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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI „BONA FIDES” 

ZA 2016 ROK 

 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” działa od 12 czerwca 2003 r. na 

terenie województwa lubelskiego. Do dnia 21.09.2016 funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenie 
Równych Szans „BONA FIDES”. Z dn. 21 września 2016 roku Stowarzyszenie Równych Szans „BONA 
FIDES” zmieniło nazwę i obecnie funkcjonuje jako Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA 
FIDES” oraz uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 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. 20-854 Lublin, ul. Paganiniego 12/46. 
 
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 
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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 
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. 
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DZIAŁANIE I 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby 

Źródła finansowania 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

20585,48 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

 integracja grupy; 

 rozwijanie świadomości własnych wad i zalet, identyfikacja mocnych stron, umiejętności; 

 stworzenie możliwości do pogłębionej refleksji nad stosowanymi przez siebie dotychczasowymi 
sposobami szukania pracy; 

 zapoznanie z wymaganiami rynku pracy i możliwościami zaistnienia na nim, identyfikacja 
predyspozycji zawodowych; 

 poznanie dróg i metod poszukiwania pracy; 

 zapoznanie uczestników ze źródłami informacji o rynku pracy; 

 umiejętność analizowania ofert pracy, ogłoszeń; 

 przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych; 

 poznanie celu i zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; 

 sprawdzenie umiejętności w zakresie autoprezentacji i doświadczenia sytuacji rozmowy z 
pracodawcą; 

 zapoznanie uczestników z prawami pracownika i pracodawcy. 

Podjęte działania 

 Rekrutacja uczestników, zatrudnienie osoby prowadzącej warsztaty, dokonanie niezbędnych 
zakupów. 

 Przeprowadzono cztery warsztaty z zakresu Treningu Pracy dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. Warsztaty odbyły się w 
pomieszczeniach Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES w następujących miejscach: 
Lublinie, Parczewie, Biała Podlaska, (dwie grupy warsztatowe) i Zamościu. Planowane 
zorganizowanie grupy we Włodawie nie powiodło się z powodu trudności w rekrutacji. W związku z 
dużym zainteresowaniem odbiorców w Białej Podlaskiej warsztaty odbyły się tam dwukrotnie. 

Rezultaty 

 pogłębienie wiedzy o samym sobie; 
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 wzrost świadomości własnych umiejętności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych; 

 zapoznanie z zasadami właściwej autoprezentacji; 

 wzrost poczucia pewności siebie w kontaktach międzyludzkich; 

 zwiększenie wiedzy na temat różnych metod rekrutacji stosowanych przez pracodawców; 

 uświadomienie konieczności stosowania wielu sposobów poszukiwania pracy; 

 nabycie umiejętności rozeznania rynku pracy, planowania działań związanych z poszukiwaniem 
pracy, analizowania ogłoszeń o pracę; 

 nabycie umiejętności samodzielnego redagowania dokumentów aplikacyjnych, ogłoszeń o pracę; 

 zwiększenie świadomości dotyczącej własnego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 

 wzrost świadomości praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 

 zwiększenie wiedzy na temat nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; 

 liczba osób korzystających z warsztatów z zakresu treningu pracy dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności – 42 (27 kobiet, 15 mężczyzn); 

 liczba powiatów, z których zostali wyłonieni uczestnicy warsztatów – 6, podział uczestników szkoleń 
ze względu na miejsce zamieszkania – powiat bialski (22 osoby), powiat świdnicki (7 osób), powiat 
tomaszowski (1 osoba), powiat zamojski (5 osób), powiat włodawski (1 osoba), powiat parczewski (6 
osób). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 5 
 

DZIAŁANIE II 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla osób niepełnosprawnych 

Źródła finansowania 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

21430 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Celem szkoleń i warsztatów był rozwój kompetencji kadry pomocowej w aktywnej 
integracji osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej.  
Cele szczegółowe: 
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 nabycie wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem profesjonalnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym doświadczającym przemocy; 

 dostosowanie form pomocowych do potrzeb i sytuacji osób niepełnosprawnych doświadczających 
przemocy; 

 poprawa wizerunku grup roboczych / zespołów interdyscyplinarnych w środowisku lokalnym; 

 przełamywanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy doświadczanej przez osoby 
niepełnosprawne; 

 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie konsekwencji stosowania przemocy 
wobec bliskich.  

Podjęte działania 

Poradnictwo indywidualne: 

 Poradnictwo psychologiczne / psychoterapeutyczne.  
Indywidualna pomoc psychologiczno/ psychoterapeutyczna realizowana była przez okres od lipca 
do grudnia 2016 r w wymiarze 175 godzin zegarowych poradnictwa psychologiczno / 
psychoterapeutycznego tj. 7 godz. tygodniowo poradnictwa w ramach CPI przez 25 tygodni: w tym 
w CPI Lublin – 4 godziny/tygodniowo, CPI Zamość – 1 godzina/tygodniowo i w CPI Biała Podlaska – 2 
godziny/tygodniowo.  

 Poradnictwo psychologiczne / psychoterapeutyczne / specjalista terapii dzieci skrzywdzonych. 
W ramach projektu zrealizowano 50 godz. zegarowych poradnictwa psychologicznego / 
psychoterapeutycznego/ specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych tj. 2 godz. tygodniowo 
poradnictwa w ramach CPI przez 25 tygodni. 

 Poradnictwo społeczno/prawne. 
W ramach projektu zrealizowano 125 godz. zegarowych poradnictwa społeczno-prawnego tj. 5 
godz. tygodniowo poradnictwa w ramach CPI przez 25 tygodni, w tym w CPI Lublin 2 
godziny/tygodniowo, CPI Zamość – 1 godzina/tygodniowo, CPI Biała Podlaska – 2 
godziny/tygodniowo. Podczas spotkania z klientem była prowadzona analiza sytuacji klienta i 
udzielana stosowna porada. W ramach poradnictwa sporządzane były pisma procesowe w razie 
potrzeby. Prawnicy udzielali ponadto porad w zakresie udzielania informacji na temat 
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla 
osób niepełnosprawnych. 

Rezultaty 

 otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z 
doświadczaniem przemocy przez osoby niepełnosprawne; 

 poprawa efektywności odziaływań grup roboczych wobec osób/ rodzin, w których wdrażana jest 
procedura Niebieskiej Karty; 

 wzrost poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach trudnych 
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związanych z występowaniem zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych; 

 stworzenie narzędzi oddziaływania wobec osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy w 
rodzinie; 

 wzrost motywacji do pracy w grupach roboczych;  

 rozwój świadomości społecznej o sytuacji osób niepełnosprawnych chroniącej przed wtórną 
wiktymizacją; 

 rozwój świadomości praw przysługujących osobom niepełnosprawnym pokrzywdzonym 
przestępstwem; 

 popularyzacja informacji nt. form i miejsc pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczających 
przemocy w rodzinie; 

 rozwój wrażliwości społecznej na sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych doświadczających 
przemocy. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 9 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 4 

 

DZIAŁANIE III 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Realizacja pięciu 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 

Źródła finansowania 

Gmina Lublin 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

20 000 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz eliminowanie negatywnych skutków 
problemu alkoholowego u członków rodzin poprzez utworzenie i funkcjonowanie kompleksowych form 
wsparcia dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych z terenu miasta Lublin w ramach 
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej do 30.12.2016 r.  
Cele szczegółowe: 

 utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w 
trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach; 
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 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 doświadczania sytuacji trudnych i kryzysów życiowych; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia aktywizowanie środowiska 
lokalnego w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym; 

 profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy w 
rodzinie. 

Podjęte działania 

 Organizacja spotkań interdyscyplinarnych - w ramach projektu organizowano i moderowano 10 
spotkań w okresie w okresie od 1 marca 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. Terminy tych spotkań 
każdorazowo były ustalane w dostosowaniu do potrzeb osób objętych pomocą CPI. Następnie 
moderator spotkania zaprosił instytucje pomocowe na wyznaczone spotkanie podczas którego 
wypracowany został plan pomocy i podzielone zostały zadania do realizacji przez poszczególne 
służby. Podczas tego spotkania ustalony został kolejny termin podczas którego ocenione i 
podsumowane zostały zrealizowane zadania przez klienta/klientkę oraz pracowników instytucji 
pomocowych. 

