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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI BONA FIDES" ZA 2020 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 

• Róża Otręba – Wiceprezes Zarządu 

• Ewa Kalińska-Grądziel – Skarbnik Zarządu  

• Małgorzata Czarnecka – Członek Zarządu  

• Małgorzata Kruszyńska – Członek Zarządu 
 
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;  

• 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;  
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• 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 i umów cywilnoprawnych. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 
„BONA FIDES” w roku 2020 odbywała się w ramach wykonywania poniżej opisanych działań. 
 

DZIAŁANIE I Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie wraz z Lokalnymi 
Punktami dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz osób im najbliższych 

 

Termin realizacji projektu 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Źródła finansowania  

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

1 559 977,65 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: 
Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym  
oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. 
Cele szczegółowe: 

• stworzenie dostępu do kompleksowej, dostosowanej do potrzeb, realizowanej możliwie 
najwcześniej po skrzywdzeniu przestępstwem, poufnej, profesjonalnej i bezpłatnej pomocy w 
sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem dla 2200 osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz 
osób im najbliższych z terenu realizacji zadania (województwo lubelskie) do 31 grudnia 2021 r.; 

• stworzenie dostępu do usług wsparcia polegających na dostarczaniu informacji i porad, 
wsparcia psychologicznego oraz praktycznej pomocy dla 100 świadków przestępstw oraz osób 
im najbliższych z terenu realizacji zadania (województwo lubelskie) do 31 grudnia 2021 r.; 
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• zwiększenie zasięgu terytorialnego pomocy świadczonej osobom pokrzywdzonym, świadkom 
oraz osobom im najbliższym poprzez utworzenie 9 Lokalnych Punktów Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatów z terenu realizacji zadania woj. 
lubelskiego; 

• podniesienie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i osób im najbliższych w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy 
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie oraz przynależnych 9 Lokalnych Punktów Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem poprzez świadczenie bezpłatnej i sprofilowanej pomocy 
prawnej na terenie realizacji zadania (województwo lubelskie) do 31 grudnia 2021 r.; 

• wzrost umiejętności radzenia sobie z poczuciem krzywdy oraz innymi urazami z wcześniejszych 
etapów życia, związanymi w sposób bezpośredni z pokrzywdzeniem przestępstwem  
u min. 60 % osób uprawnionych do korzystania z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy 
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie oraz przynależnych 9 Lokalnych Punktów Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie realizacji zadania (województwo lubelskie)  
do 31 grudnia 2021 r.; 

• wzrost efektywności osobistej oraz przepracowanie sytuacji urazowych u min. 60 % osób 
uprawnionych do korzystania z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych 
Przestępstwem w Parczewie raz przynależnych 9 Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem na terenie realizacji zadania (województwo lubelskie) do 31 grudnia 2021 r.; 

• podniesienie poczucia bezpieczeństwa po sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem oraz powrót 
do równowagi psychicznej u min. 50 % osób uprawnionych do korzystania z pomocy 
Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie oraz 
przynależnych 9 Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie 
realizacji zadania (województwo lubelskie) do 31 grudnia 2021 r.; 

• poprawa sytuacji bytowej, której pogorszenie nastąpiło w związku pokrzywdzeniem 
przestępstwem u min. 50 % osób uprawnionych do korzystania z pomocy Okręgowego Ośrodka 
Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie oraz przynależnych 9 Lokalnych Punktów 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie realizacji zadania (województwo lubelskie) 
do 31 grudnia 2021 r. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie 21-200, ul. Kolejowa 1 wraz 
z Lokalnymi Punktami w Międzyrzecu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Włodawie, Lubartowie, Rykach, 
Łukowie, Radzyniu Podlaskim, Rejowcu Fabrycznym, Chełmie. 

• organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania 
konfliktów; 

• pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;  

• organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu; 

• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby 
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refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,  
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, 
w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego 
z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one 
pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba 
że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności; 

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,  
w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio  
do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; 

• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz 
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię 
cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal 
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, 
proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu; 

• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu 
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw; 

• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; 

• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 

• finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego. 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• organizowanie wydarzeń upowszechniających informacje o udzielanej pomocy wśród 
potencjalnych odbiorców, instytucji pomocowych, w szczególności spotkania  
z przedstawicielami instytucji, 

• udział w konferencjach, 

• współpraca z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania społecznościom lokalnym informacji 
na temat oferowanego wsparcia – media o zasięgu powiatu i województwa lubelskiego, 

• organizowanie w każdym z powiatów wydarzeń promujących działalność Ośrodka i Punktów 
Lokalnych, 

• uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach ze stoiskiem promującym działalność w ramach 
projektu, 

• rozpowszechnianie informacji o Ośrodku i Lokalnych Punktach w mediach społecznościowych. 

