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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA WSPIERANIA 
AKTYWNOŚCI BONA FIDES" ZA 2018 ROK 

 

 

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

województwa lubelskiego. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000168509. Numer identyfikacyjny w systemie REGON – 432663772. Misją 

Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez działalność społeczną, 

która w pełni wykorzystuje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jednostki, 

tworząc zarazem odpowiedzialne społeczeństwo. 

Siedziba Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES” mieści się w Lublinie 20-080, przy ul. 

Niecałej 4/5a tel. 535 000 523, fax 81 533 72 09. W skład zarządu wchodzą następujące osoby:  

 Iwona Przewor – Prezes Zarządu, zam. 20-325 Lublin, ul. Męczenników Majdanka 57a/5, 

 Róża Otręba – Wiceprezes Zarządu, zam. 20-575 Lublin, ul. Lotnicza 4/6, 

 Ewa Kalińska-Grądziel – Skarbnik Zarządu, zam. 20-828 Lublin, ul. Siewierzan 26/2,  

 Małgorzata Czarnecka – Członek Zarządu, zam. 20-283 Lublin, ul. Zygmunta Augusta 25/8,  

 Małgorzata Kruszyńska – Członek Zarządu, zam. 20-058 Lublin, ul. Junoszy 45/12.  

 

Zgodnie z § 7 Statutu celem Stowarzyszenia jest:  

 udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i 

pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;  

 wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego;  

 działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;  

 zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;  

 pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

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;  
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 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 (3 

osoby), umów cywilnoprawnych (60 osób). Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Równych 

Szans „BONA FIDES” w roku 2018 odbywała się w ramach wykonywania poniżej opisanych działań. 
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DZIAŁANIE I: CENTRUM WSPARCIA RODZIN 

 
Termin realizacji projektu 

01.07.2018 – 30.06.2020 

Źródła finansowania 

Wartość projektu: 1 592 604 zł, Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa 85% 1 492 744 zł, 

wkład własny 15% 99 860 zł, w tym 24960 w formie udostępnienia pomieszczeń na lokalne CWR  

w Modliborzycach oraz Potoku Wielkim (partnerzy), 74900 - wolontariat 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

40 616,96 zł 

Wysokość środków własnych finansowych: 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej,  

w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie, wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

Podjęte działania 

W maju została zatrudniona koordynatorka projektu, wprowadzono zmiany do projektu  

i zaktualizowano wniosek. Od lipca rozpoczęła się realizacja projektu. Wynajęte zostały 3 biura:  

w Lublinie, w Zamościu oraz w Parczewie. We wrześniu zostały zatrudnione asystentki rodzinne –  

8 osób, w tym 3 w wymiarze 160 h/m-c (Lublin), 3 w wymiarze 80 h/m-c (Zamość, Potok Wielki  

i Modliborzyce) oraz 2 osoby w Lubartowie w wymiarze 60 h/m-c i 20 h/ m-c. Wykonano tablice 

informacyjne, plakaty, ulotki i rozpoczęła się akcja informacyjna, skierowana bezpośrednio do szkół, 

OPS, MOPS, ROPS, PUP. Od września rozpoczęły się działania rekrutacyjne. W październiku rozpoczęły 

się pierwsze diagnozy, na przełomie listopada i grudnia pierwsze formy wsparcia. Specjaliści 

realizujący diagnozy i poszczególne wsparcie zostali wybrani w drodze zasady konkurencyjności.  

Z uwagi na tożsamość czasową, podmiotową i przedmiotową, zastosowano tryb 30-sto dniowy -  

z wyjątkiem zapytania na terapeutę uzależnień i doradcę zawodowego. Do realizacji diagnoz 

psychologicznych zaangażowano wolontariuszy, zgodnie z koncepcją projektową, która zakłada 

realizację diagnoz uczestników projektu przez parę psychologów. 