 Organizacja oddziaływań społecznych - ramach realizacji projektu zorganizowane zostało spotkanie 
ukierunkowane na budowanie świadomości w zakresie stereotypów dotyczących przemocy w 
rodzinie i współuzależnienia oraz zasad przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji. Spotkanie odbyło się 
20 października 2016 r. w godz. 15:30-19:30. Spotkanie miało charakter otwarty i adresatami byli 
mieszkańcy miasta Lublina oraz przedstawiciele instytucji pomocowych. W ramach spotkania w 
formie prelekcji zaprezentowane zostały psychologiczne skutki wtórnej wiktymizacji oraz narzędzia 
przeciwdziałaniu temu zjawisku. Wszystkie prelekcje zostały wygłoszone i zaprezentowane przez 
jednego realizatora – Wiesława Talika. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej będącej w 
zasobach Stowarzyszenia i zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Niecała 18/3. 

 Poradnictwo indywidualne psychologiczne (86 godz.), poradnictwo psychologiczne / 
psychoterapeutyczne specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych (39 godz.), poradnictwo prawne (78 
godz.). 

 Grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy - grupa terapeutyczna 
obejmowała 10 sesji terapeutycznych w wym. 3 godz. dydaktyczne (po 45 min.), łącznie 30 godz. w 
ramach projektu. 

Rezultaty 

 otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji pokrzywdzenia otrzymanie 



 

 

NOWA NAZWA  NOWA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  NOWE MOŻLIWOŚCI 
 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES 
tel. 535 000 523 / fax 81 533 72 09  

20-080 Lublin, ul. Niecała 4/5a 
biuro@stowarzyszeniebonafides.pl 
www.stowarzyszeniebonafides.pl 

KRS: 0000168509  
 

PODARUJ NAM 1% PODATKU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona | 8 

kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem; 

 rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych i 
znajdujących się w sytuacji trudnej w związku z problemem alkoholowym w rodzinie; 

 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; 

 uzyskanie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki specjalistycznej dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 powszechny i bezpłatny dostęp dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z 
powodu problemu alkoholowego do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i 
psychologicznych oraz terapeutycznych; 

 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 realnego postrzegania własnej osoby i budowania w związku z tym 
adekwatnego poczucia własnej wartości; 

 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 z dotarciu do informacji o sobie samym (zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami), 
budowanie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami 
zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową;  

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii psychoterapeutycznej – 50 osób; 

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii dzieci skrzywdzonych – 20 osób; 

 liczba osób korzystających z porad prawnych - 50 osób; 

 liczba osób, które uczestniczyły w grupie psychoterapeutycznej – 10 osób;  

 liczba osób uczestniczących w spotkaniu w ramach oddziaływań społecznych – 30 osób.  
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 7 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 5 
 

DZIAŁANIE IV 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Specjalistyczne szkolenia i warsztaty – osoby niepełnosprawne doświadczające przemocy 

Źródła finansowania 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

27 860,13 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: Celem szkoleń i warsztatów był rozwój kompetencji kadry pomocowej w aktywnej 
integracji osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej.  
Cele szczegółowe: 

 nabycie wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem profesjonalnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym doświadczającym przemocy; 

 dostosowanie form pomocowych do potrzeb i sytuacji osób niepełnosprawnych doświadczających 
przemocy; 

 poprawa wizerunku grup roboczych / zespołów interdyscyplinarnych w środowisku lokalnym; 

 przełamywanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy doświadczanej przez osoby 
niepełnosprawne; 

 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie konsekwencji stosowania przemocy 
wobec bliskich. 

Podjęte działania 

 Rekrutacja uczestników szkoleń i warsztatów edukacyjno-superwizyjnych przez specjalistę ds. 
szkoleń.  

 Szkolenia „Pomoc osobom niepełnoprawnym doświadczającym przemocy”. Warsztaty zostały 
przeprowadzone dla 55 osób - pracowników instytucji pomocowych ukierunkowana na zwiększenie 
efektywności pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu woj. lubelskiego z powiatów Grodzkiego 
Lublin, lubelskiego, parczewskiego, opolskiego, chełmskiego, puławskiego, hrubieszowskiego, 
świdnickiego, biłgorajskiego, zamojskiego, janowskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego. Łączny czas 
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trwania warsztatów wyniósł 96 godzin. Podczas szkolenia uczestnikom zapewniony został 
całodzienny serwis kawowy oraz lunch. Ponadto każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów 
szkoleniowych. Szkolenia zostało zrealizowane w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie. 

 Warsztaty edukacyjno-superwizyjne dla grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych. Warsztaty 
zostały przeprowadzone dla 12 grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych na terenie 8 
powiatów woj. lubelskiego. Łączny czas trwania warsztatów wyniósł 80 godzin. Warsztaty zostały 
zrealizowane wg następującego harmonogramu: 28.09.2016 Nałęczów (powiat puławski) – 8 godzin, 
30.09.2016 Sułów (powiat zamojski) – 8 godziny, 05.10.2016 Karczmiska (powiat opolski) – 8 godzin, 
31.10.2016 Lublin (powiat Grodzki Lublin) – 8 godzin, 04.11.2016 Końskowola (powiat puławski) – 8 
godzin, 18.11.2016 Dęblin (powiat rycki) – 8 godzin, 02.12.2016 Tyszowce (powiat tomaszowski) – 8 
godzin, 12.12.2016 Dębowa Kłoda (powiat parczewski) – 8 godziny, 16.12.2016 Adamów (powiat 
zamojski) – 8 godziny, 19.12.2016 Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski) – 4 godziny, 23.12.2016 
Ulhówek (powiat tomaszowski) – 4 godziny. 

Rezultaty 

 otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z 
doświadczaniem przemocy przez osoby niepełnosprawne; 

 poprawa efektywności odziaływań grup roboczych wobec osób/ rodzin, w których wdrażana jest 
procedura Niebieskiej Karty; 

 wzrost poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach trudnych 
związanych z występowaniem zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych; 

 stworzenie narzędzi oddziaływania wobec osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy w 
rodzinie;  

 wzrost motywacji do pracy w grupach roboczych;  

 rozwój świadomości społecznej o sytuacji osób niepełnosprawnych chroniącej przed wtórną 
wiktymizacją; 

 rozwój świadomości praw przysługujących osobom niepełnosprawnym pokrzywdzonym 
przestępstwem; 

 popularyzacja informacji nt. form i miejsc pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczających 
przemocy w rodzinie; 

 rozwój wrażliwości społecznej na sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych doświadczających 
przemocy; 

 liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 55 os. (cykl I – 12 osób, cykl II – 11 osób, cykl III – 17 
osób, cykl IV – 15 osób); 

 liczba osób uczestniczących w warsztatach edukacyjno-superwizyjnych – 95 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 
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 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
 

DZIAŁANIE V 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne i terapia grupowa dla osób z syndromem DDA 

Źródła finansowania 

Gmina Lublin 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

8000 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Wspieranie procesu zdrowienia osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików 
mieszkających w Lublinie w okresie do 30 listopada 2016 r.  
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; 

 wyrażenie 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; 

 motywowanie do podjęcia konkretnych działań (np. terapii grupowej); 

 samopoznawanie i odkrywanie własnych możliwości; 

 poprawa relacji rodzinnych; 

 nabycie nowych umiejętności społecznych oraz wzmocnienie już posiadanych; 
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 nabycie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania osobistego i społecznego. 

Podjęte działania 

 Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia indywidualna – 92 godz. 

 Trening interpersonalny – 40 godz. 

Rezultaty 

 zrealizowano 92 godziny poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego;, 

 liczba osób korzystających z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego w związku z 
problemem DDA – 25 osób (21 kobiet i 4 mężczyzn), większość z nich skorzystało ze wsparcia więcej 
niż jeden raz; 

 liczba osób, które uczestniczyły w terapii grupowej w formie treningu interpersonalnego - 8 osób;  

 łącznie z pomocy w formie poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego i terapii grupowej 
skorzystało 32 osoby (25 poradnictwo psychologiczno/ psychoterapeutyczne + 8 osób terapia 
grupowa – przy czym 1 osoba uczestniczyła w obydwu formach wsparcia). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 5 
 

DZIAŁANIE VI 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Krótkoterminowa terapia systemowa 

Źródła finansowania 

Gmina Lublin 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

9870 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Celem głównym projektu było zapewnienie rodzinom pomocy w formie 
krótkoterminowej terapii systemowej skierowanej do rodzin w których występuje problem uzależnień lub 
innych patologii społecznych zamieszkałych na terenie Miasta Lublin w okresie od 23.05.2016 do 
15.08.2016. 
Cele szczegółowe: 

 zapewnienie rodzinom szybkiej i kompleksowej pomocy psychologicznej; 

 zapobieganie długofalowym konsekwencjom emocjonalno/psychologicznym wynikającym z 
problemu uzależnienia członków rodziny;  
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 zapobieganie utrwaleniu się negatywnych konsekwencji wynikających z doświadczenia sytuacji 
traumatycznych;  

 powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa; 

 zapewnienie opiekunom dzieci pomocy w formie edukacji i wsparcia w zakresie wsparcia dziecka w 
procesie odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa i zaufania.  