Rezultaty 

• Liczba osób pokrzywdzonych objęta pomocą w ramach OOPPP/LPPPP 2020 – 574 

• Liczba osób najbliższych, którym udzielono pomocy – 55 
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• Liczba godzin poradnictwa prawnego – 2666,5 

• Liczba godzin alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji – 12 

• Liczba godzin pomocy psychologicznych/psychoterapeutycznych – 2692 

• Liczba godzin pomocy psychologicznej – 2226,5 

• Liczba godzin pomocy psychiatrycznej – 217 

• Liczba porad udzielonych przez osoby pierwszego kontaktu – 919 

• Liczba porad telefonicznych i mailowych udzielonych przez osoby pierwszego kontaktu, w tym 
w ramach całodobowego dyżuru telefonicznego – 2200 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci pokrywania świadczeń zdrowotnych – 11 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci dofinansowania/sfinansowania kosztów związanych z 
kształceniem w szkołach publicznych – 12 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci dofinansowania/sfinansowania kosztów związanych z 
edukacją przedszkolną publicznych – 12 

• Liczba osób objętych pomocą w zakresie sfinansowania kosztów związanych z opieką nad 
dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych – 0 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci zorganizowania lub sfinansowania szkoleń i kursów – 23 

• Liczba osób, którym zostaną sfinansowane okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań 
czynszowych – 24 

• Liczba osób, którym zostaną sfinansowane przejazdy środkami komunikacji publicznej – 18 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci pokrycia kosztów żywności – 125 

• Liczba osób objętych pomocą w postaci pokrycia kosztu zakupu odzieży, bielizny, obuwia, 
środków czystości i higieny osobistej – 120 

• Liczba osób (uprawnionych małoletnich), którym zostanie sfinansowany zorganizowany wyjazd 
– 15 

• Liczba konferencji upowszechniających działalność OOPPP/LPPPP – 18 

• Liczba świadków objętych pomocą – 2 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 3 osoby 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 39 osób 
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DZIAŁANIE II Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz osób im najbliższych 

 

Termin realizacji projektu 

30.09.2020- 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 
w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

235 894,32 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: 
Celem głównym projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony 
Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” jest przeciwdziałanie przyczynom 
przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla minimum 4350 pracowników 
instytucji pomocowych funkcjonującym w ramach sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, 
pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz wypracowanie w oparciu o diagnozę 
potrzeb osób pokrzywdzonych oraz podmiotów funkcjonujących w sieci, standardów świadczenia 
kompleksowo i interdyscyplinarnie pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym na 
terenie całego kraju do dnia 31.12.2023. 
Cele szczegółowe: 
1. Podniesienie jakości i efektywności świadczonej pomocy przez minimum 4680 pracowników 
instytucji pomocowych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat kompetencji niezbędnych do pracy 
z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami do 31 grudnia 2023 r.  
2. Identyfikacja kompetencji niezbędnych do profesjonalnej realizacji zadań przez pracowników 
realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości.  
3. Ocena poziomu kompetencji przez pracowników służb pomocowych i określenie luk 
kompetencyjnych przez badanie testem on-line opracowanych w ramach projektu.  
4. Popularyzowanie informacji w zakresie możliwości niwelowania luk kompetencyjnych przez 
uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i on-line do 31 grudnia 2023 r.  
5. Wzmocnienie i rozwój ogólnopolskiej sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem do 31 grudnia 
2023 r. poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry jednostek uczestniczących w sieci.  
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6. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy pracowników realizujących zadania w obszarze 
przeciwdziałania przestępczości na temat wpływu poziomu posiadanych przez nich kompetencji i luk 
kompetencyjnych na jakość i efektywność realizowanej przez nich pomocy.  
7. Wzmocnienie zdolności instytucji pomocowych z terenu całej Polski do świadczenia usług 
publicznych o wysokiej dostępności i jakości. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• Organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych w 2020 r. 

• Organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów w 2020 r. 
Konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” w terminach:  
6 listopada 2020 r., 13 listopada 2020 r., 23 listopada 2020 r., 26 listopada 2020 r., 27 listopada 2020 r., 
4 grudnia 2020 r., 7 grudnia 2020 r., 11 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r. W sumie zorganizowano 16 
konferencji online - po jednej na terenie każdego województwa. Na program każdej konferencji złożyły 
się następujące prelekcje: WSTĘP. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom jako 
jedno z działań Funduszu Sprawiedliwości. (15 minut) / 1. Dobre praktyki w zakresie współpracy 
interdyscyplinarnej Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, a powiatowymi służbami 
pomocowymi – prawa i obowiązki pracowników instytucji pomocowych w związku ze świadczeniem 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. (45 minut) / 2. Zasady efektywnej pomocy 
psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem – zachowania wspierające i błędy 
w pomaganiu. / 3. Kompetencje osób świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – 
standaryzacja kompetencji. (45 minut) / 4. Efektywność działań organizacji realizujących zadania 
w ramach Funduszu Sprawiedliwości – oddziaływania prawne instytucji pomocowych wobec osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, czyli od czego zacząć, by zatrzymać zachowania przestępcze. (45 
minut) / 5. Rodzaje pomocy psychologicznej w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem – ich 
specyfika i wskazania do stosowania. (45 minut) / 6. Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem - ochrona osób doświadczających przemocy poprzez izolację sprawcy w oparciu 
o przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej. (45 minut) / ZAKOŃCZENIE. Standaryzacja świadczonej 
pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia 
efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im 
najbliższych. (15 minut). Każda prelekcja była prowadzona przez dwóch prelegentów (prawnika 
i psychologa), którzy poza wygłaszaniem prezentowanych treści, na bieżąco udzielali odpowiedzi na 
zadawane pytania przez uczestników konferencji za pośrednictwem chatu, w czasie ich trwania. To 
pozytywnie wpływało na płynną interakcję oraz zwiększało efektywność nauczania. Konferencje były 
zrealizowane zdalnie poprzez platformę zoom, która ma duży zasięg, jest intuicyjna i łatwa w obsłudze 
zarówno dla trenerów jak i osób uczestniczących. Takie narzędzie w czasie epidemii znacznie ułatwiło 
edukację zdalną.  Odbiorcami konferencji online byli pracownicy/stażyści i wolontariusze podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m.in. pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym 
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Przestępstwem, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pedagodzy i psycholodzy z instytucji 
oświatowych poradni zajmujących się zadaniami z zakresu zapobiegania przestępczości i ochroną przed 
krzywdzeniem, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, prawnicy 
pracujących w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, kadra medyczna, kuratorzy sądowi, 
pracownicy Policji i Wymiaru Sprawiedliwości. Do udziału w konferencjach wpłynęło 2093 zgłoszenia, 
z czego finalnie zalogowanych było: ok. 1756 urządzeń (nie jest to równoważne z liczbą osób 
uczestniczących, ponieważ wiele instytucji zgłaszało potrzebę, aby z jednego urządzenia brało udział 
kilku pracowników, z uwagi na ograniczenie ilości dostępnego sprzętu komputerowego). 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 1  
W ramach realizowanego projektu rozpoczęto przygotowania i wdrożono kampanię promocyjną do 
adresatów zadania - pracowników instytucji pomocowych, podmiotów funkcjonujących w sieci oraz 
osób korzystających ze wsparcia w ramach sieci.  Opracowano identyfikację wizualną projektu. 
Zachowano spójność graficzną wszelkich materiałów promocyjnych, strony internetowej oraz broszur. 
PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 2  
Stworzono stronę www.wysokiestandardy.pl stanowiącą zaawansowany środek informacyjno - 
edukacyjny. Na stronie dostępne są szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w ramach 
projektu wraz ze wskazaniem dat ich realizacji oraz informacje na temat rekrutacji. Strona jest 
wyposażona w system zapisu na newsletter służący celom informacyjnym i promocyjnym. Grupę 
docelową strony stanowiły osoby odwiedzające stronę, pracownicy instytucji pomocowych 
funkcjonujących w ramach sieci, osoby pokrzywdzone przestępstwem poszukujące informacji i edukacji 
w zakresie zgłaszanego problemu. 
PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 3  
Promocja projektu odbywała się również poprzez stronę internetową Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności BONA FIDES: www.stowarzyszeniebonafides.pl. Na stronie głównej została stworzona 
podstrona zawierająca następujące informacje: informacje o projekcie (opis celu, założeń projektu, 
rodzaju wsparcia, grup docelowych, daty i miejsce realizacji projektu oraz sposobu rekrutacji i kontaktu) 
oraz informacje o źródle finansowania - uzyskaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości (wraz z 
odpowiednimi logotypami). Dodatkowo stworzono na stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl 
zakładkę „Ogólnopolskie konferencje online”, w której zamieszczono informacje na temat: programu, 
harmonogramu realizacji konferencji, na temat prelegentów oraz procesu rekrutacji. W zakładce 
„aktualności” publikowane były informacje na temat bieżących działań realizowanych w ramach 
projektu wraz z dokumentacją fotograficzną i grafikami promującymi. Opublikowano 37 aktualizacji. 
Grupę docelową stanowiły osoby odwiedzające stronę, poszukujące informacji o projekcie, 
poszukujące informacji o Stowarzyszeniu lub osoby korzystające ze wsparcia - zarówno osoby 
potrzebujące, jak i pracownicy instytucji pomocowych. Informacje o poszczególnych działaniach 
projektowych rozpowszechniono również za pośrednictwem newslettera. Na koniec grudnia 2020r. 
w swojej bazie posiadaliśmy 1374 subskrybentów. Wysłano 8 tego typu informacji, które wg statystyk 

