SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA WSPIERANIA
AKTYWNOŚCI „BONA FIDES” ZA 2017 ROK
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” działa od 12 czerwca 2003 r. na terenie
województwa lubelskiego. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000168509. Numer identyfikacyjny w systemie REGON – 432663772. Misją
Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez działalność
społeczną, która w pełni wykorzystuje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne
jednostki, tworząc zarazem odpowiedzialne społeczeństwo.
Siedziba Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES” mieści się w Lublinie 20-080, przy ul.
Niecałej 4/5a tel. 535 000 523, fax 81 533 72 09. W skład zarządu wchodzą następujące osoby:
• Iwona Przewor – Prezes Zarządu, zam. 20-325 Lublin, ul. Męczenników Majdanka 57a/5,
• Róża Otręba – Wiceprezes Zarządu, zam. 20-575 Lublin, ul. Rubinowa 2/5,
• Ewa Kalińska-Grądziel – Skarbnik Zarządu, zam. 20-828 Lublin, ul. Siewierzan 26/2,
• Małgorzata Czarnecka – Członek Zarządu, zam. 20-283 Lublin, ul. Zygmunta Augusta 25/8,
• Małgorzata Kruszyńska – Członek Zarządu, zam. 20-058 Lublin, ul. Junoszy 45/12.
Zgodnie z § 7 Statutu celem Stowarzyszenia jest:
• udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;
• wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego;
• działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;
• zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;
• pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
2 wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
• działalność charytatywnej;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
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zwolnieniem z pracy;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
• promocji i organizacji wolontariatu;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenie realizując podjęte
działania zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę (8 osób), umów cywilnoprawnych
(60 osób). Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Równych Szans „BONA FIDES” w roku 2016
odbywała się w ramach wykonywania poniżej opisanych działań.
DZIAŁANIE I
Tytuł projektu / inicjatywy
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Źródła finansowania
Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i
środki własne
Wartość dofinansowania w 2017 r.
600 000,00 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
Cel główny projektu:
świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i im najbliższym
Cele szczegółowe:
• Zapewnienie pokrzywdzonym oraz osobom im najbliższym dostępu do oferty świadczeń
finansowanych z FPPoPP
• Udzielanie pokrzywdzonym i im najbliższym profesjonalnej pomocy specjalistów z zakresu
prawa, psychologii, terapii oraz innych form wsparcia, która w sposób znaczący przyczynia
się do wyrównania dostępu do usług stanowiących o konstruktywnym przeżyciu sytuacji
pokrzywdzenia przestępstwem oraz jego bezpośrednich i pośrednich skutków.
• Pomoc w rozwiązywaniu lub minimalizowaniu problemów osób pokrzywdzonych lub im
najbliższych
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Podjęte działania
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, w ramach którego działają Ośrodki Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 18/3 oraz ośrodki w
Parczewie ul. Harcerska 8, w Zamościu ul. Partyzantów 57.
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów;
2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie
podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów
medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz
środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego
uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie
pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych
świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
4. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach
indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do
wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia w lokalach
będących w dyspozycji podmiotu;
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i
płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona
posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu
lub domu;
8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;
9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej;
11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
Rezultaty
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Liczba osób korzystających z pomocy CPI – 1191
Liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 1654 godzin porad,
Liczba porad psychologicznych – 312 godzin porad
Liczba porad prawnych – 1140 godzin porad,
Liczba porad psychiatrycznych – 100 godzin poradnictwa,
Liczba porad udzielonych przez asystentów osób pokrzywdzonych przestępstwem – osoby
pierwszego kontaktu – 1031 porad osobistych,
• Liczba porad udzielonych i mailowych osób pierwszego kontaktu - 630
• Liczba porad doradcy zawodowego – 160 godzi porad
• Liczba osób objętych pomocą prawną – 682
• Liczba osób objętych pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną – 998
• Liczba osób objętych pomocą osoby pierwszego kontaktu – 939
• Liczba osób objętych pomocą psychiatryczną – 107
• Liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego - 161
• Liczba osób , którym dofinansowano koszty związane z kształceniem w szkołach publicznych
– 17 osób,
• Kwota dofinansowania kształcenia – 4489,63 zł
• Liczba osób, którym dofinansowano koszty związane z kursami i szkoleniami – 15 osób,
• Kwota dofinansowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe – 3665,00 zł
• Liczba osób objętych pracą socjalną – 180 osoby,
• Liczba osób korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu – 38 osób,
• Kwota dofinansowania ZKP – 1731,47 zł
• Liczba osób korzystających z pomocy żywnościowej – 51 osoby,
• Kwota dofinansowania bonów żywnościowych – 12500,00 zł,
• Liczba osób korzystających z pomocy w formie pokrywania kosztów zakupu odzieży, obuwia,
bielizny, środków czystości i higieny osobistej – 39 osób,
• Kwota dofinansowania talonów na zakup odzieży itp. – 4800,00 zł
• Liczba osób, u których przeprowadzono wywiad środowiskowy w związku ze wsparciem
socjalnym - 61
• Liczba osób objętych pomocą w ramach mieszkania interwencyjnego – 13
• Kwota dofinansowania mieszkania interwencyjnego – 24080,00 zł
• Liczba osób, którym dofinansowano czynsz – 17 osoby,
• Kwota dofinansowania czynszu – 11380,00 zł,
• Liczba osób , którym dofinansowano świadczenia zdrowotne – 8 osób,
• Kwota dofinasowania świadczeń zdrowotnych – 1000,00 zł
• Liczba osób, którym dofinansowano zorganizowany wyjazd wakacyjny – 10 osób,
• Kwota dofinansowania wyjazdu wakacyjnego – 8000,00 zł
• Liczba wydarzeń upowszechniających informacje o udzielanej pomocy wśród potencjalnych
odbiorców, instytucji pomocowych, w szczególności spotkania z przedstawicielami instytucji,
udział w konferencjach – 23
Rezultaty miękkie w odniesieniu do osób pokrzywdzonych przestępstwem i im najbliższym:
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• Nabycie umiejętności radzenia sobie z poczuciem krzywdy oraz innymi urazami
z wcześniejszych etapów życia, związanymi w sposób bezpośredni z pokrzywdzeniem
przestępstwem;
• Wzrost efektywności osobistej oraz przepracowanie sytuacji urazowych u osób
pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych
• Powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa po sytuacji
pokrzywdzenia przestępstwem
• Poprawa sytuacji bytowej, której pogorszenie nastąpiło w związku pokrzywdzeniem
przestępstwem
• Otrzymanie kompleksowej, dostosowanej do potrzeb, realizowanej możliwie najwcześniej
po skrzywdzeniu przestępstwem, poufnej, profesjonalnej i bezpłatnej pomocy w sytuacji
pokrzywdzenia przestępstwem – dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem oraz osób im
najbliższych.