Rezultaty 

 zrekrutowano 53 rodziny, w tym 103 kobiety i 66 mężczyzn;  

 zrealizowano 155 godzin diagnoz, w tym 77,5 wolontariatu. 
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 1 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 24 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 11 
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DZIAŁANIE II: OŚRODKI POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW ORAZ OSÓB  
IM NAJBLIŻSZYCH 

 
Termin realizacji projektu  

22.02.2018 – 31.12.2018  

Źródła finansowania  

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

999 592,76 zł 

Wysokość środków własnych finansowych: 

30 915,24 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im 

najbliższym, jak również udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym 

Podjęte działania 

 zapewnienie pokrzywdzonym oraz osobom im najbliższym dostępu do oferty świadczeń 

finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości; 

 zapewnienie pomocy pokrzywdzonym w lokalizacjach i miejscowościach, gdzie dotychczas nie 

była ona dostępna; 

 kontynuowanie rozwoju dostępności pomocy w Ośrodkach, w który pomoc była realizowana  

w ramach poprzednich edycji konkursu ogłaszanego przez Dysponenta Funduszu; 

 zapewnienie pomocy świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym;  

 realizacja celów i założeń określonych w następujących aktach prawnych: Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Strategia Polityki Społecznej Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.), Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017, poz.1760). 

Rezultaty 

 liczba osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych objęta pomocą w ramach Ośrodków 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – 1150; 

 liczba świadków objętych pomocą w ramach Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym 
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Przestępstwem – 70; 

 liczba godzin poradnictwa prawnego – 1859,5;  

 liczba godzin pomocy psychologicznej / psychoterapeutycznych dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem oraz osób im najbliższych – 3287; 

 liczba godzin pomocy psychologicznej / psychoterapeutycznych dla świadków – 93; 

 liczba godzin pomocy psychiatrycznej – 200; 

 liczba godzin doradztwa zawodowego – 224; 

 liczba porad udzielonych przez osoby pierwszego kontaktu – 1719; 

 liczba porad telefonicznych i mailowych udzielonych przez osoby pierwszego kontaktu 1379; 

 liczba osób objętych pomocą w postaci pokrywania 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 – 17; 

 liczba osób objętych pomocą w postaci dofinansowania / sfinansowania kosztów związanych  

z kształceniem w szkołach publicznych – 18; 

 liczba osób objętych pomocą w postaci dofinansowania / sfinansowania kosztów związanych  

z edukacją przedszkolną – 19; 

 liczba osób objętych pomocą w zakresie sfinansowania kosztów związanych z opieką nad 

dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428)-1; 

 liczba osób objętych pomocą w postaci zorganizowania lub sfinansowania szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrycia kosztów egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe – 14; 

 liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego – 210; 

 liczba osób, którym zostaną sfinansowane okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań 

czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba 

uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w 

tym lokalu lub domu – 60; 

 liczba osób, którym zostaną sfinansowane przejazdy środkami komunikacji publicznej  

lub pokryty zostanie koszt transportu związanego z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem 

spraw określonych w pkt 1-10 – 84; 

 liczba osób objętych pomocą w postaci pokrycia kosztów żywności lub bonów żywnościowych 

– 73; 
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 liczba osób objętych pomocą w postaci pokrycia kosztu zakupu odzieży, bielizny, obuwia, 

środków czystości i higieny osobistej – 56; 

 liczba osób u których przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w związku z wnioskiem 

o wsparcie socjalne – 143; 

 liczba osób objętych pracą socjalną -247; 

 liczba osób (uprawnionych małoletnich), którym zostanie finansowany zorganizowany wyjazd 

– 15; 

 liczba wydarzeń upowszechniających informacje o udzielanej pomocy wśród potencjalnych 

odbiorców, instytucji pomocowych, w szczególności spotkania z przedstawicielami instytucji, 

udział w konferencjach – 23. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 4  

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 38 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 25 
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DZIAŁANIE III: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ POMOCY JAKO NARZĘDZIE 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 
Termin realizacji projektu 

15.09.2018 – 31.12.2018 

Źródła finansowania 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

364 122,50 zł 

Wysokość środków własnych finansowych: 

3 641,22 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez podnoszenia kwalifikacji 

przez minimum 240 funkcjonariuszy Policji wskazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie 

oraz 330 pracowników instytucji pomocowych oraz upowszechnianie znaczenia interdyscyplinarnej 

pomocy świadczonej osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw. 