Podjęte działania 

 Terapia systemowa – 114 godz. w okresie 23.05-15.08.2016. 

Rezultaty 

 liczba zrealizowanych godzin krótkoterminowej terapii systemowej -  114 godzin;, 

 liczba osób korzystających z pomocy w formie krótkoterminowej terapii systemowej – 63 osoby (43 
osoby dorosłe oraz 20 osób nieletnich); 

 liczba rodzin korzystających z terapii systemowej – 37 rodzin. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

Gmina Lublin 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 4 
 

DZIAŁANIE VII 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób. Zapobieganie dysfunkcjom rodzin poprzez działania profilaktyczne oraz 
wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych 

Źródła finansowania 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

6800 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz przeżywającym trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego do 10 grudnia 2016 r.  
Cele szczegółowe: 

 tworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz 
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przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie; 

 wzmacnianie zasobów rodziny w pokonywaniu trudnych sytuacji i odzyskiwaniu równowagi w 
systemie rodzinnym; 

 dostarczanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania systemu 
rodzinnego; 

 korygowanie niewłaściwych zachowań, wzorców relacji, postaw małżeńskich i rodzicielskich 

 uruchamianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny członków rodzin doświadczających 
różnych trudności;  

 pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa przez 
grupę docelową; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;  

 profilaktyka dysfunkcji społecznych, 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 

 Poradnictwo psychologiczno/ psychoterapeutyczne w wymiarze 36 godz. 

 Poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne/ specjalisty dzieci skrzywdzonych - 72 godz. 

 Zajęcia warsztatowe dla rodziców/ opiekunów prawnych - 30 godz. 

Rezultaty 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 36 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii psychoterapeutycznej – 13 osób;, 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych – 72 
godziny; 

 liczba osób korzystających z porad psychologiczno/ psychoterapeutycznych specjalisty terapii dzieci 
skrzywdzonych – 57 osób; 

 łączna liczba osób korzystająca z indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 70 osób w tym: 
52 osoby dorosłe (48 kobiet i 4 mężczyzn) i 18 dzieci (12 dziewczynek i 6 chłopców); 

 liczba godzin „zajęć warsztatowych dla rodziców – 30 godzin (1 grupy x 30 godzin); 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach warsztatowych dla rodziców – 10 osób (9 kobiet i 1 
mężczyzna); 

 łączna ilość osób uczestniczących w projekcie: 80 osób. 
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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: 5 
 
 
 

DZIAŁANIE VIII 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób 

Źródła finansowania 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

11200 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Aktywizacja społeczno/ zawodowa osób niepełnosprawnych w tym chorych 
psychicznie w zakresie niwelowania negatywnych skutków wynikających z niepełnosprawności oraz 
współistniejących problemów wynikających z kryzysów i sytuacji trudnych poprzez utworzenie i 
funkcjonowanie interdyscyplinarnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z 
terenu województwa lubelskiego w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w okresie od 09.05.2016 
do 10.12.2016 r.  
Cele szczegółowe: 

 utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w 
sytuacjach trudnych i kryzysowych;  

 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 doświadczania sytuacji trudnych i kryzysów życiowych; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;  

 profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy w 
rodzinie; 
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 działania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania 

 Poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne – 120 godz. 

 Poradnictwo prawne – 12 godz. 

 „Trening Pracy” dla osób niepełnosprawnych – 24 godz. 

Rezultaty 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 120 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych i terapii psychoterapeutycznej – 14 osób;  

 11 osób korzystało z poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego od kilku do kilkunastu 
razy; 

 liczba porad prawnych – 12 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad prawnych – 5 osób (3 osoby korzystały z porad prawnych 
kilkukrotnie); 

 łączna liczba osób korzystających z indywidualnego poradnictwa – 19 osób; 

 liczba godzin „treningu pracy” – 24 godziny (1 grupy x 24 godziny); 

 liczba osób uczestniczących w „treningu pracy” – 10 osób; 

 łączna ilość osób uczestniczących w projekcie: 29 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: 6 
 

DZIAŁANIE IX 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
VIII Forum Kobiet Aktywnych 

Źródła finansowania 

 Urząd Gminy Urszulin, Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego, LGD „Polesie”, darowizny na cel Forum, środki 
własne 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

 UG Urszulin: 64755,00 zł 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 5000,00 zł 

 LGD „Polesie” 5000,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 
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Cel główny projektu. 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: 

 popularyzowanie unikalnych i żywych elementów kultur tradycyjnych oraz kultywowanie lokalnych i 
regionalnych tradycji; 

 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 i 
społecznym kobiet z terenów wiejskich/ wiejsko miejskich województwa lubelskiego. 

Podjęte działania 

W dniach 1-2 lipca 2016 roku w Urszulinie odbyło się VIII Forum Kobiet Aktywnych pn. „Tradycja i obyczaje, 
czyli powrót do korzeni” organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin.Wydarzenie podzielone 
było na trzy strefy: inspiracji i obserwacji, wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności, w ramach których 
odbywały się warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty Alicji Majewskiej i Anny Dąbrowskiej, 
potańcówka z Red Shoes Boogie Band, pokaz mody folkowej Anety Larysy Knyp, kino letnie, gra terenowa, 
różnorodne formy aktywności na łonie natury i pokazy sztuki ludowej - kulinarnej oraz tańca.Podczas Forum 
odbył się także konkurs Kobieta Aktywna Lubelszczyzny i wyróżnione zostały kobiety, które są inicjatorkami 
ważnych działań społecznych na terenie swoich gmin w kategoriach m.n: Kobieta Aktywna Roku, Animatorka 
Roku, Autorka Inicjatywy Społecznej Roku, Wolontariuszka Roku i inne.  Forum wzięło udział około 2000 
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. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

UG Urszulin, LGD Polesie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0  
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 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 17  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 40 
 

DZIAŁANIE X 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Kobieca Akademia Partycypacji 

Źródła finansowania 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

102372,29 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Zwiększenie zaangażowania 560 kobiet mieszkających na terenach wiejskich 
województwa lubelskiego w życie publiczne i społeczne poprzez podejmowanie i realizację oddolnych 
inicjatyw lokalnych, wzrost kompetencji społecznych i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej do 
30/11/2016 r. 
Cele szczegółowe: 

 podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich, aktywizacja w życiu publicznym i 
społecznym kobiet z terenów wiejskich/ wiejsko miejskich województwa lubelskiego /sposób 
realizacji: warsztaty w ramach kobiecej akademii partycypacji, coaching oraz doradztwo, spotkania 
sieciujące, mobilne centrum doradcze dla kobiet aktywnych/; 

 podniesienie potencjału lokalnych liderek do skutecznego włączania społeczności lokalnej w 
realizację zadań publicznych /sposób realizacji: warsztaty w ramach kobiecej akademii partycypacji, 
superwizja i realizacja 10 oddolnych inicjatyw, spotkania sieciujące, mobilne centrum doradcze dla 
kobiet aktywnych/; 

 inspirowanie kobiet do podejmowania nowych aktywności w sferze społecznej i upowszechnianie 
aktywności kobiet /sposób realizacji: spotkania sieciujące, mobilna biblioteka aktywnych kobiet, 
reportaże, wystawa, audycje radiowe/. 

Podjęte działania 

 KOBIECA AKADEMIA PARTYCYPACJI. Cykl szkoleń odbył się dla czterech grup: 

 Kobieca Akademia Partycypacji, I stopień – w szkoleniach uczestniczyło 15 kobiet, które 
wcześniej z różnych względów korzystały ze wsparcia szkoleniowego w niewielkim stopniu lub 
nie korzystały w ogóle, a odczuwają potrzebę w tym zakresie. Były to kobiety, które mają 
potrzebę rozwijania swoich kompetencji społecznych i obywatelskich oraz chcące podnosić swój 
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poziom aktywności publicznej. Przeprowadzonych zostało 100 godz. dydaktycznych w 5 
modułach szkoleniowych. 