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 3
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 35
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 17
DZIAŁANIE II
Tytuł projektu / inicjatywy
Wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – (realizacja
Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie
Lubelskim na lata 2014 – 2020).
Źródła finansowania
Współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie
Wartość dofinansowania w 2017r.
9.500 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Cel główny: interdyscyplinarne i specjalistyczne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej
oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu
województwa lubelskiego
• Cele szczegółowe:
➢ Tworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej
oraz przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
➢ Otrzymanie przez rodziny kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu w
rodzinie
➢ Wzmocnienie zasobów rodziny w pokonywaniu trudnych sytuacji i odzyskiwaniu
równowagi w systemie rodzinnym
➢ Dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania
systemu rodzinnego
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➢ Korygowanie niewłaściwych zachowań, wzorców relacji, postaw małżeńskich i
rodzicielskich
➢ Uruchamianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny członków rodzin
doświadczających różnych czynności
➢ Pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskaniu poczucia
bezpieczeństwa przez grupę docelową
➢ Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
➢ Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania dysfunkcjom
społecznym, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy w rodzinie
➢ Wskazywanie sposobów zmiany zachowania, nieprawidłowych mechanizmów
funkcjonowania osobistego i rodzinnego
➢ Podnoszenie kompetencji wychowawczych przez rodziców/opiekunów prawnych
➢ Odreagowanie emocjonalne i przepracowanie sytuacji urazowych
➢ Zmienianie stereotypów utrudniających korzystanie z pomocy
Podjęte działania
• Prowadzenie rzetelnych działań informacyjno – promocyjnych, aby dotrzeć do osób
potrzebujących
• Prowadzenie działań indywidulanych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w formie:
➢ Poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego w wymiarze 36 godzin
➢ Poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego/specjalisty terapii dzieci
skrzywdzonych w wymiarze 36 godzin
➢ Poradnictwa prawnego w wymiarze 32 godzin
Rezultaty
• Rezultaty twarde:
➢ Liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 36 godzin
➢ Liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii psychoterapeutycznej –
15 osób
➢ Liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych/specjalisty terapii dzieci
skrzywdzonych – 36 godzin
➢ Liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii dzieci skrzywdzonych –
26 osób
➢ Liczba porad prawnych – 32 godziny
➢ Liczba osób korzystających z porad prawnych – 22 osoby
➢ Łączna ilość osób uczestniczących w projekcie – 64 osoby
• Rezultaty miękkie:
➢ Otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy
➢ Rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków
➢ Otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z poradnictwa
prawnego oraz psychologicznego
➢ Nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych w związku z
problematyką dysfunkcji społecznych
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➢ Powszechny i bezpłatny dostęp do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad
prawnych i psychologicznych oraz terapeutycznych
➢ Stworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla rodzin w trudnej sytuacji
życiowej oraz przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych
➢ Otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie
➢ Wzmocnienie zasobów rodziny w pokonywaniu trudnych sytuacji i odzyskiwaniu
równowagi w systemie rodzinnym
➢ Dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania
systemu rodzinnego
➢ Skorygowanie niewłaściwych zachowań, wzorców relacji, postaw małżeńskich i
rodzicielskich
➢ Uruchomienie zasobów własnych i podniesienie samooceny członków rodzin
doświadczających różnych trudności
➢ Powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową
➢ Nabycie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
➢ Profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień,
przemocy w rodzinie
➢ Wskazanie sposobów zmiany zachowania, nieprawidłowych mechanizmów
funkcjonowania osobistego i rodzinnego
➢ Podniesienie kompetencji wychowawczych przez rodziców/opiekunów prawnych
➢ Odreagowanie emocjonalne i przepracowanie sytuacji urazowych
➢ Zmiana stereotypów utrudniających korzystanie z pomocy
➢ Nabycie umiejętności radzenia sobie z poczuciem krzywdy oraz innymi urazami z
wcześniejszych etapów życia
➢ Nauczenie się radzenia sobie z przykrymi emocjami w konstruktywny sposób
➢ Wzmocnienie umiejętności w radzeniu sobie w konstruktywny, zdrowy sposób z
problemami i sytuacjami stresogennymi
➢ Poprawa w funkcjonowaniu w kontaktach międzyludzkich, otwarcie się na bliskie
kontakty z ludźmi
➢ Nabycie umiejętności społecznych i innych umiejętności życiowych
➢ Zmotywowanie do zmiany własnej sytuacji
➢ Podniesienie poczucia własnej wartości
➢ Poprawa zarządzania stanami emocjonalnymi
➢ Obniżenie poziomu lęku
➢ Powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa po sytuacji
traumatycznej
➢ Otrzymanie pomocy w postaci interwencji kryzysowej
➢ Wzrost motywacji do podjęcia oraz do kontynuowania terapii
➢ Pomoc w dotarciu do informacji o sobie samym (zapoznanie z możliwościami i
umiejętnościami), budowanie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości,
zapoznanie się z możliwościami zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2
DZIAŁANIE III
Tytuł projektu / inicjatywy
Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie. 1. Działania z zakresu profilaktyki i edukacji społecznej w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Źródła finansowania
Współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej
Wartość dofinansowania w 2017 r.