Podjęte działania 

 kampania informacyjno - edukacyjna upowszechniająca pomoc interdyscyplinarną 

adresowaną do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków (wizualizacja kampanii, 

billbordy reklamowe, plakaty w rozmiarze A3, ulotki A4, audycje radiowe, kalendarze na 2019 

r.); 

 specjalistyczna biblioteka dla pracowników instytucji pomocowych w ramach sieci pomocy 

pokrzywdzony przestępstwem działającej na terenie woj. Lubelskiego; 

 szkolenia specjalistyczne dla członków Sieci Interdyscyplinarnej Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem w woj. lubelskim - Profesjonalna praca z rodzinami w których 

dochodzi do przestępstw; 

 konferencje „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości  

w woj. lubelskim”; 

 realizacja szkoleń specjalistycznych adresowanych do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Lublinie (Przesłuchanie osób pokrzywdzonych i świadków na etapie postępowania 

przygotowawczego, Zasady pracy z rodzinami obciążonymi ryzykiem zachowań przestępczych 

– profesjonalizacja pomocy oraz przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji). 

Rezultaty 

 5 konferencji „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości  
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w woj. lubelskim”; 

 300 osób uczestniczących w konferencjach „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie 

przeciwdziałania przestępczości w woj. lubelskim”; 

 25 prelekcji wygłoszonych podczas konferencji „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie 

przeciwdziałania przestępczości w woj. lubelskim”; 

 40 godzin warsztatów zrealizowanych podczas konferencji „Interdyscyplinarność pomocy jako 

narzędzie przeciwdziałania przestępczości w woj. lubelskim”; 

 2 grupy (192 godzin szkoleń) specjalistycznych szkoleń dla członków sieci pomocy 

pokrzywdzonym przestępstwem - "Profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi  

do przestępstw"; 

 30 osób uczestniczących w szkoleniu "Profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi  

do przestępstw"; 

 128 godzin zrealizowanych podczas szkoleń "Przesłuchanie osób pokrzywdzonych i świadków 

na etapie postępowania przygotowawczego"; 

 120 osób uczestniczących w szkoleniu "Przesłuchanie osób pokrzywdzonych i świadków  

na etapie postępowania przygotowawczego”; 

 128 godzin zrealizowanych podczas szkoleń "Zasady pracy z rodzinami obciążonymi ryzykiem 

zachowań przestępczych – profesjonalizacja pomocy oraz przeciwdziałanie wtórnej 

wiktymizacji"; 

 120 osób uczestniczących w szkoleniu "Zasady pracy z rodzinami obciążonymi ryzykiem 

zachowań przestępczych – profesjonalizacja pomocy oraz przeciwdziałanie wtórnej 

wiktymizacji"; 

 wzrost wiedzy i umiejętności u 90% odbiorców w zakresie świadczonej pomocy przez 

pracowników instytucji pomocowych zajmujących się osobami pokrzywdzonymi i 

zagrożonymi przestępstwem działających na terenie woj. lubelskiego; 

 wzrost znaczenia interdyscyplinarnej pomocy u 90% odbiorców jako formy przeciwdziałania 

przestępczości i reagowania na przyczyny zachowań przestępczych; 

 nabycie wiedzy oraz umiejętności u 90% odbiorców jej rozpowszechniania nt. oferty 

pomocowej świadczonej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków 

przestępstw; 

 nabycie wiedzy u 90% odbiorców nt. oferty pomocowej świadczonej na rzecz osób 

pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstw; 

 wzrost poziomu wiedzy i świadomości u 90% odbiorców w zakresie przeciwdziałania 

przestępczości; 

 wzrost poziomu wiedzy i świadomości u 90% odbiorców szkoleń w zakresie przeciwdziałania 

przestępczości; 
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 wzrost wrażliwości społecznej u 40% odbiorców kampanii informacyjno – edukacyjnej  

na sytuację i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem; 

 wzrost wiedzy u 90% odbiorców szkoleń na temat przeciwdziałania przestępczości w ramach 

