seksualnego. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu
Fundacji Velux. Projekt zakładał pomoc psychologiczną (152 godz.) i prawną (105
godz.) w jednej instytucji dla dziecka i jego opiekunów realizowaną przez specjalistów
współpracujących ze sobą. Działania podjęte w ramach projektu służyły zapewnieniu
pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym. W fazie diagnozy
psychologicznej odbywały się spotkania z opiekunami w celu przeprowadzenia
wywiadu o sytuacji rodzinnej dziecka i objawów wskazujących na przemoc. W pracy z
dzieckiem wykorzystane były metody diagnozy i terapii psychologicznej stosownie do
potrzeb, m.in dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Podejmowane
były działania wspierające dziecko w ramach toczących się procedur prawnych, dla
osób wspierających dziecko zapewniona jest dodatkowa pomoc prawna. Projekt
realizowany był dla dzieci do 18 r.ż. i ich opiekunów z terenu woj. lubelskiego. Termin
realizacji projektu: od 01.10.2014 do 30.06.2015.
2014
9) Realizacja projektu na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy
w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ, realizacja projektu wspierana była przez Prezydenta Miasta

Lublin (Urząd Miasta Lublin) na podstawie umowy nr 59/ZSS/14 z dnia 7 lutego 2014 r.
Termin realizacji projektu: od 17.02.2014 do 15.12.2014. W ramach projektu
realizowana była organizacja spotkań interdyscyplinarnych, organizacja oddziaływań
społecznych, poradnictwo psychologiczne / psychoterapeutyczne (126 godz., w tym 40
godz. wolontarystycznie) poradnictwo prawne (129 godz., w tym 43 godz.
wolontarystycznie), grupa terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy (80
godz.). Projekt był adresowany wyłącznie do osób mieszkających w Lublinie.
2013/2014
10) Realizacja projektu Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla dzieci pokrzywdzonych
przestępstwem, projekt realizowany w ramach grantu Fundacji Dzieci Niczyje. Termin
realizacji projektu: od 16.09.2013 do 30.06.2014. Projekt zakładał pomoc
psychologiczną i prawną w jednej instytucji dla dziecka i jego opiekunów realizowaną
przez specjalistów współpracujących ze sobą. Działania podjęte w ramach projektu
służyły zapewnieniu pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym. W
fazie
diagnozy
psychologicznej
odbywały
się
spotkania
z opiekunami w celu przeprowadzenia wywiadu o sytuacji rodzinnej dziecka i objawów
wskazujących na przemoc. W pracy z dzieckiem wykorzystane były metody diagnozy
i terapii psychologicznej stosownie do potrzeb, m.in dla osób pokrzywdzonych
wykorzystaniem seksualnym. Podejmowane były działania wspierające dziecko w
ramach toczących się procedur prawnych, dla osób wspierających dziecko zapewniona
była dodatkowa pomoc prawna. Projekt realizowany był dla dzieci do 18 r.ż. i ich
opiekunów z terenu woj. lubelskiego. W ramach zrealizowanego projektu zarówno cel
główny, jak i cele szczegółowe zostały w pełni zrealizowane poprzez indywidualne
poradnictwo psychologiczne/psychoterapia w wym. 180 godz. oraz indywidualne
poradnictwo prawne w wym. 120 godz. W toku realizowanego projektu istniała
konieczność pracy interdyscyplinarnej i organizowania zespołów interdyscyplinarnych.
W 6 przypadkach skierowaliśmy wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka
i rodziny w związku z powzięciem informacji o realnym zagrożeniu dobra dziecka.
Ponadto przekazywaliśmy do Sądu informacje o sytuacji / diagnozy zgłaszanych nam
problemów na wniosek i żądanie tej instytucji. Współpracowaliśmy z instytucjami
pomocowymi (kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnym, funkcjonariuszy Policji,
pedagogów szkolnych). Rozszerzenie podejmowanych działań zwiększyło efektywność
podjętych działań. Z wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 170 osób, w tym
66
osób
małoletnich.
71% odbiorców pochodziło z miasta, a 29 % było mieszkańcami terenów wiejskich
województwa lubelskiego.
2012/2013
11) Projekt „Ośrodki Pomocy Prawnej i Obywatelskiej” był realizowany przez
Stowarzyszanie prowadziło w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2013 na terenie powiatu
parczewskiego oraz włodawskiego w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu
V – Dobre rządzenie; Działania 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania
5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ośrodki

świadczyły bezpłatne poradnictwo prawne/obywatelskie/ socjalne. Poradnictwo
udzielane było na miejscu, istniała także możliwość uzyskania porady telefonicznej
bądź mailowej. Celem projektu „Ośrodek pomocy prawnej i obywatelskiej”
realizowanego przez Stowarzyszenie było umożliwienie mieszkańcom powiatów
parczewskiego i włodawskiego skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych i
obywatelskich, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, stworzenie
interdyscyplinarnego, opartego na współpracy modelu poradnictwa prawnego
i obywatelskiego. W ramach projektu udzielono 2911 bezpłatnych porad prawnych i
obywatelskich. 2894 osób (1856 kobiet i 1038 mężczyzn) skorzystało z bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
2003-2005
12) Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w
tym organizowanie oraz udział w szkoleniach, specjalistycznych kursach, konferencjach
dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy –
przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy policji oraz kuratorów sądowych w
zakresie programu pracy ze sprawcami przemocy domowej w ramach projektu „Stop
przemocy – start pomocy” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w okresie 01.05.2004-30.11.2004 r.
13) Udzielanie porad prawnych dla klientów w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie oraz innych organizacjach pozarządowych w Lublinie w latach 2003-2005.