15 075,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych)
Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Cel główny: podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie
przeciwdziałania przemocy wśród osób zamieszkujących teren województwa lubelskiego
• Cele szczegółowe:
➢ Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zjawiska przemocy i form pomocy oraz
reagowania w sytuacji doświadczania przemocy lub obserwowania krzywdzenia we
własnym otoczeniu
➢ Popularyzowanie informacji nt. form i miejsc pomocy
➢ Rozwijanie postawy zaangażowania społecznego
➢ Rozwijanie świadomości praw w sytuacji pokrzywdzenia przemocą w rodzinie
➢ Rozwijanie świadomości obowiązków w sytuacji pokrzywdzenia przemocą w rodzinie,
zwłaszcza w zakresie ochrony dobra dzieci
➢ Zmienianie stereotypów utrudniających korzystanie z pomocy
➢ Rozwijanie wrażliwości społecznej na sytuację i potrzeby rodzin pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie
➢ Poprawa wizerunku grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
lokalnym
➢ Utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie
➢ Przełamywanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy
➢ Propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona
tych praw
➢ Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
➢ Aktywizowanie środowiska lokalnego w działalności na rzecz przeciwdziałania
przemocy
➢ Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie konsekwencji stosowania
przemocy wobec bliskich
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Podjęte działania
• Warsztaty edukacyjno – superwizyjne dla członków grup roboczych ukierunkowane na
zwiększenie efektywności oddziaływań podejmowanych wobec osób doświadczających
przemocy
• Wypracowanie w ramach warsztatów specjalistów pracujących z/ na rzecz osób
pokrzywdzonych przestępstwem – algorytmów postępowania wobec diagnozowania
pokrzywdzenia przestępstwem względem osób doświadczających przemocy i stosujących
przemoc tj. dzieci, młodzieży, rodzin
• Konferencja szkoleniowa „Pomoc osobom doświadczającym przemocy” dla pracowników
instytucji pomocowych, ukierunkowaną na zwiększenie efektywności pomocy osobom
doświadczającym przemocy: dorosłym i dzieciom
Rezultaty
• Rezultaty twarde:
➢ Liczba warsztatów edukacyjno – superwizyjnych grup roboczych / zespołów
interdyscyplinarnych – 10 warsztatów
➢ Liczba uczestniczących w warsztatach ukierunkowanych na wypracowanie
algorytmów postepowania wobec diagnozowania pokrzywdzenia przestępstwem –
10 osób
➢ Liczba osób uczestniczących w konferencji szkoleniowej „Pomoc osobom
doświadczającym przemocy” – 108 osób
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 3
DZIAŁANIE IV
Tytuł projektu / inicjatywy
Prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia
Społecznego na lata 2016-2020)
Źródła finansowania
Współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie
Wartość dofinansowania w 2017 r.
7 800 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CEL GŁÓWNY: Prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym była aktywizacja społeczno/zawodowa osób
niepełnosprawnych w tym chorych psychicznie w zakresie niwelowania negatywnych skutków
wynikających z niepełnosprawności oraz współistniejących problemów osób niepełnosprawnych i
członków ich rodzin.
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CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym chorym psychicznie specjalistycznej,
interdyscyplinarnej pomocy w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi i kryzysami;
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w
konstruktywnym rozwiązywaniu kryzysu lub sytuacji trudnej;
• zapobieganie dezintegracji w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych przeżywających
kryzys i sytuacje trudne przez udzielanie im niezbędnego wsparcia i pomocy;
• zapewnienie kompleksowej pomocy związanej z nabyciem umiejętności konstruktywnego
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysami;
• propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa osób niepełnosprawnych oraz
obrona tych praw;
• uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby niepełnosprawne;
• powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową;
• transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
• rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji doświadczenia sytuacji trudnych i kryzysów
życiowych;
• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnych;
• profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy
w rodzinie;
• działania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Podjęte działania
• poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego;
• poradnictwo prawne;
• trening pracy.
Rezultaty
• liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych z elementami doradztwa
zawodowego – 42 godziny
• liczba osób, które skorzystały z porad psychologiczno/psychoterapeutycznych z elementami
doradztwa zawodowego – 11
• liczba porad prawnych – 22 godziny
• liczba osób korzystających z porad prawnych – 9
• liczna godzin treningu pracy – 24 godziny
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 3
DZIAŁANIE V
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Tytuł projektu / inicjatywy
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wspieranie programów i/lub pomocy
psychologicznej i/lub terapeutycznej i/lub samopomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinach alkoholowych.
Źródła finansowania
Współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie
Wartość dofinansowania w 2017 r.
10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Cel główny: Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym oraz
eliminowanie negatywnych skutków przemocy u osób jej doświadczających oraz członków
ich rodzin poprzez utworzenie i funkcjonowanie kompleksowych form wsparcia dla osób
doświadczających przemocy z rodzin z problemem alkoholowym z terenu województwa
lubelskiego w Lublinie i Zamościu w okresie od 11.07.2017 do 08.12.2017r.
• Cele szczegółowe:
➢ Utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;
➢ Przełamywanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy;
➢ Propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona
tych praw;
➢ Uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby
doświadczające przemocy w rodzinie;
➢ Powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową;
➢ Transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
➢ Rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji doświadczania przemocy;
➢ Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
➢ Aktywizowanie środowiska lokalnego w działalności na rzecz przeciwdziałania
przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych;
➢ Profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień od
alkoholu, przemocy w rodzinie
Podjęte działania
• Poradnictwo psychologiczno – psychoterapeutyczne w Lublinie (56 godzin) i Zamościu (20
godzin)
• Poradnictwo prawne w Lublinie (20 godzin) i Zamościu (10 godzin)
• Psychoedukacyjną grupę wsparcia – 12 godzin
Rezultaty
• Rezultaty twarde:
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➢ Liczba osób objętych działaniami w ramach projektu – 69 osób (53 osoby w Lublinie,
16 osób w Zamościu)
➢ Liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 76 godzin porad
➢ Liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii psychoterapeutycznej –
55 osób
➢ Liczba porad prawnych – 30 godzin porad (20 godzin w Lublinie, 10 godzin w
Zamościu)
➢ Liczba osób korzystających z porad prawnych – 30 osób
➢ Liczba godzin psychoedukacyjnej grupy wsparcia – 12 godzin
➢ Liczba osób uczestniczących w psychoedukacyjnej grupie wsparcia – 10 osób
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 7
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 3
DZIAŁANIE VI
Tytuł projektu / inicjatywy
„Realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.”