świadczonej pomocy oraz wpływu jakości i dostępności specjalistycznej pomocy dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem na rozwój lokalny. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 28 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 6 
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DZIAŁANIE IV: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM 
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH 
RODZIN I OSÓB 

 
Termin realizacji projektu 

10.04.2018 – 10.12.2018 

Źródła finansowania 

ROPS Lublin 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

5 400,00 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet z terenów gmin 

wiejskich i miejsko – wiejskich województwa lubelskiego w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. do 10.12.2018 

r. 

Podjęte działania 

 poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego; 

 indywidualne poradnictwo prawne; 

 grupowe doradztwo zawodowe. 

Rezultaty 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych– 22 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad psychologiczno/psychoterapeutycznych z elementami 

doradztwa zawodowego – 9 osób; 

 liczba porad prawnych – 9 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad prawnych – 4 osoby.;  

 liczba godzin grupowego doradztwa zawodowego – 25 godzin (1 grupa x 25 godzin); 

 liczba osób uczestniczących w warsztatach grupowych – minimum 10 osób; 

 łączna liczba osób uczestniczących w projekcie – 23 osoby. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE V: WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE 
DYSFUNKCJOM RODZIN 

 
Termin realizacji projektu 

12.04.2018 – 10.12.2018 

Źródła finansowania 

ROPS Lublin 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

5 040,00 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

200,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: wsparcie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin poprzez 
świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego do 10.12.2018r. 

Podjęte działania 

 wstępna diagnoza problemu – rozmowa indywidualna z osobą pierwszego kontaktu; 

 rodzinne poradnictwo psychologiczne/psychoterapia; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne/specjalisty terapii dzieci 
skrzywdzonych; 

 indywidualne poradnictwo prawne; 

 organizacja spotkań interdyscyplinarnych; 

 rekrutacja oraz działania informacyjno-promocyjne; 

 koordynacja projektu. 

Rezultaty 

 liczba porad psychologiczno/psychoterapeutycznych – 25 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad psychologiczno/psychoterapeutycznych – 10 osób; 

 liczba porad psychologiczno/psychoterapeutycznych /specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych 
– 25 godzin 

 liczba osób korzystających z porad psychologiczno/psychoterapeutycznych /specjalisty terapii 
dzieci skrzywdzonych – 16 osób; 

 liczba porad prawnych – 8 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad prawnych – 5 osób; 

 liczba zrealizowanych diagnoz przez osobę pierwszego kontaktu – 32; 

 liczba godzin pracy z klientami w ramach wstępnego wywiadu prowadzonego przez osobę 
pierwszego kontaktu – 10 godzin; 

 liczba zorganizowanych spotkań interdyscyplinarnych – 5 spotkań x 2 godziny. 
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 7 
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DZIAŁANIE VI: WSPIERANIE RÓŻNORODNYCH FORM SŁUŻĄCYCH 
AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH (REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU 
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2016 - 2020) 

 
Termin realizacji projektu 

10.04.2018 – 8.12.2018 

Źródła finansowania 

ROPS Lublin 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

6 582,55 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

7,50 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: aktywizacja osób starszych powyżej 60 r. ż. w życiu społecznym i kulturalnym 

mieszkających na terenie województwa lubelskiego do 08 grudnia 2017 r. 

Podjęte działania 

 warsztaty KREATYWNY SENIOR: (1grupa x 15 os. x 28 godz. dyd.); 

 indywidualne konsultacje psychologiczne; 

 wyjście do SPA/na basen; 

 wyjście do teatru. 