 Kobieca Akademia Partycypacji, II stopień – w szkoleniach uczestniczyło 20 lokalnych liderek, 
animatorek, przedstawicielek JST, NGO, sektora prywatnego – kobiety, które korzystały ze 
wsparcia szkoleniowego. Zostało przeprowadzonych 80 godzin dyd. w 4 modułach 
szkoleniowych. Efektem warsztatów było przygotowanie scenariuszy inicjatywy lokalnej, w 
oparciu o które uczestniczki zrealizowały inicjatywy w 10 środowiskach lokalnych (gminach 
wiejskich). W ramach inicjatyw realizowano superwizje w środowisku lokalnym (10 inicjatyw x 8 
godz. superwizji dla liderek - przed inicjatywą i w trakcie inicjatywy).  

 SIECIOWANIE LIDEREK LOKALNYCH ORAZ INICJATYW KOBIECYCH REALIZOWANYCH NA TERENACH 
WIEJSKICH WOJ. LUBELSKIEGO. Zrealizowano cztery spotkania sieciujące. Jedno spotkanie było 
realizowane w wym. 8 godz. Podczas pojedynczego spotkania odbyły się  
panele dyskusyjne, prezentowane były inicjatywy godne naśladowania, odbyły się warsztaty 
tematyczne oraz realizowane było indywidualne wsparcie doradcze dot. tematyki rozpoczynania, 
rozwijania oraz profesjonalizacji działalności społecznej i angażowania społeczności lokalnej 
(tematyka wsparcia doradczego dopasowana do potrzeb uczestniczek tej formy wsparcia). Spotkania 
prowadzone były przez moderatorów, którzy zadbali o spójność programu, przekazywanych treści i 
realizację idei spotkań sieciujących. Na potrzeby spotkań zaangażowani zostali również prelegenci, 
którzy z uwagi na wyróżniającą się wiedzę i doświadczenie wygłaszali prelekcje tematyczne.  

 UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI KOBIET 

 reportaże promujące aktywność kobiet z województwa lubelskiego – zostały zrealizowane dwa 
reportaże obrazujące przemianę kobiet z uwagi na rozwój aktywności. Poprzez reportaże 
przygotowaliśmy narzędzie do stymulowania aktywności kobiecej na terenach innych 
województw. Chcemy tymi reportażami docierać do małych środowisk wiejskich, w których 
budowanie świadomości jest możliwe poprzez doświadczanie i pokazywanie wzorców; 

 mobilna wystawa zdjęć aktywnych kobiet – w 2015 r. zostało wykonanych 60 zdjęć 10 lokalnym 
liderkom realizujących w swoich środowiskach nowatorskie, pionierskie lub ważne społecznie 
działania. Obok zdjęć znajduje się opis sylwetki, inicjatywy wraz z informacją zwrotną jednej 
osoby biorącej udział w realizowanej przez liderkę inicjatywy. Wystawa prezentowana była przez 
miesiąc w innym miejscu województwa lubelskiego; 

 bezpłatne audycje radiowe promujące aktywność kobiet w ramach programu Radia Lublin 
„Kobieca Liga” oraz Dzień Kobiet. We współpracy z redaktor radia Lublin dwukrotnie 
zaprezentowaliśmy te inicjatywy kobiece, które należy upowszechniać z uwagi na walor 
aktywności publicznej i społecznej: wydarzenie Forum Kobiet Aktywnych oraz działalność 
Klubów Kobiet Aktywnych wraz z promocją projektu Kobiecej Akademii Partycypacji. 

 MOBILNE CENTRUM DORADCZE DLA KOBIET AKTYWNYCH 
Za pośrednictwem komunikatorów online/ drogą mailową oraz telefonicznie były realizowane: 
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coaching oraz doradztwo marketingowe / fundraisingowe / pozyskiwania środków dla liderek. W 
ramach projektu w 2016 r. zrealizowano 110 godz. coachingu oraz 55 godz. doradztwa. Centrum 
Doradcze to forma wsparcia w realizacji lokalnych inicjatyw. Ta forma wsparcia służy dostosowaniu 
do barier jakie zdiagnozowały liderki związane z brakiem czasu na kształcenie / podnoszenie 
własnych kwalifikacji. Zindywidualizowane wsparcie dla lokalnych liderek/animatorek 
ukierunkowane na wsparcie oddolnych inicjatyw, edukację w zakresie tworzenia i rozwoju usług 
społecznych, kreowania lokalnych liderów, budowania i funkcjonowania zespołów, ograniczania 
barier zewnętrznych i wewnętrznych uniemożliwiających rozwój społeczny, pośredniczenie w 
procesach partycypacyjnych. Liderki wraz z coachem zakończyły etap opracowania i wdrażania 
indywidualnego programu rozwoju, którego celem nadrzędnym jest przygotowanie do pełnienia 
samodzielnie funkcji lokalnej liderki i tutorki dla kreowanych animatorek/liderek w społecznościach 
lokalnych. Z przeprowadzonego coachingu oraz doradztwa sporządzana była karta będąca 
potwierdzeniem zakresu świadczonego wsparcia, postępu realizacji indywidualnych programów 
rozwoju oraz planowanych działań. 

 W 2016 r. została zakupiona druga część książek w ramach Mobilnej Biblioteki Mobilna Biblioteka 
Aktywnych Kobiet. Książki udostępniane były w następujących gminach: Łaziska, Cyców, Niedźwiada, 
Radecznica, Nałęczów, Bychawa. Raz w miesiącu organizowane były spotkania literackie poświęcone 
wymianie doświadczeń dotyczących przeczytanych książek oraz wspólne czytanie książek. 
Każde spotkanie trwało 4 godziny zegarowe. Grupa uczestników liczyła min. 10 
osób z każdej gminy. Spotkania i rozmowy o książkach miały charakter otwarty. Niektóre elementy 
przybierały postać dyskusji, debaty albo też wykładów, podczas których przez dłuższy czas będzie 
wypowiadała się jedna osoba. Spotkania składały się z krótkich omówień i wprowadzeń 
tematycznych w zależności od ich charakteru. Cennym elementem była wymiana doświadczeń 
między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności. Pozwoliło to na rozwój 
relacji między uczestnikami i posłuży osiągnięciu lepszych rezultatów w relacjach społeczności 
lokalnej.Animator rozpowszechniał czytelnictwo wśród mieszkańców terenów wiejskich. 
Animator był zaangażowany na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu w wym. 25 
godz. w miesiącu. 

Rezultaty 

 938 osób zostało objętych wsparciem w ramach projektu; 

 15 kobiet ukończyło Kobiecą Akademię Partycypacji I stopnia; 

 20 kobiet ukończyło Kobiecą Akademię Partycypacji II stopnia; 

 zrealizowano 10 inicjatyw oddollnych w ramach Kobiecej Akademii Partycypacji II stopnia; 

 438 osób uczestniczyło w spotkaniach sieciujących; 

 zrealizowano 4 spotkana sieciujące; 

 290 kobiet skorzystało z książek Mobilnej Biblioteki Aktywnych Kobiet; 
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 6 gmin zostało objętych ofertą Mobilnej Biblioteki Aktywnych Kobiet; 

 1 spotkań literackich zostało zorganizowanych w ramach Mobilnej Biblioteki Aktywnych Kobiet; 

 154 kobiet wzięło udział w spotkaniach czytelniczych realizowanych w ramach Mobilnej Biblioteki 
Aktywnych Kobiet; 

 11 osób zostało objętych coachingiem w ramach Mobilnego Centrum Doradczego dla Kobiet 
Aktywnych; 

 10 osób zostało objętych doradztwem w ramach Mobilnego Centrum Doradczego dla 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; 

 podniesienie poczucia własnej wartości i mocy sprawczej u 75 % odbiorców projektu; 

 poprawa wizerunku liderek działających na obszarach wiejskich u 100 % odbiorców projektu; 

 wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystywania zasobów wspólnot lokalnych w 10 środowiskach 
wiejskich woj. lubelskiego; 

 wzrost poziomu elastyczności u 40 liderek realizujących inicjatywy oddolne; 

 wzrost kompetencji liderskich u 40 liderek; 

 wzrost czytelnictwa wśród 444 kobiet mieszkających na terenach wiejskich. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 1 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 20 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 20 
 

DZIAŁANIE XI 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnych porad prawnych 

Źródła finansowania 

Prezydent Miasta Lublin 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

179838 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób potrzebujących z terenu 
miasta Lublin do 31 grudnia 2016 r. Cel ten zmierzał do wyrównania szans w dostępie do pomocy prawnej. 
Cele szczegółowe: 
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 stworzenie kompleksowej sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie miasta Lublin; 

 poprawianie jakości życia osób doświadczających problemów prawnych; 

 zwiększanie poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych; 

 pomaganie 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; 

 wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej; 

 przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej sytuacji; 

 propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych praw; 

 uruchomianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające problemów 
prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego konsekwencjami; 

 pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę 
docelową; 

 dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 

 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji prawnej. 