Źródła finansowania
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
10 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM projektu jest promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego
czasu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Zwiększanie wiedzy na temat uzależnień- mechanizmu uzależnienia, jego faz, skutków oraz
wpływu uzależnienia na całe środowisko.
• Nabywanie wiedzy dotyczącej własnych potrzeb oraz ich konstruktywnego zaspokajania.
• Zdobywanie wiedzy o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w sposób konstruktywny.
• Nabywanie umiejętności budowania zaufania do siebie i innych.
• Zwiększanie wiedzy dotyczącej wartości i ich ról oraz hierarchizowanie własnych wartości.
• Zdobywanie wiedzy na temat emocji, nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi
emocjami, a także zdobywanie wiedzy na temat konsekwencji tłamszenia przeżywanych
emocji.
• Trenowanie umiejętności werbalizacji i odzwierciedlania emocji.
• Zwiększanie wiedzy na temat budowania poczucia własnej wartości
• Nabywanie umiejętności konstruktywnej komunikacji z rówieśnikami oraz osobami
dorosłymi.
• Trenowanie komunikatów „Ja” i FUKO.
• Zwiększanie wiedzy o asertywności, trenowanie umiejętności asertywnych.
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• Nabywanie umiejętności animowania czasu wolnego dla rówieśników w sposób trzeźwy i
bezpieczny.
• Nabywanie umiejętności kooperacyjnych.
Podjęte działania
• Zajęcia warsztatowe „Można inaczej”
Rezultaty
• liczba warsztatów „Można inaczej” – 102 godziny;
• liczba osób korzystających z warsztatów „Można inaczej” – 36 osób.
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 1
DZIAŁANIE VII
Tytuł projektu / inicjatywy
„Realizacja programów i działań dla osób używających środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków
rodzin.”
Źródła finansowania
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2017 r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
10 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM projektu jest ograniczanie używania substancji psychoaktywnych, środków
odurzających i substancji psychotropowych oraz kształtowanie postaw rodzicielskich i umiejętności
wychowawczych sprzyjających ograniczeniu używania tych substancji przez dzieci i młodzież
poprzez profesjonalną pomoc w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i/lub
rodzinnego skierowanego do dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych oraz ich
rodziców lub opiekunów prawnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zdobywanie wiedzy o uzależnieniach od środków odurzających, substancji psychotropowych
i nowych substancji psychoaktywnych przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci
i młodzież używających tych środków okazjonalnie;
• zdobywanie wiedzy o przyczynach, skutkach i konsekwencjach używania środków
odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;
• zdobywanie wiedzy o konstruktywnych sposobach funkcjonowania i radzenia sobie w życiu;
• nabywanie umiejętności dotyczących konstruktywnych sposobów radzenia sobie z
emocjami;
• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• nabywanie umiejętności gospodarowania czasem wolnym przez dzieci i młodzież;
• zwiększanie wiary w siebie i podniesienie samooceny dzieci i młodzieży;
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•

nabywanie umiejętności konstruktywnych sposobów zaspokajania potrzeb i osiągania
pożądanego stanu psychicznego;
• pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa
przez grupę docelową;
• wzmacnianie transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia.
Podjęte działania
• indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub rodzinne.
Rezultaty
• liczba indywidualnych porad psychologicznych i/lub rodzinnych - 102 godziny
• liczba osób korzystających z indywidualnych porad psychologicznych i/lub rodzinnych – 30
osób
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE VIII
Tytuł projektu / inicjatywy
„Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.”
Źródła finansowania
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2017 r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
6 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM projektu jest ograniczenie ilości zachowań ryzykownych, polegających na
okazjonalnym używaniu substancji psychoaktywnych oraz zachowań związanych z tym używaniem, u
dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez profesjonalną pomoc w formie
indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zdobycie wiedzy o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież;
• zdobycie wiedzy o przyczynach, skutkach i konsekwencjach używania substancji
psychoaktywnych;
• zdobycie wiedzy o konstruktywnych sposobach funkcjonowania i radzenia sobie w życiu;
• nabycie umiejętności dotyczących konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami;
• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• nabycie umiejętności gospodarowania czasem wolnym przez dzieci i młodzież;
• wzrost wiary w siebie i podniesienie samooceny dzieci i młodzieży;
• nabycie umiejętności konstruktywnych sposobów zaspokajania potrzeb i osiągania
pożądanego stanu psychicznego;
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•
•

powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową;
transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia.

Podjęte działania
• indywidualne poradnictwo psychologiczne;
• grupowe zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Rezultaty
• liczba indywidualnych porad psychologicznych – 42 godziny
• liczba osób korzystających z indywidualnych porad psychologicznych – 10 osób
• liczba grupowych zajęć psychoprofilaktycznych 24 godziny
• liczba osób korzystających z grupowych zajęć psychoprofilaktycznych – 72 osób
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE IX
Tytuł projektu / inicjatywy
„Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy.”
Źródła finansowania
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
20 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz eliminowania
negatywnych skutków problemu alkoholowego u członków rodzin.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie;
• przełamywanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy;
• propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obronę tych
praw;
• uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające
przemocy w rodzinie;
• powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową;
• transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
• rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji doświadczania przemocy;
• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
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•
•

aktywizowanie środowiska lokalnego w działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy;
profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień przemocy
w rodzinie;
• nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zapobieganiem przemocy i możliwościami
rozwiązywania tego problemu.
Podjęte działania
• indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne;
• poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne – specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych
przestępstwem przemocy;
• poradnictwo prawne;
• grupa terapeutyczna;
• spotkania interdyscyplinarne;
• oddziaływania społeczne;
Rezultaty
• liczba indywidualnych porad psychologiczno-psychoterapeutycznych – 100 godziny
• liczba osób korzystających z indywidualnych porad psychologiczno-psychoterapeutycznych –
32 osoby
• liczba porad psychologiczno-psychoterapeutycznych – specjalisty terapii dzieci
skrzywdzonych przestępstwem przemocy – 64 godziny
• liczba osób korzystających z porad psychologiczno-psychoterapeutycznych – specjalisty
terapii dzieci skrzywdzonych przestępstwem przemocy – 29 osób
• liczba porad prawnych – 32 godziny
• liczba osób korzystających z porad prawnych – 16 osób
• liczba godzin grupy terapeutycznych – 30 godziny
• liczba osób korzystających z pomocy w formie grupy terapeutycznej – 10 osób
• liczba organizacji spotkań interdyscyplinarnych – 15 godzin
• liczba organizacji oddziaływań społecznych – 4 godziny
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 8
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE X
Tytuł projektu / inicjatywy
Działanie I: Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w
tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych
Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i terapii grupowej.