Rezultaty 

 liczba godzin zajęć grupowych: 28 godzin dydaktycznych; 

 liczba indywidualnych konsultacji psychologicznych: 10 godzin zegarowych; 

 liczba wyjść do teatru: 1/os. 

 liczba wyjść do SPA/na basen: 4/os. 

 liczba beneficjentów: 15 osób 

 nastąpiła zmiana stereotypów dotyczących aktywności seniorów na terenach woj. lubelskiego 

 zbudowano świadomość, co do możliwości i znaczenia rozwoju seniorów na terenach woj. 

lubelskiego 

 zaktywizowano seniorów zamieszkujących tereny woj. lubelskiego; 

 wzmocniono procesów integracji społecznej na terenach woj. lubelskiego; 

 nastąpił rozwój wiedzy i umiejętności; 

 uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne; 

 nastąpił wzrost poczucia własnej wartości; 
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 nastąpiło podniesienie poziomu satysfakcji i zadowolenia; 

 nastąpił rozwój kompetencji osobistych i społecznych; 

 urozmaicone zostały dotychczas podejmowane w rodzinie role; 

 podjęto nowe role; 

 nastąpił spadek poczucia osamotnienia i izolacji społecznej; 

 nastąpił rozwój niezależności myślenia, działania, zaspokajania własnych potrzeb; 

 wzmocnione zostały aktywności społeczne; 

 urozmaicone zostały formy aktywności społecznej; 

 nastąpił wzrost aktywnych oraz twórczych form spędzania czasu wolnego; 

 zbudowano sieci wzajemnego wsparcia; 

 skorygowano niewłaściwe zachowania; 

 uruchomiono zasoby własne i podniesiono samoocenę; 

 nastąpił powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa; 

 uczestnicy nabyli konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacji presji otoczenia 

społecznego; 

 uczestnicy odreagowali emocjonalne; 

 nastąpiła zmiana stereotypów dotyczących aktywności; 

 nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu w kontaktach międzyludzkich, otwarcie się na bliskie 

kontakty z ludźmi; 

 uczestnicy nabyli umiejętności społeczne i inne umiejętności życiowe; 

 uczestnicy zostali zmotywowani do zmiany własnej sytuacji; 

 uczestnicy podnieśli poczucie własnej wartości; 

 nastąpiła poprawa zarządzania stanami emocjonalnymi; 

 nastąpiło obniżenie poziomu lęku. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE VII: PROWADZENIE PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH 
PORAD PRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ  

 
Termin realizacji projektu  

01.01.2018 – 31.12.2018  

Źródła finansowania  

Prezydent Miasta Lublin  

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

302 568,41 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

20 790 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób potrzebujących  

z terenu miasta Lublin do 31 grudnia 2018 r.  

Podjęte działania 

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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Rezultaty 

 liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną – 5 punktów  

w mieście Lublin; 

 liczba godzin porad prawnych świadczonych w mieście Lublin – 5020 godzin; 

 liczba godzin porad prawnych świadczonych wolonatrystycznie w mieście Lublin – 300 godzin 

porad; 

 liczba spotkań edukacyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta 

Lublin oraz placówkami oświatowymi 14 spotkań (łącznie w wym. 16 godz.); 

 liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES - 1236 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 17 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 16 
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DZIAŁANIE VIII: PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH  
I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI 
PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

 
Termin realizacji projektu 

08.03.2018 – 18.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

7000,00 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

0,00zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i studentów      

w okresie od 01.03.2018r. – 31.10.2018r. 

Podjęte działania 

 działania promocyjno/rekrutacyjne; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

 warsztaty grupowe; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba godzin zrealizowanego poradnictwa psychologicznego – 40 godzin; 

 liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego – 10 osób; 

 liczba godzin zrealizowanych warsztatów grupowych – 32 godziny; 

 liczba osób które skorzystały z warsztatów grupowych – 24 osoby; 

 łączna liczba osób uczestnicząca w projekcie – 33 osoby (w tym jedna osoba skorzystała 

zarówno z indywidualnego poradnictwa psychologicznego jak również z grupowych zajęć 

psychoprofilaktycznych). 
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE IX: PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB 
PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO 
ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, 
SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH 
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I PODEJMOWANIA 
INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ 

 
Termin realizacji projektu 

12.04.2018 – 26.09.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

7000,00 zł 

Wysokość środków własnych finansowych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: edukacja pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia oraz propagowanie stylu wychowania gwarantującego edukację 

prozdrowotną oraz kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych przez realizacje szkoleń  

w wymiarze 70 godzin w okresie od 12.04.2018r. – 26.09.2018r. dla pedagogów i nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Lublina. 