Podjęte działania 
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE obejmowało następujące elementy: 

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub  

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  

 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym.  

 Edukacja prawna obejmowała upowszechnianie wiedzy o:  

 możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 prawach i obowiązkach obywatelskich, 

 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

 mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, 

 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia 
prawa. 
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Poradnictwo było prowadzone przez radców prawnych. W ramach projektu zrealizowano 3024 godz. 
zegarowych poradnictwa prawnego tj. 4 godz. x 252 dni robocze x 3 punkty (od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 r. z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) oraz 107,5 godz. poradnictwa świadczonego 
wolontarystycznie, które było realizowane w siedzibie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie (ul. 
Niecała 18/3). 

Rezultaty 

 liczba porad prawnych – 3024 godzin porad; 

 liczba porad prawnych wolontarystyczna – 107,5 godzin porad; 

 liczba osób które skorzystały z pomocy - 920 osób, w tym 522 kobiet oraz 398 mężczyzn. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

 Urząd Miasta Lublin, 

 Gimnazjum nr 9 w Lublinie, 

 Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Lublinie, 

 Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 10 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 8 

DZIAŁANIE XII 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym we Włodawie 

Źródła finansowania 

Zarząd Powiatu we Włodawie 
Wartość dofinansowania w 2016 r.  

59 946 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób potrzebujących z terenu 
powiatu włodawskiego do 31 grudnia 2016 r. Cel ten zmierzał do wyrównania szans w dostępie do pomocy 
prawnej. 
Cele szczegółowe: 

 stworzenie kompleksowej sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie powiatu włodawskiego;  

 poprawianie jakości życia osób doświadczających problemów prawnych; 

 zwiększanie poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych; 
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 pomaganie 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; 

 wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej; 

 przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej sytuacji; 

 propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych praw; 

 uruchomianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające problemów 
prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego konsekwencjami; 

 pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę 
docelową; 

 dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 

 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji prawnej. 

Podjęte działania 
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE obejmowało następujące elementy: 

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub  

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  

 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym.  

 Edukacja prawna obejmowała upowszechnianie wiedzy o:  

 możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 prawach i obowiązkach obywatelskich, 

 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

 mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, 

 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia 
prawa. 

Poradnictwo było prowadzone przez adwokata i radców prawnych. W ramach projektu zrealizowano 1008 
godz. zegarowych poradnictwa prawnego tj. 4 godz. x 252 dni robocze (od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. z 
wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) oraz 104 godz. poradnictwa świadczonego wolontarystycznie. 
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Rezultaty 

 liczba porad prawnych – 1008 godzin porad; 

 liczba porad prawnych wolontarystyczna – 104 godziny porad; 

 liczba osób które skorzystały z pomocy - 291 osób. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

 Starostwo Powiatowe we Włodawie 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 7 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 4 
 

DZIAŁANIE XIII 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zamość w 2016 roku 

Źródła finansowania 

Prezydent Miasta Zamość  

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

59 946 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób potrzebujących z terenu 
miasta Zamość do 31 grudnia 2016 r. Cel ten zmierzał do wyrównania szans w dostępie do pomocy prawnej. 
Cele szczegółowe: 

 stworzenie kompleksowej sieci nieodpłatnej prawnej pomocy na terenie miasta Zamość;  

 poprawianie jakości życia osób doświadczających problemów prawnych; 

 zwiększanie poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych; 

 pomaganie 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; 

 wyrównywanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej; 

 przełamywanie stereotypów i lęków społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej sytuacji; 

 propagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych praw; 

 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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 pomaganie w powrocie do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę 
docelową; 

 dokonywanie przez grupę docelową transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia; 

 uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 

 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji prawnej. 

Podjęte działania 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE obejmowało następujące elementy: 

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub  

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  

 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym.  

 Edukacja prawna obejmowała upowszechnianie wiedzy o:  

 możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 prawach i obowiązkach obywatelskich, 

 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

 mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, 

 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia 
prawa. 

Poradnictwo było prowadzone przez radców prawnych. W ramach projektu zrealizowano 1008 godz. 
zegarowych poradnictwa prawnego tj. 4 godz. x 252 dni robocze (od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. z 
wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) oraz 110 godz. 15 min. poradnictwa świadczonego 
wolontarystycznie, które było realizowane w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 

Rezultaty 

 liczba porad prawnych – 1008 godzin porad; 

 liczba porad prawnych wolontarystyczna – 110 godziny 15 minut porad; 

 liczba osób które skorzystały z pomocy - 195 osób, w tym 115 kobiet oraz 80 mężczyzn. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 
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 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,  

 Urząd Miasta Zamość.  

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 XIV 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej 

Źródła finansowania 

Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i środki 
własne 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

800 000 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projekt. Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym. 
Cele szczegółowe: 

 zapewnienie pokrzywdzonym oraz osobom im najbliższym dostępu do oferty świadczeń 
finansowanych z FPPOPP; 

 zapewnienie pomocy pokrzywdzonym w lokalizacjach i miejscowościach, gdzie dotychczas nie była 
ona dostępna, w szczególności przez uruchomienie pomocy na terenach gmin wiejskich oraz 
mniejszych ośrodków i jej świadczenie w punktach stałych i mobilnych; 

 kontynuowanie rozwoju dostępności pomocy, który nastąpił w ramach poprzednich edycji konkursu. 

Podjęte działania 
W ramach projektu funkcjonowało Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Niecałej 18/3oraz 4 filie w: Parczewie ul. Harcerska 8, we Włodawie ul. Trębacka3, w Zamościu ul. 
Partyzantów 57, w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 15 oraz 3 stałe punkty mobilne w: Międzyrzecu 
Podlaskim ul. J. Piłsudskiego 6, w Radzyniu Podlaskim ul. Jana Pawła II 26, w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2. 
Ponadto dzięki funkcjonowaniu Mobilnych Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej wsparciem zostały objęte 
inne powiaty województwa lubelskiego. Zakres działań w ramach projektu: 
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 ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE POMOCY PRAWNEJ. Poradnictwo prawne - informowanie o 
prawnych możliwościach działania, wszelkich alternatywach i ich konsekwencjach prawnych 
dotyczących przestępstw oraz sporządzania pism procesowych w tych sprawach. 

 POKRYWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PSYCHOTERAPIĄ LUB POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ. 
Poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne – polegające na zebraniu wywiadu od osoby 
zgłaszającej problem, diagnozie problemowej, ocenie możliwości zaradczych i wyborze optymalnej 
drogi postępowania w sytuacji traumatycznej związanej z doświadczanym przestępstwem lub 
podjęcie pracy indywidualnej, wzmocnienie pokrzywdzonego w realizowanych przez niego 
zmianach, rozmowy wspierające oraz motywacyjno-informacyjne, edukacyjne. Prowadzenie terapii 
długoterminowych, których celem była kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i im najbliższym. To spowodowało mniejszą liczbę odbiorców poradnictwa 
psychologicznego a zwiększyło efektywność świadczonej pomocy. Standardy udzielania pomocy 
psychologicznej zostały precyzyjnie określone w Standardach udzielania pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i im najbliższym w ramach zadań realizowanych w Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej. W celu rozbudowania systemu pomocowego zostało wdrożone dodatkowe 
narzędzie, które służyło ocenie efektywności udzielanego wsparcia. Był to Innowacyjny Pilotażowy 
Model Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 POKRYWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, LEKARSTWW ZAKRESIE, W KTÓRYM LEK NIE 
PODLEGAŁBY REFUNDACJILUB W CZĘŚCI , W KROREJ NIE JEST REFUNDOWANY, WYROBÓW 
MEDZYCZNYCH, W TYM MATERIAŁÓW OPAKRUNKOWYCH, PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ 
ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM W PROCESIE LECZNICZYM DOZNANEGO 
USZCZERBKU NA ZDROWIU WYNIKAJĄCEGO Z PRZESTĘPSTWA LUB JEGO NASTĘPSTW. 

 POKRYWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM W SZKOŁACH PUBLICZNYCH, W TYM W 
RAMACH INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA ODPOWIEDNIO DO WIEKU I POTRZEB OSÓB 
UPRAWNIONYCH. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych wiązało 
się z opracowaniem dla osoby pokrzywdzonej lub jej najbliższej Indywidualnego Planu Działania 
określającego zakres niezbędnej pomocy oraz formy jej realizacji. Ponadto zadaniem doradcy 
zawodowego było ustalenie zasadności udzielania wsparcia poprzez pozyskiwanie dokumentacji 
poświadczającej braki edukacyjne oraz określenie takich obszarów współpracy , które pozwoliły 
osobie korzystającej ze wsparcia zniwelować te braki będące następstwem doświadczenia 
przestępstwa. 

 ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE ORAZ POKRYWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE. Doradztwo zawodowe było ukierunkowane na diagnozę aktualnej sytuacji życiowej w 
kontekście aktywizacji zawodowej, wzmacnianie motywacji do podjęcia i rozwijania aktywności 
zawodowej, przepracowanie obaw związanych z aktywnością zawodową, pomoc w dotarciu do 
informacji o sobie samym ( zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami), budowanie 
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pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami zawodowymi 
uwzględniającymi sytuację życiową, poinformowanie o miejscach pracy, o sposobach kontaktowania 
się z pracodawca, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Efektem pracy był Indywidualny Plan 
Działania (IPD), który zawierał diagnozę obecnej sytuacji zawodowej uczestnika/uczestniczki, cele, 
które chce osiągnąć oraz sposoby i kierunki rozwoju i działania. 

 POKRYWANIE KOSZTÓW CZASOWEGO ZAKWATEROWANIA LUB UDZIELENIA SCHRONIENIA. 
Mieszkanie interwencyjne adresowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem jest wynajęte 
i zaadoptowane na potrzeby adresatów projektu. Mieszkanie jest zlokalizowane w Lublinie i ma 
zabezpieczone miejsca noclegowe dla osób. 

 FINANSOWANIE OKRESOWYCH DOPŁAT DO BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ CZYNSZOWYCHI OPŁAT ZA 
ENERGIĘ CIEPLNĄ , ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ, OPAŁ, ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I 
PŁYNYCH ZA LOKAL MIESZKALNY LUB DOM JEDNORODZINNY , DO KTÓREGO OSOBA UPRAWNIONA 
POSIADA TYTUŁ PRAWNY A LOKAL MIESZKALNY NIE JEST UŻYTKOWANY PRZEZ INNE OSOBY. 
Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny oraz za 
media (energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystości płynnych i stałych) do 
którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny , proporcjonalnie do liczby osób stale 
zamieszkujących w tym lokalu lub domu. Wysokość dofinansowania do czynszu była ustalana przez 
Komisję na podstawie liczby członków rodziny, uzyskiwanego dochodu oraz innych okoliczności 
faktycznych podawanych przez osoby wnioskujące. Do wniosku o udzielenie pomocy w ramach 
FPPoPP osoba zaineresowana składała wniosek o pokrycie kosztów opłat czynszowych, w którym 
wskazywała liczbę osób zamieszkujących z nią, dołączała tytuł prawny do lokalu, zestawienie 
składników opłat czynszowych oraz dokumentów finansowych ( faktura/rachunki) za media. 

 FINANSOWANIE PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ LUB POKRYWANIE KOSZTÓW 
TRANSPORTU ZWIAZANYCH Z UZYSKIWANIEM ŚWIADCZEŃ I REGULOWANIEM SPRAW. W związku z 
koniecznością likwidacji barier związanych z brakiem środków finansowych na dojazd do Centrum 
zakładamy, iż dla osób potrzebujących, które zgłoszą osobie pierwszego kontaktu taką potrzebę w 
związku z sytuacja materialno-bytową zostały zwrócone/zrefundowane faktycznie poniesione koszty 
dojazdu zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

 POKRYWANIE KOSZTÓW ŻYWNOŚCI LUB BONÓW ŻYWNOSCIOWYCH. Zadaniem pracownika 
socjalnego było utrzymanie kontaktu z klientami w celu udzielenia im pomocy socjalnej w postaci 
pomocy żywnościowej. Pracownik socjalny poprzez wywiad środowiskowy, kontakt z instytucjami 
pomocowymi weryfikował trudne położenie materialno-bytowe klienta uzasadniające wsparcie w 
zakresie oferowanym przez Stowarzyszenie. Konieczność zatrudnienia pracownika socjalnego 
wynika ze specyfiki udzielanego wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad 
środowiskowy może przeprowadzić tylko pracownik socjalny. Zatem zatrudnienie innej osoby, która 
zweryfikuje sytuację materialną wnioskodawcy nie jest możliwe. Pracownik socjalny po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego kwalifikował osobę do uzyskania wsparcia rzeczowego 
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o charakterze materialnym w ramach CPI. Wynagrodzenie pracownika socjalnego było finansowane 
z kosztów administracyjnych . 

 POKRYWANIE KOSZTÓW ZAKUPU ODZIEŻY, BIELIZNY, OBUWIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY 
OSOBISTEJ. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz wspólnie ze 
specjalistą prowadzącym w ramach CPI klienta/klientkę ustala zasadność objęcia wsparciem w 
formie bonów na zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków czystości i higieny osobistej. Decyzję o 
dofinansowaniu tych kosztów podejmuje Komisja, w składzie koordynator projektu, specjalista CPI 
oraz pracownik socjalny.  

 FINANSOWANIE KOSZTÓW ZORGANIZOWANEGO WYJAZDU UPRAWNIONEGO MAŁOLETNIEGO. W 
ramach zadania w partnerstwie z Caritas Diecezji Siedleckiej był zorganizowany wyjazd 
terapeutyczny dzieci połączony z wypoczynkiem letnim. Podczas wyjazdu był realizowany program 
profilaktyczny praz oddziaływania wychowawcze względem dzieci małoletnich, które doświadczały 
przestępstw lub były członkami rodzin. Ten rodzaj wsparcia był udzielany tylko wtedy gdy rodzina 
była objęta pomocą kompleksową a sfinansowanie wyjazdu małoletniego było jednym z narzędzi 
niwelowania skutków doświadczanego przestępstwa oraz usamodzielniania się osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. Podczas wyjazdu psycholog realizujący program profilaktyczny 
prowadził kartę monitorującą sytuację dziecka . Ponadto w ramach wyjazdu dziecko było dodatkowo 
objęte indywidualnym wsparciem psychologicznym. Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad 
środowiskowy w celu podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia klientom wsparcia w zakresie 
dofinansowania zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego. 

Rezultaty 
Rezultaty twarde: 

 liczba osób korzystających z pomocy CPI – 1341; 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 2733,5 godzin; 

 liczba porad prawnych – 1883 godzin; 

 liczba porad psychiatrycznych – 71,5 godzin; 

 liczba porad udzielonych przez asystentów osób pokrzywdzonych przestępstwem – osoby 
pierwszego kontaktu – 1341 porad osobistych; 

 liczba porad doradcy zawodowego – 189 godzin; 

 liczba osób, którym dofinansowano koszty związane z kształceniem w szkołach publicznych – 9 
osób; 

 kwota dofinansowania kształcenia – 2803,15 zł; 

 liczba osób, którym dofinansowano koszty związane z kursami i szkoleniami – 16 osób; 

 kwota dofinansowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe – 4350zł; 

 liczba osób objętych pracą socjalną – 224 osoby; 

 liczba osób korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu – 88 osób; 
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 kwota dofinansowania ZKP – 3415,04 zł; 

 liczba osób korzystających z pomocy żywnościowej – 52 osoby; 

 kwota dofinansowania bonów żywnościowych – 15 000 zł; 

 liczba osób korzystających z pomocy w formie pokrywania kosztów zakupu odzieży, obuwia, 
bielizny, środków czystości i higieny osobistej – 60 osób; 

 kwota dofinansowania talonów na zakup odzieży itp. – 9600 zł; 

 liczba osób objętych pomocą w ramach mieszkania interwencyjnego – 20; 

 kwota dofinansowania mieszkania interwencyjnego – 33408zł; 

 liczba osób, którym dofinansowano czynsz – 23 osoby; 

 kwota dofinansowania czynszu – 14000zł; 

 liczba osób , którym dofinansowano świadczenia zdrowotne – 7 osób; 

 kwota dofinasowania świadczeń zdrowotnych – 421,45 zł; 

 liczba osób, którym dofinansowano zorganizowany wyjazd wakacyjny – 10 osób; 

 kwota dofinansowania wyjazdu wakacyjnego – 8000zł; 

 liczba mobilnych CPI – 12 mobilnych form wsparcia. 
Rezultaty miękkie w odniesieniu do osób pokrzywdzonych przestępstwem i im najbliższym: 