Źródła finansowania
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
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Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Cel główny: wspieranie procesu zdrowienia osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików
mieszkających w Lublinie
• Cele szczegółowe:
• cele szczegółowe: identyfikacja schematów emocjonalno – poznawczych związanych z
wychowywaniem się w rodzinie z problemem alkoholowym;
• zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny alkoholowej;
• analiza wpływu wychowania w rodzinie z problemem uzależnienia;
• identyfikacja schematów emocjonalno/poznawczych przenoszonych na aktualne życie;
• zrozumienie i porządkowanie dotychczasowych przeżyć;
• wyrażanie i odreagowanie emocji i uczuć;
• identyfikacja blokowanych potrzeb i rozwój umiejętności ich wyrażania i zaspokajania;
• rozwój umiejętności stawiania granic i ich egzekwowania w życiu
społeczno/rodzinno/zawodowym;
• wzrost poczucia sprawczości i pewności siebie;
• rozwój umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami;
• uczenie umiejętności społecznych i innych umiejętności życiowych;
• uzyskanie wsparcia emocjonalno/psychologicznego;
• wskazywanie sposobów zmiany sytuacji;
• wskazywanie sposobów zmiany zachowania, nieprawidłowych mechanizmów
funkcjonowania osobistego i społecznego;
• samopoznanie i odkrywanie własnych możliwości;
• poprawa relacji rodzinnych;
• nabycie nowych umiejętności społecznych oraz wzmocnienie już posiadanych;
• nabycie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania osobistego i społecznego.
Podjęte działania
Indywidualne poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne
Rezultaty
• Liczba indywidualnych porad psychologiczno/psychoterapeutycznych – 80 godzin
• Liczba korzystających z indywidualnych porad psychologiczno/psychoterapeutycznych – 27
osób (12 osób korzystało z porad psychologicznych jednokrotnie, natomiast pozostałe 15
osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego od 2 do 8 razy)
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 2
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE XI
Tytuł projektu / inicjatywy
Działanie VI: Realizacja programów radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi,
budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.
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Źródła finansowania
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017r.
Wartość dofinansowania w 2017 r.
6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
Cele realizowanego przedsięwzięcia
Cel główny: rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi,
umiejętności budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów w relacji z osobami
dorosłymi i dziećmi poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych w okresie od
24.04.2017r. do 31.10.2017r.
• Cele szczegółowe:
✓ Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami własnymi, zwłaszcza z emocjami
silnymi i nieprzyjemnymi
✓ Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami innych osób, w tym dzieci
✓ Uczenie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi
✓ Uczenie budowania konstruktywnych relacji interpersonalnych
✓ Uczenie metody rozwiązywania konfliktów „bez porażek” opartej na negocjacjach
✓ Uzyskiwanie wsparcia psychologicznego ze strony prowadzących, a także od innych
uczestników warsztatów
✓ Wskazywanie sposobów zmiany zachowania, nieprawidłowych mechanizmów
funkcjonowania osobistego i społecznego
✓ Samopoznanie i odkrywanie własnych możliwości
✓ Poprawa relacji rodzinnych
✓ Nabycie nowych umiejętności społecznych oraz wzmocnienie już posiadanych
✓ Nabycie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania osobistego i społecznego
✓ Podnoszenie kompetencji wychowawczych
✓ Podnoszenie poczucia własnej wartości w zakresie umiejętności wychowawczych
✓ Doświadczanie wsparcia i wymiany doświadczeń w zakresie wychowywania dzieci
✓ Zapobieganie dysfunkcjom systemu rodzinnego oraz uzależnieniom
✓ Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozmawiania o uczuciach
✓ Rozwijanie umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań
✓ Rozwijanie umiejętności zachęcania do współpracy
✓ Rozwijanie umiejętności stosowania innych środków wychowawczych niż kara
✓ Rozwijanie umiejętności zachęcania do samodzielności
✓ Rozwijanie umiejętności uwalniania od „etykietek”
✓ Rozwijanie umiejętności wzmacniania poczucia wartości
✓ Rozwijanie umiejętności konstruktywnego chwalenia
Podjęte działania
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Zajęcia grupowe realizowane na bazie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Rezultaty
Rezultaty miękkie:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Poprawa jakości relacji osoba dorosła – dziecko
Poprawa jakości relacji osoba dorosła – osoba dorosła
Poprawa radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi
Podniesienie kompetencji interpersonalnych osób dorosłych
Zmiana myślenia na temat siebie i relacji
Identyfikacja i zmiana niekorzystnych nawyków związanych z nawiązywaniem relacji z
osobami dorosłymi i dziećmi
Wzrost poczucia własnej wartości w obszarze nawiązywania, budowania i
utrzymywania satysfakcjonujących relacji
Wzrost świadomości własnych celów wychowania
Rozwój umiejętności radzenia sobie z uczuciami własnymi i uczuciami innych ludzi
Rozwój umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań
Rozwój umiejętności egzekwowania wymagań
Rozwój umiejętności zachęcania innych ludzi do współpracy
Rozwój umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów
Wzrost świadomości funkcjonowania innych niż kara sposobów uczenia dziecka
samodyscypliny
Rozwój umiejętności stosowania innych środków wychowawczych niż kara
Rozwój umiejętności zachęcania do samodzielności
Rozwój umiejętności uwalniania od „etykietek”
Rozwój umiejętności wzmacniania poczucia wartości
Rozwój umiejętności konstruktywnego chwalenia
Wzrost wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych

• Rezultaty twarde:
✓ Liczba godzin warsztatowych: 30 godz.
✓ Liczba godzin zajęć indywidualnych: 10 godz.