Podjęte działania 

 działania promocyjno/rekrutacyjne; 

 szkolenia; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba szkoleń – 10 grup, łącznie 70 godzin; 

 liczba osób korzystających z zajęć warsztatowych – 100 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE X: REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE 
WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH  
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW  
I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH 

 
Termin realizacji projektu 

03.04.2018 – 26.06.2018 

Źródła finansowania  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

6 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz zachowań prozdrowotnych 

rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez realizację programu zajęć grupowych oraz 

zajęć indywidualnych w wym. 60 godz. w okresie od 01.03.2018r. do 31.10.2018r. dla osób 

pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Lublina. 

Podjęte działania 

 konsultacje indywidualne; 

 zajęcia warsztatowe; 

 koordynacja zadania; 

 działania promocyjne; 

 działania rekrutacyjne. 

Rezultaty 

 liczba zajęć warsztatowych – 12 spotkań po 3 godziny, łącznie 36 godzin; 

 liczba osób korzystających z zajęć warsztatowych – 13 osób; 

 liczba konsultacji indywidualnych – 24 godzin; 

 liczba osób korzystających z konsultacji indywidualnych – 8 osób (5 osób skorzystało  

z konsultacji indywidualnych raz, natomiast pozostałe 3 osoby więcej niż jeden raz). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE XI: REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB 
UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI 
PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  
W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW ICH RODZIN 

 
Termin realizacji projektu 

08.03.2018 – 25.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

10 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: ograniczenie używania środków odurzających, substancji psychotropowych  

i nowych substancji psychoaktywnych, udzielenie rodzinom w których występują problemy 

narkomanii pomocy psychologicznej, prawnej i grupowej pomocy w formie zajęć 

socjoterapeutycznych.  

Podjęte działania 

 działania promocyjno/rekrutacyjne; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

 indywidualne poradnictwo prawne; 

 grupowe zajęcia socjoterapeutyczne; 

 koordynacja projektu. 

Rezultaty 

 liczba godzin zrealizowanego poradnictwa psychologicznego – 46 godzin; 

 liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego – 15 osób; 

 liczba godzin zrealizowanego poradnictwa prawnego – 30 godzin; 

 liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie indywidualnego poradnictwa prawnego  

– 15 osób; 

 liczba godzin zrealizowanych zajęć socjoterapeutycznych – 24 godziny; 

 liczba osób korzystających z zająć socjoterapeutycznych – 10 osób; 

 łączna liczba osób uczestniczących w projekcie – 33 osoby. 
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Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 8  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 
 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES 
20-080 Lublin, ul. Niecała 4/5a 
tel. 535 000 523 / fax 81 533 72 09  
biuro@stowarzyszeniebonafides.pl 
www.stowarzyszeniebonafides.pl 
KRS: 0000168509  
PODARUJ NAM 1% PODATKU 

 

 

DZIAŁANIE XII: REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI  
I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, 
ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 
Termin realizacji projektu 

13.03.3028 – 23.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

6 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: ograniczanie zachowań ryzykownych, polegających na okazjonalnym używaniu 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Podjęte działania 

 działania promocyjne i rekrutacyjne; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba zrealizowanych godzin zajęć socjoterapeutycznych – 40 godzin; 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych – 8; 

 liczba zrealizowanych godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20; 

 liczba osób korzystających z indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 12; 

 łączna liczba osób uczestniczących w projekcie – 20 (w tym jedna osoba korzystała zarówno  

z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, jak również z grupowych zająć 

socjoterapeutycznych). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 

. 
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DZIAŁANIE XIII: REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW 
RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

 
Termin realizacji projektu 

06.03.2018 – 25.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

10 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: udzielenie wsparcia oraz podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin  

z problemem narkomanii przez udzielenie im pomocy w formie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego oraz zajęcia psychoedukacyjne w okresie od 01.03.2018r. do 31.10.2018r. 