 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 jej rodziny; 

 otrzymanie przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich rodziny dostępu do usług 
wsparcia polegających na dostarczaniu informacji i porad, wsparcia psychologicznego oraz 
praktycznej pomocy; 

 udzielanie porad, wsparcia i pomocy w siedzibie głównej, 5 filiach, 2 stałych punktach 
mobilnych oraz podczas mobilnych CPI; 

 zwiększenie zasięgu terytorialnego pomocy poprzez utworzenie dodatkowej filii w Radzyniu 
Podlaskim, 2 stałych punktów mobilnych oraz realizację mobilnych form wsparcia; 

 gwarantowanie dostępności pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich 
rodzinom w formie telefonicznej, mailowej, pocztowej tradycyjnej oraz w formie bezpośrednich 
spotkań; 

 rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i ich rodzin; 

 otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z poradnictwa prawnego oraz 
psychologicznego; 

 nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych w związku z problematyką 
pokrzywdzenia przestępstwem; 
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 uzyskanie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki specjalistycznej dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 powszechny i bezpłatny dostęp dla osób pokrzywdzonych przestępstwem do rzetelnych, 
bezstronnych i poufnych porad prawnych i psychologicznych oraz terapeutycznych oraz 
praktycznych form wsparcia; 

 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 ich rodzin; 

 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 realnego postrzegania własnej osoby i budowania w związku z tym 
adekwatnego poczucia własnej wartości; 

 nabycie i rozwój 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 
pokrzywdzenia przestępstwem; 

 otrzymanie pomocy w postaci interwencji kryzysowej w odpowiednim czasie po pokrzywdzeniu 
przestępstwem; 

 otrzymanie profesjonalnej pomocy w zakresie zapobiegania i leczenia zespołu stresu 
pourazowego w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem; 

 wsparcie w procesie załatwiania bieżących zadań;  

 wzrost motywacji do podjęcia oraz do kontynuowania terapii u osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i ich rodzin; 

 diagnoza aktualnej sytuacji życiowej osoby pokrzywdzonej przestępstwem w kontekście 
aktywizacji zawodowej; 

 wzmacnianie motywacji do podjęcia i rozwijania aktywności zawodowej jako środka powrotu do 
równowagi po skrzywdzeniu przestępstwem oraz jako środka do uniezależnienia się od sprawcy 
przestępstwa i zminimalizowania niekorzystnych skutków pokrzywdzenia przestępstwem; 
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 przepracowanie obaw związanych z aktywnością zawodową u osób pokrzywdzonych 
przestępstwem; 

 pomoc z dotarciu do informacji o sobie samym (zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami), 
budowanie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami 
zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową;  

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poinformowanie o miejscach pracy, o sposobach 
kontaktowania się z pracodawcą w celu rozpoczęcia aktywności zawodowej zawieszonej z 
powodu pokrzywdzenia przestępstwem; 

 przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, który zawiera diagnozę obecnej sytuacji 
zawodowej uczestnika/uczestniczki, cele które chce osiągnąć oraz sposoby i kierunki rozwoju i 
działania u osób u których zawieszenie / zaniechanie lub niepodjęcie aktywności zawodowej jest 
niekorzystnym efektem pokrzywdzenia przestępstwem; 

 dofinasowanie procesu kształcenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem; 

 dofinansowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz kosztów 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

 wspomaganie procesu powrotu do zdrowia poprzez 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; 

 pomoc osobom, które w wyniku trudnej sytuacji materialno – bytowej nie są w stanie 
samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwa oraz warunków powrotu do równowagi 
psychicznej oraz zdrowotnej po pokrzywdzeniu przestępstwem; 

 utworzenie i funkcjonowanie mieszkania interwencyjnego dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem z terenu województwa lubelskiego; 

 pomoc w zaspokojeniu potrzeb bytowych, których stopień zaspokojenia uległ obniżeniu jako 
niekorzystny efekt pokrzywdzenia przestępstwem; 

 dofinansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego; 

 wyrównanie szans korzystania z pomocy po pokrzywdzeniu przestępstwem; 

 uruchamianie sieci wzajemnego wsparcia w postaci przekazywania darów rzeczowych, 
przedmiotów już niewykorzystywanych innym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, którym 
te przedmioty są potrzebne. 

Osiągnięte rezultaty w stosunku do środowiska lokalnego ( ustalone na podstawie informacji zwrotnych, 
nawiązanej współpracy): 
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 rozbudowa sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w województwie lubelskim 
poprzez włączanie kolejnych partnerów do wdrażania wypracowanych w ramach sieci 
standardów pomocy specjalistycznej;  

 otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z poradnictwa, wsparcia oraz 
praktycznej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; 

 rozwój świadomości społecznej chroniącej przed wtórną wiktymizacją osoby pokrzywdzone 
przestępstwem oraz ich rodziny; 

 rozwój świadomości praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich 
rodzinom; 

 popularyzacja informacji nt. form i miejsc pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich 
rodzinom; 

 rozwój wrażliwości społecznej na sytuację i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich 
rodzin; 

 przeprowadzanie akcji charytatywnych na rzecz osób doświadczających szczególnie dotkliwych 
konsekwencji pokrzywdzenia przestępstwem, a przez to uruchamianie procesów budowania 
społeczeństwa obywatelskiego w kontekście uruchamiania procesów społecznych pomocy 
osobom potrzebującym; 

 wzrost aktywności społeczeństwa lokalnego na rzecz rozwoju problemów społecznych. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie,  

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta w Lublinie, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie, 

 Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,  

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, 

 Caritas Diecezji Siedleckiej – współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Parczewie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, 

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie,  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,  

 Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie,  

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,  

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,  

 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu,  

 Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,  

 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gościeradów,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle, 

 Gmina Cyców,  

 PAPILIO Fundacja Rozwoju i Zdrowia,  

 Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i Gmina Niedźwiada,  

 Stowarzyszenie „Mokrelipie”, 

 Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, 

 Stowarzyszenie „Stąd Jesteśmy”,  

 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach, 

 Azalea Cooperativa Sociale Verona, 

 Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie,  

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie,  

 Urząd Gminy Borki, 
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,  

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,  

 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie,  

 Caritas Diecezji Siedleckiej. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 6 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 45 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 16 
 

DZIAŁANIE XV 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Działanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie 

Źródła finansowania 

Powiat Parczewski 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

30000zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu. 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 01.04.2016 r. do 16.12.2016 r. 
Cele szczegółowe: 

 utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, w związku z doświadczanym kryzysem;  

 przełamanie stereotypów i lęków społecznych; 
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 rozpropagowanie 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; 

 dokonanie transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;  

 opanowanie umiejętności rozpoznawania własnych reakcji w sytuacji zagrożenia;  

 nauczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 

 profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy w 
rodzinie. 

Podjęte działania 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne/ psychoterapia – 148 godz. 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 125 godz. 

 Indywidualne poradnictwo prawne – 121 godz. 

Rezultaty 

 otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu; 

 rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób znajdujących się w sytuacji 
trudnej życiowej; 

 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; 

 uzyskanie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki specjalistycznej dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 powszechny i bezpłatny dostęp dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z 
powodu problemu alkoholowego do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i 
psychologicznych oraz terapeutycznych; 

 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 realnego postrzegania własnej osoby i budowania w związku z tym 
adekwatnego poczucia własnej wartości; 

 nabycie umiejętności społecznych i innych umiejętności życiowych; 

 zmotywowanie do zmiany własnej sytuacji; 
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 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 z dotarciu do informacji o sobie samym (zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami), 
budowanie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami 
zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową;  

Łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystało 137 osób: 99K (w tym 1 dziecko) oraz 38M. Odbiorcami 
działań były osoby, które z uwagi na trudną życiową znajdowały się w kryzysie wymagającym pomocy 
specjalistycznej. Odbiorcy pochodzili z terenu powiatu parczewskiego. 