✓ Liczba osób korzystających ze wsparcia: 13 osób dorosłych
o Podział ze względu na płeć: 10 kobiet, 3 mężczyzn
o Podział ze względu na wiek: 20 – 30 lat (3 osoby – 3 kobiety); 30 – 40 lat (5
osób – 1 mężczyzna, 4 kobiety), 40 – 50 lat (5 osób (2 mężczyzn – w tym
jedna osoba z niepełnosprawnością, 3 kobiety)
o Podział ze względu na rodzaj wsparcia – zajęcia grupowe i poradnictwo
indywidualne: 8 osób (2 mężczyzn i 6 kobiet, 0 osób z niepełnosprawnością);
zajęcia grupowe (5 osób – 1 mężczyzna, w tym jedna osoba z
niepełnosprawnością, 4 kobiety)
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 2
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE XII
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Tytuł projektu / inicjatywy
„Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w
Parczewie: Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.”
Źródła finansowania
Powiat Parczewski
Wartość dofinansowania w 2017 r.
25 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CEL GŁÓWNY: Udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom oraz osobom w kryzysie oraz
eliminowanie negatywnych skutków kryzysów osobistych i rodzinnych poprzez utworzenie oraz
funkcjonowanie kompleksowych form wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji trudnej i
kryzysowej z terenu powiatu parczewskiego w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnym
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, w związku z doświadczonym kryzysem;
• przełamywanie stereotypów i lęków społecznych;
• propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych
praw;
• uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające
sytuacji trudnych;
• powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę
docelową;
• transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
• rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji zagrożenia;
• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
• profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień.
Podjęte działania
• indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne;
• indywidualne porady psychologiczne;
• indywidualne poradnictwo prawne;
Rezultaty
• liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 189 godzin
• liczba osób korzystających z porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 51
• liczba porad psychologicznych – 37 godzin
• liczba osób korzystających z porad psychologicznych – 12
• liczba porad prawnych – 120 godzin
• liczba osób korzystających z porad prawnych – 49
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
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•
•

liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6
liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 3

DZIAŁANIE XIII
Tytuł projektu / inicjatywy
Wspieranie różnorodnych form służących aktywizacji osób starszych - (realizacja Wojewódzkiego
Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 - 2020)
Źródła finansowania
ROPS Lublin
Wartość dofinansowania w 2017 r.
7200 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
Cel główny: zaktywizowano osoby starsze powyżej 60 r. ż. w życiu społecznym i kulturalnym
mieszkające na terenie województwa lubelskiego do 08 grudnia 2017 r.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Uczestnicy rozwinęli wiedzę i umiejętności
2. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne
3. Uczestnicy podnieśli poczucie własnej wartości
4. Uczestnicy podnieśli poziom satysfakcji i zadowolenia
5. Uczestnicy podnieśli kompetencje osobiste i społeczne
6. Zostały urozmaicone dotychczas podejmowane w rodzinie role
7. Uczestnicy podjęli nowe role
8. Ograniczono osamotnienie i izolację społeczną
9. Nastąpił rozwój niezależności myślenia, działania, zaspokajania własnych potrzeb
10. Wzmocniono aktywność społeczną
11. Urozmaicono formy aktywności społecznej
12. Wzmocniono i nauczono aktywnych oraz twórczych form spędzania czasu wolnego
13. Nastąpiła zmiana stereotypów dotyczących aktywności seniorów
14. Zbudowano świadomość co do możliwości i znaczenia rozwoju seniorów
15. Zbudowano sieci wzajemnego wsparcia
Podjęte działania
1.
Warsztaty KREATYWNY SENIOR:
a- warsztat integrujący/zawiązujący grupę, prezentacja pasji i zainteresowań uczestników,
b- warsztat Grunt to kreatywność – czyli o sile poczucia własnej wartości,
c- warsztat „Mapa moich marzeń”
d- warsztat robienia aniołów
e- warsztat szycia poduszek
f- warsztat szycia zabawek
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne
3. Wyjście do SPA/na basen
4. Wyjście do teatru
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5. Koordynacja, monitoring i ewaluacja działań
Rezultaty
OSIĄGNIĘTE REZULTATY TWARDE:
• liczba godzin zajęć grupowych: 28 godzin dydaktycznych,
• liczba indywidualnych konsultacji psychologicznych: 10 godzin zegarowych,
• liczba wyjść do teatru: 1/os.
• liczba wyjść do SPA/na basen: 4/os.
• liczba beneficjentów: 15 osób
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE XIV
Tytuł projektu / inicjatywy
WSPÓLNIE NA LUBELSZCZYŹNIE
Źródła finansowania
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Wartość dofinansowania w 2017 r.
100 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Podnoszenie wiedzy i umiejętności u min. 70 % osób aktywnie działających w min. 20
organizacjach obywatelskich z terenu gmin wiejskich, i wiejsko – miejskich województwa
lubelskiego do 31.12.2017 r.
• Rozwijanie zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między min. 20
organizacjami z terenu gmin wiejskich, i wiejsko – miejskich województwa lubelskiego do
31.12.2017 r.
• Wspieranie tworzenia sieci organizacji pozarządowych / obywatelskich na terenie
województwa lubelskiego do 31.12.2017 r.
• Zwiększenie o 80% zaangażowania mieszkańców województwa lubelskiego i organizacji
pozarządowych z terenu województwa lubelskiego uczestniczących w projekcie w życie
publiczne do 31.12.2017 r.
• Zdiagnozowanie potrzeb i potencjału 10 organizacji obywatelskich / pozarządowych z terenu
gmin wiejskich, i wiejsko – miejskich województwa lubelskiego do 31.12.2017 r.