Podjęte działania 

 działania promocyjne i rekrutacyjne; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

 grupowe zajęcia psychoedukaycjne; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba godzin zrealizowanego indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 92 godziny; 

 liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego – 43 osoby; 

 liczba godzin zrealizowanych zajęć psychoedukacyjnych – 16 godzin; 

 liczba osób korzystających z zajęć psychoedukacyjnych – 12 osób; 

 łączna liczba osób uczestnicząca w projekcie – 55 osób; 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 8  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE XIV: UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA 
RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 
LUB UPIJAJĄ SIĘ 

 
Termin realizacji projektu 

01.03.2018 – 25.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

10 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: udzielenie wsparcia rodzicom dzieci, które są zagrożone problemem 

alkoholowym lub upijają się poprzez specjalistyczną pomoc psychologiczną w formie konsultacji 

indywidualnych  

w okresie od 01.03.2018 do 31.10.2018. 

Podjęte działania 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

 rekrutacja i promocja projektu; 

 koordynacja projektu. 

Rezultaty 

 liczba indywidualnych konsultacji psychologicznych – 106 godzin; 

 liczba osób korzystających z indywidualnych konsultacji psychologicznych – 30 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 
 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES 
20-080 Lublin, ul. Niecała 4/5a 
tel. 535 000 523 / fax 81 533 72 09  
biuro@stowarzyszeniebonafides.pl 
www.stowarzyszeniebonafides.pl 
KRS: 0000168509  
PODARUJ NAM 1% PODATKU 

 

 

DZIAŁANIE XV: PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPY 
TERAPEUTYCZNEJ DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 
Termin realizacji projektu 

23.04.2018 – 31.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

17 000 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 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 

Podjęte działania 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne; 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne/ specjalisty terapii dzieci 

skrzywdzonych; 

 indywidualne poradnictwo prawne; 

 grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

 organizacja spotkań interdyscyplinarnych; 

 rekrutacja i promocja projektu; 

 koordynacja projektu. 

Rezultaty 

 liczba godzin indywidualnego poradnictwa psychologiczno-psychoterapeutycznego  

– 56 godzin; 

 liczba osób korzystających z indywidualnego poradnictwa psychologiczno-

psychoterapeutycznego – 26 osób; 

 liczba godzin indywidualnego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego specjalisty 

terapii dzieci skrzywdzonych przestępstwem przemocy – 40 godzin; 

 liczba osób indywidualnego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego specjalisty terapii 

dzieci skrzywdzonych przestępstwem przemocy – 17 osób; 
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 liczba godzin indywidualnego poradnictwa prawnego – 30 godzin; 

 liczba osób indywidualnego poradnictwa prawnego – 12 osób; 

 liczba godzin grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie  

– 60 godzin; 

 liczba osób grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 11 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 8  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE XVI: REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI 
ALKOHOLIKÓW PROWADZONYCH W FORMIE PORADNICTWA 
INDYWIDUALNEGO 

 
Termin realizacji projektu 

23.04.2018 – 31.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

7 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: wspieranie procesu zdrowienia osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików 

mieszkających w Lublinie w okresie od 23.04.2018r. do 31.10.2018r. poprzez indywidualną pomoc 

psychologiczną. 

Podjęte działania 

 indywidualne poradnictwo psychologiczno/psychoterapeutyczne; 

 rekrutacja i promocja projektu; 

 koordynacja projektu. 