Współpraca/ instytucje partnerskie przy realizacji przedsięwzięcia 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie  

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 4 
 

DZIAŁANIE XVI 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 
Realizacja działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców oraz dla osób dorosłych 
pracujących z dziećmi i młodzieżą 

Źródła finansowania 

Prezydent Miasta Lublin 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

6000zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: wzrost kompetencji wychowawczych oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki 
uzależnień rodziców, opiekunów prawnych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 
Cele szczegółowe: 

 uczenie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami własnymi, zwłaszcza z emocjami silnymi i 
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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; 

 samopoznawanie 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; 

 zwiększanie wiedzy na temat uzależnień; 

 zwiększanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. 

Podjęte działania 

 Promocja. Działania promocyjne  polegały na bieżącym informowaniu instytucji pomocowych oraz 
mieszkańców województwa lubelskiego o dostępnych w ramach projektu formach pomocy. 
Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie Stowarzyszenia 
www.stowarzyszeniebonafides.pl, stronie www.ngo.pl. Obowiązujące logotypy oraz informacje o 
współfinansowaniu zostały zamieszczone na wszystkich materiałach promujących projekt, na 
papierze firmowym projektu oraz dokumentach dotyczących projektu. Osoby korzystające z pomocy 
w ramach projektu były informowane o źródle finansowania działań. Miejsce realizacji zadania było 
oznaczone stosowną informacją o źródle finansowania działań. 

http://www.stowarzyszeniebonafides.pl/
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 Rekrutacja. Rekrutacja odbyła się za pośrednictwem dotychczasowych klientów Stowarzyszenia oraz 
innych usług świadczonych przez Stowarzyszenie (m.in. dzięki stałej współpracy z pracownikami 
socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie). Informacje o projekcie zostały 
upowszechnione w jednostkach pomocowych poprzez plakaty i ulotki (Komisariaty Policji, Poradnie 
Psychologiczno – Pedagogiczne, Sądy, Prokuratury, Filie i sekcje Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie. Informacje o zakresie świadczonej pomocy oraz jej harmonogramie w ramach 
projektu zostały umieszczone na stronie Stowarzyszenia (www.stowarzyszeniebonafides.pl) oraz w 
siedzibie Stowarzyszenia. Informacja o projekcie została przekazana w grupach roboczych. 
Informacja o projekcie została przekazana klientom i klientkom dotychczas korzystającym z pomocy, 
którzy mogą być zainteresowani taką formą pomocy ze względu na zgłaszane w dotychczasowej 
pracy trudności. Informacja o projekcie została zamieszczona w ogłoszeniu na portalu www.ngo.pl. 

 Poradnictwo indywidualne. Poradnictwo odbyło się w następujących dniach:5.04.2016, 12.04.2016, 
19.04.2016, 26.04.2016, 10.05.2016, 17.05.2016, 24.05.2016, 31.05.2016, 7.06.2016, 14.06.2016. 
Poradnictwo indywidualne odbywało się we wtorki,  godz. 19.00-20.00. W każdym ze wskazanych 
dni dyżurowało dwóch realizatorów: Urszula Zięba, Elżbieta Lewandowska. Łącznie zostało 
zrealizowanych 20 godz. zegarowych poradnictwa psychologicznego. 

 Zajęcia warsztatowe. Zajęcia odbywały się w formie zajęć grupowych – grupa liczyła 10 osób. Zajęcia 
miały charakter zajęć warsztatowych. Warsztaty składały się z krótkich omówień i wprowadzeń 
tematycznych dotyczących nowych umiejętności wychowawczych, ćwiczeń oraz dyskusji. Cennym 
elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne 
wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Skład grupy w jednym cyklu był 
stały. Pozwoliło to na rozwój relacji między uczestnikami i służyło osiąganiu lepszych rezultatów. 
Zajęcia prowadzone były przez dwóch trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje: Urszulę 
Ziębę i Elżbietę Lewandowską – obydwie osoby posiadają posiadają kwalifikacje do realizacji działań 
edukacyjno - wspierających dla osób dorosłych.  Metody pracy to: zajęcia w kręgu, rundka, burza 
mózgów, techniki relaksacyjne, gry i zabawy interakcyjne. Zasady obowiązujące podczas przebiegu 
zajęć: dobrowolność uczestnictwa, zamknięta grupa, istnienie norm, otwarty i bliski kontakt. 

 Ewaluacja projektu – wykonanie ankiety ewaluacyjne 

 Ewaluacja projektu i sprawozdawczość – przygotowanie raportu ewaluacyjnego i sprawozdania 

 Koordynacja 

Rezultaty 

 poprawa jakości relacji osoba dorosła – dziecko; 

 podniesienie kompetencji wychowawczych osób dorosłych (rodziców i osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą); 

 zmiana myślenia na temat siebie, dziecka i relacji wychowania; 

 identyfikacja i zmiana niekorzystnych nawyków związanych z wychowaniem dzieci; 
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 wzrost poczucia własnej wartości w obszarze wychowywania dzieci; 

 wzrost świadomości własnych celów wychowania; 

 rozwój umiejętności radzenia sobie z uczuciami własnymi i uczuciami dziecka; 

 rozwój umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań; 

 rozwój umiejętności egzekwowania wymagań; 

 rozwój umiejętności zachęcania dziecka 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 dziecka do samodzielności; 

 rozwój umiejętności uwalniania dzieci od „etykietek”; 

 rozwój umiejętności wzmacniania poczucia wartości dzieci; 

 rozwój umiejętności konstruktywnego chwalenia; 

 wzrost wiedzy na temat uzależnień; 

 wzrost wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. 
Rezultaty twarde: 

 10 osób wzięło udział w zajęciach grupowych oraz w poradnictwie indywidualnym 

 5 osób skorzystało wyłącznie z poradnictwa indywidualnego 
Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 2 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 3 
 
 

 

DZIAŁANIE XVII 
 

Tytuł projektu / inicjatywy 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem 

Źródła finansowania 

Zadanie finansowane ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Wartość dofinansowania w 2016 r.  

47 549,12 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 
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 zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji pokrzywdzenia przemocą fizyczną, 

psychiczną, seksualną i wykorzystaniem komercyjnym 

 rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych; 

 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; 

 uzyskanie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki 

  specjalistycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 powszechny i bezpłatny dostęp dla osób pokrzywdzonych  do  rzetelnych, bezstronnych i poufnych 

porad prawnych i  psychologicznych oraz terapeutycznych 

 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 realnego postrzegania własne  osoby    i budowania w związku z tym 

adekwatnego poczucia własnej wartości; 

 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 pokrzywdzenia przestępstwem; 

 otrzymanie pomocy w postaci interwencji kryzysowej; 

 wzmocnienie kompetencji kadry pracującej z dziećmi pokrzywdzonymi przemocą w zakresie 

diagnozy, pomocy i terapii; 

 zwiększenie efektywności podejmowanych działań pomocowych w stosunku do dziecka i całego 

systemu rodzinnego; 

 budowanie wzajemnej sieci wsparcia dla specjalistów;  

 tworzenie możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy specjalistami; 
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 profesjonalizacja pomocy dzieciom doświadczającym przemocy; 

 stworzenie warunków specjalistom do odreagowania napięcia emocjonalnego związanego z pracą z 

dzieckiem skrzywdzonym; 

 wzrost efektywności w zakresie wczesnej diagnozy przemocy; 

 promowanie profesjonalnych form pomocy dzieciom krzywdzonym; 

 budowanie świadomości społecznej w zakresie przemocy wobec dziecka i form pomocy rodzinie; 

 rozwijanie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy, jej skutków, form i rodzajów. 

Podjęte działania 

 Rekrutacja uczestników, zatrudnienie osób prowadzących wsparcie, dokonanie niezbędnych 
zakupów. 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapia  

 Poradnictwo prawne  

 2 happeningi / animacje 

 5 dniowe szkolenia "Profesjonalna pomoc dziecku doświadczającemu przemocy" - dla 2 grup  

 1 dniowe szkolenia "Bezpieczna prywatność - profilaktyka wykorzystania seksualnego dzieci" dla 
oświaty: nauczycieli i szkół (3 gr.) i przedszkoli (3 gr).  

 Superwizja dla 8 psychologów pracujących z dziećmi doświadczającymi przemocy  
 

Rezultaty 

 otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji doświadczania przemocy 

 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 
 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 happeningach wraz z rodzicami – 100  

 Liczba pracowników oświaty uczestniczących w szkoleniach – 72  

 Liczba psychologów i pedagogów uczestniczących w szkoleniach i superwizji – 32 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 
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 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 

 