Podjęte działania
• Akademia Rozwoju Lidera
• Akademia Kompleksowego Rozwoju
• Superwizja dotycząca realizacji inicjatywy
• Biblioteka Wspierania Aktywności
• Spotkania sieciujące
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Rezultaty
• 20 organizacji pozarządowych uczestniczyło w projekcie
• 19 osób uczestniczyło w Akademii Rozwoju Lidera
• 80 godz. szkoleniowych zrealizowano w ramach Akademii Rozwoju Lidera
• 10 organizacji uczestniczyło w Akademii Kompleksowego Rozwoju
• Zrealizowano 300 godz. coachingu w ramach Akademii Kompleksowego Rozwoju
• Zrealizowano 280 godz. szkoleniowych w ramach Akademii Kompleksowego Rozwoju
• 80 osób skorzystało z Biblioteki Wspierania Aktywności
• Zrealizowano 4 spotkania sieciujące, 452 osoby uczestniczyło w spotkaniach sieciujących
• Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności u 70% osób aktywnie działających w 20 organizacjach
obywatelskich z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa lubelskiego
• Nastąpił wzrost zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji o
70%między 20 organizacjami z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa
lubelskiego
• Została stworzona sieć organizacji pozarządowych / obywatelskich
• Nastąpił wzrost zaangażowania o 80% u mieszkańców województwa lubelskiego i organizacji
pozarządowych z terenu województwa lubelskiego uczestniczących w projekcie
• Przeprowadzono 10 diagnoz potrzeb i potencjału organizacji
• 117 osób uczestniczyło w Akademii Kompleksowego Rozwoju
• Zrealizowano 80 godzin superwizji
• Zrealizowano 10 inicjatyw oddolnych
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 1
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 53
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 9
DZIAŁANIE XV
Tytuł projektu / inicjatywy
IX Forum Kobiet Aktywnych
Źródła finansowania
Darowizny na cele statutowe, środki własne
Wartość dofinansowania w 2017 r.
15 000 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
Celem głównym było integrowanie i aktywizowanie kobiet z terenów wiejskich Lubelszczyzny,
pozbawionych bezpośredniego dostępu do zasobów kultury, tworzenie warunków do współdziałania
kobiet, zdobywania nowych doświadczeń w kontakcie z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Cele szczegółowe:
• inspirowanie kobiet do uczestnictwa w kulturze w roli odbiorczyń oraz do organizowania własnych
wydarzeń kulturalnych czy działań prokulturowych;
• podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich, aktywizacja w życiu publicznym
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i społecznym kobiet z terenów wiejskich/ wiejsko miejskich województwa lubelskiego
Podjęte działania
W dniach 1 lipca 2017 roku w Bychawie odbyło się IX Forum Kobiet Aktywnych jako inicjatywa
oddolna stowarzyszenia. Wydarzenie podzielone było na trzy strefy, w ramach których odbywały się
warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty Bisquit, Mai Koman oraz Łukasza Jemioły, oraz
różnorodne formy aktywności na łonie natury. Podczas Forum odbył się także konkurs Kobieta
Aktywna Lubelszczyzny i wyróżnione zostały kobiety, które są inicjatorkami ważnych działań
społecznych na terenie swoich gmin. W Forum wzięło udział około 1000 kobiet. Stworzyło możliwość
wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy środowiskami wiejskimi z terenu całego
województwa lubelskiego. Możliwość poznania kobiet z pasją, energią, kreatywnych i gotowych
podejmować nowe wyzwania.
Rezultaty
• około 2000 kobiet zostało objętych wsparciem VIII Forum Kobiet Aktywnych;
• wzrost o 80% kompetencji społecznych i obywatelskich kobiet zamieszkujących obszary
wiejskie województwa lubelskiego u 75% odbiorców projektu;
• wzrost o 60 % poziomu aktywności społecznej i publicznej u 30 % odbiorców projektu;
• poprawa wizerunku liderek działających na obszarach wiejskich u 100 % odbiorców projektu.
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 12
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 40
DZIAŁANIE XVII
Tytuł projektu / inicjatywy
Bezpieczne dzieciństwo – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Źródła finansowania
Konkurs grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – finansowany ze środków The Velux Foundations
– Villum Kann Rasmussen Fonden
Wartość dofinansowania w 2017 r.
41 840 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)
Cele realizowanego przedsięwzięcia
• Zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym;
• Wzrost kompetencji kadry psychologów, pedagogów oraz nauczycielki szkół i przedszkoli w
zakresie diagnozy i terapii dzieci doświadczających przemocy;
Podjęte działania
• Indywidualne poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne/specjalisty terapii dzieci
krzywdzonych;
• Indywidualne poradnictwo prawne ;
• Dwa happeningi;
• Szkolenie 5-dniowe „Profesjonalna pomoc dziecku doświadczającemu przemocy”
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•
•

Szkolenie 1-dniowe „Bezpieczna prywatność – profilaktyka wykorzystania seksualnego
dzieci”
Superwizja dla psychologów pracujących z dziećmi ofiarami przemocy

Rezultaty
• Efekty:
➢ Otrzymanie kompleksowej, profesjonalnej, bezpłatnej pomocy w sytuacji
pokrzywdzenia przemocą;
➢ Rozwój wiedzy i umiejętności kadry oświaty w zakresie wczesnej diagnozy i terapii
dzieci wykorzystywanych seksualnie;
➢ Rozwój kompetencji kadry psychologicznej i pedagogów w zakresie diagnozy i terapii
dzieci doświadczających przemocy;
➢ Wzrost wrażliwości i świadomości społecznej;
• Rezultaty twarde:
➢ Liczba porad psychologicznych – 140 godz.
➢ Liczba dzieci i rodziców korzystających z porad psychologicznych – 180
➢ Liczba porad prawnych – 56 godz.
➢ Liczba osób korzystających z porad prawnych – 30
➢ Liczba dzieci uczestniczących w hapenningach z rodzicami – 100
➢ Liczba pracowników oświaty uczestniczących w szkoleniach – 72
➢ Liczba psychologów i pedagogów uczestniczących w szkoleniach i superwizji – 24 + 8
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0
DZIAŁANIE XVIII
Tytuł projektu / inicjatywy
Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnych porad prawnych
Źródła finansowania
UM Lublin
Wartość dofinansowania w 2017 r.