Rezultaty 

 liczba godzin indywidualnego poradnictwa psychologiczno-psychoterapeutycznego  

– 80 godzin; 

 liczba osób indywidualnego poradnictwa psychologiczno-psychoterapeutycznego – 27 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 4  

liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE XVII: REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA 
DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

 
Termin realizacji projektu 

23.04.2018 – 31.10.2018 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

6 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: poszerzenie oferty pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w grupowych zajęciach socjoterapeutycznych  

w okresie od 23.04.2018r. – 31.10.2018r. 

Podjęte działania 

 działania promocyjne i rekrutacyjne; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba godzin grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci – 60 godzin; 

 liczba osób korzystających z grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci – 8 osób. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 3  

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE XVIII: PROWADZENIE OŚRODKA SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PARCZEWIE 

 
Termin realizacji projektu 

03.04.2018 – 15.12.2018 

Źródła finansowania  

Zarząd Powiatu w Parczewie 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

25 000,00 zł 

Wysokość środków własnych 

560,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: udzielenie specjalistycznej pomocy rodzinom oraz osobom w kryzysie  

oraz eliminowanie negatywnych skutków kryzysów osobistych i rodzinnych poprzez utworzenie  

oraz funkcjonowanie kompleksowych form wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji 

trudnej i kryzysowej z terenu powiatu parczewskiego w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej 

Podjęte działania 

 działania promocyjne i rekrutacyjne; 

 poradnictwo prawne; 

 poradnictwo psychologiczne i psychoterapia; 

 koordynacja zadania. 

Rezultaty 

 liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 161 godzin porad  

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych / psychoterapeutycznych 41 os.; 

 liczba porad psychologicznych – 36 godzin porad; 

 liczba osób korzystających z porad psychologicznych - 8 osób; 

 liczba porad prawnych – 120 godzin porad  

 liczba osób korzystających z porad prawnych - 68 os.; 

 liczba osób korzystających ze wsparcia – 100 osób; 

 liczba wytworzonych i rozpowszechnionych ulotek promujących przedsięwzięcie – 2000 szt.  

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  
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DZIAŁANIE XIX: FORUM KOBIET AKTYWNYCH 

 
Termin realizacji projektu 

1.07.2018 

Źródła finansowania 

 UM Nałęczów 37 000,00 zł; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 30 000,00 zł; 

 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 2 500,00 zł; 

 darowizny 2 087,00 zł. 

Wartość dofinansowania w 2018 r. 

71587,00 zł 

Wysokość środków własnych 

0,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Celem głównym było integrowanie i aktywizowanie kobiet z terenów wiejskich Lubelszczyzny, 

pozbawionych bezpośredniego dostępu do zasobów kultury, tworzenie warunków do współdziałania 

kobiet, zdobywania nowych doświadczeń w kontakcie z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. 

Podjęte działania 

X Forum Kobiet Aktywnych pn. „Śladami kobiecej tożsamości” to trzy sceny tematyczne realizujące 

przez cały pierwszy dzień lipca 2018 r. Poprzez prezentację pozytywnych wzorców Stowarzyszenie 

starało się stworzyć kobietom możliwości własnego wszechstronnego rozwoju. Podczas wydarzeń  

w ramach Forum, w tym występów artystycznych, paneli dyskusyjnych, warsztatów tematycznych, 

prezentacji dorobku kobiet aktywnych i ich aktywności na różnych płaszczyznach stworzono 

możliwość wymiany doświadczeń i wzmacniania w zakresie realizowanych zadań. podczas Forum 

wyróżniono kobiety, które są inicjatorkami ważnych działań społecznych jako Liderki Aktywności 2018. 

Podczas Forum zaproszono zespół Mikromusic, Alicję Majewską, Radosława Skubaję oraz Łukasza 

Jemiołę. W Forum wzięło udział około 1500 kobiet. Stworzyło możliwość wymiany doświadczeń  

i budowania współpracy pomiędzy środowiskami wiejskimi z terenu całego województwa lubelskiego.  

Rezultaty 

 około 1500 kobiet zostało objętych wsparciem VIII Forum Kobiet Aktywnych. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

 liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 8 

 liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 25 