364 355,28 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM zadania było objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób
potrzebujących z terenu miasta Lublin do 31 grudnia 2017 r. Cel ten został zrealizowany zgodnie z
założeniami i doprowadził do wyrównania szans w dostępie do pomocy prawnej wśród mieszkańców
Lublina. W trakcie realizacji powierzonego zadania zrealizowano ponadto następujące
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Stworzona została kompleksowa i powszechna sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie
miasta Lublin poprzez funkcjonowanie systemu pomocy prawnej opartego na wystandaryzowanych
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usług prawnych świadczonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych prawników oraz systemie
internetowej rezerwacji terminu porad;
2. Poprawiła się jakości życia osób doświadczających problemów prawnych
3. Nastąpił wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych
4. Świadczona była pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych osobom, które ze względu na
swoją sytuację mają mniejsze szanse lub nie mają szans na skorzystanie z odpłatnych form pomocy
prawnej
5. Nastąpiło wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej
6. Przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej
sytuacji
7. Propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych praw
8. uruchomianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające
problemów prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego konsekwencjami;
9. Pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez
grupę docelową;
10. Dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
11. Nabywanie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
12. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji prawne.
Podjęte działania
• Indywidualne poradnictwo prawne
Rezultaty
REZULTATY MIĘKKIE: - stworzenie powszechnego i kompleksowego systemu nieodpłatnej prawnej
pomocy - upowszechnienie informacji o dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej - otrzymanie
kompleksowej i profesjonalnej pomocy i edukacji prawnej - poprawa jakości życia osób
doświadczających problemów prawnych - wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających
problemów prawnych - otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z
poradnictwa prawnego - wyrównanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych - uzyskanie pomocy w znalezieniu
odpowiedniej placówki specjalistycznej - wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie
pomocy prawnej, edukacji prawnej
REZULTATY TWARDE: - Liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną –
6 punktów w mieście Lublin - Liczba godzin porad prawnych świadczonych w mieście Lublin – 6024
godziny - Liczba godzin porad prawnych świadczonych wolontarystycznie w mieście Lublin – 360
godziny porad
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę:
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 26
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 26
DZIAŁANIE XIX
Tytuł projektu / inicjatywy
Powierzenie realizacji w roku 2017 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
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pomocy prawnej
Źródła finansowania
Powiat włodawski
Wartość dofinansowania w 2017 r.
60 725,88 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM zadania było objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób
potrzebujących z terenu pow. włodawskiego do 31 grudnia 2017 r. Cel ten został zrealizowany
zgodnie z założeniami i doprowadził do wyrównania szans w dostępie do pomocy prawnej wśród
mieszkańców powiatu włodawskiego .
W trakcie realizacji powierzonego zadania zrealizowano ponadto następujące CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Stworzona została kompleksowa i powszechna sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie
pow. włodawskiego poprzez funkcjonowanie systemu pomocy prawnej opartego na
wystandaryzowanych usług prawnych świadczonych przez wykwalifikowanych i
doświadczonych prawników oraz systemie internetowej rezerwacji terminu porad;
2. Poprawiła się jakości życia osób doświadczających problemów prawnych
3. Nastąpił wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych
4. Świadczona była pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych osobom, które ze względu
na swoją sytuację mają mniejsze szanse lub nie mają szans na skorzystanie z odpłatnych form
pomocy prawnej
5. Nastąpiło wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej
6. Przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej
sytuacji
7. Propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych
praw
8. uruchomianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające
problemów prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego
konsekwencjami;
9. Pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa
przez grupę docelową;
10. Dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary
życia;
11. Nabywanie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
12. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji
prawne.
Podjęte działania
• Indywidualne poradnictwo prawne
Rezultaty
REZULTATY MIĘKKIE: - stworzenie powszechnego i kompleksowego systemu nieodpłatnej prawnej
pomocy - upowszechnienie informacji o dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej - otrzymanie
kompleksowej i profesjonalnej pomocy i edukacji prawnej - poprawa jakości życia osób
doświadczających problemów prawnych - wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających
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problemów prawnych - otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z
poradnictwa prawnego - wyrównanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych - uzyskanie pomocy w znalezieniu
odpowiedniej placówki specjalistycznej - wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie
pomocy prawnej, edukacji prawnej
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę:
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 6
DZIAŁANIE XX
Tytuł projektu / inicjatywy
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu M. Zamość
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
Źródła finansowania
Powiat miasta Zamość
Wartość dofinansowania w 2017 r.
60 725,88 zł
Cele realizowanego przedsięwzięcia
CELEM GŁÓWNYM zadania było objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób
potrzebujących z terenu miasta Zamość do 31 grudnia 2017 r. Cel ten został zrealizowany zgodnie z
założeniami i doprowadził do wyrównania szans w dostępie do pomocy prawnej wśród mieszkańców
Zamościa.
W trakcie realizacji powierzonego zadania zrealizowano ponadto następujące CELE SZCZEGÓŁOWE:
13. Stworzona została kompleksowa i powszechna sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie
miasta Zamość poprzez funkcjonowanie systemu pomocy prawnej opartego na
wystandaryzowanych usług prawnych świadczonych przez wykwalifikowanych i
doświadczonych prawników oraz systemie internetowej rezerwacji terminu porad;
14. Poprawiła się jakości życia osób doświadczających problemów prawnych
15. Nastąpił wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych
16. Świadczona była pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych osobom, które ze względu
na swoją sytuację mają mniejsze szanse lub nie mają szans na skorzystanie z odpłatnych form
pomocy prawnej
17. Nastąpiło wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej
18. Przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej
sytuacji
19. Propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych
praw
20. uruchomianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające
problemów prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego
konsekwencjami;
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21. Pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa
przez grupę docelową;
22. Dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary
życia;
23. Nabywanie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
24. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji
prawne.
Podjęte działania
• Indywidualne poradnictwo prawne
Rezultaty
REZULTATY MIĘKKIE: - stworzenie powszechnego i kompleksowego systemu nieodpłatnej prawnej
pomocy - upowszechnienie informacji o dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej - otrzymanie
kompleksowej i profesjonalnej pomocy i edukacji prawnej - poprawa jakości życia osób
doświadczających problemów prawnych - wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających
problemów prawnych - otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z
poradnictwa prawnego - wyrównanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych - uzyskanie pomocy w znalezieniu
odpowiedniej placówki specjalistycznej - wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie
pomocy prawnej, edukacji prawnej
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0
• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5
• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 5
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