http://www.wysokiestandardy.pl/
http://www.stowarzyszeniebonafides.pl/
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otwiera średnio 30-40% zadeklarowanych obserwatorów. 
PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 4  
Promocja na stronach internetowych instytucji / organizacji pomocowych, stronach członków sieci na 
terenie całego kraju, portalach tematycznych (www.pokrzywdzeni.gov.pl, www.ngo.pl). Grupę 
docelową stanowiły osoby odwiedzające strony, osoby poszukujące informacji o danej organizacji, 
instytucji, osoby korzystające ze wsparcia danej organizacji, instytucji. Dodatkowo informacje na temat 
bieżących działań projektowych rozpowszechniane były za pośrednictwem newslettera do 1374 osób 
prywatnych, w tym pracowników instytucji pomocowych. Notki prasowe były przesyłane również do 
prasy, radia i telewizji. Dodatkowo działania promocyjne realizowano na fanpage'u „Centra Pomocy 
Interdyscyplinarnej Stowarzyszenia Bona Fides”, który obserwuje 944 osób. Zredagowano 29 postów 
tematycznych w ramach projektu. Zasięg najpopularniejszej aktualizacji wynosił 16100 odbiorców. 
PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 5  
Promocja projektu w instytucjach pomocowych polegała na opracowaniu i dystrybucji 3 
następujących broszur informacyjnych w nakładzie 1000 szt./broszurę: 

1. Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Stosowanie ustawy "antyprzemocowej". Środki prawnej 
ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków 
ochrony przed przemocą 

2. Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała, Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? 
Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych 

3. Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska, Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej 
w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem. 

Tematyka broszur została ustalona na podstawie konsultacji i diagnozy potrzeb zrealizowanej z osobami 
uczestniczącymi w pierwszych konferencjach online. Tematyka broszur stanowi odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez uczestników tych wydarzeń. Broszury zostały upowszechnione w wersji online na 
stronie projektu oraz stronie Stowarzyszenia z informacją o możliwości zamówienia w biurze projektu 
wersji papierowej. Broszury stanowią uzupełnienie wiedzy o sytuacji osób pokrzywdzonych oraz 
syntetyczny zbiór informacji, które pracownik instytucji pomocowej potrzebuje w procesie pomagania. 
Dodatkowo informacje na temat publikacji wysyłane były za pośrednictwem newslettera do 1374 osób 
prywatnych, w tym pracowników instytucji pomocowych. Grupą docelową tego działania są pracownicy 
danej instytucji, pracownicy innych instytucji z danego terenu, członkowie społeczności lokalnej 
korzystający z usług danej instytucji. Dodatkowo informacje o broszurach zostały umieszczone na 
fanpage'u „Centra Pomocy Interdyscyplinarnej Stowarzyszenia Bona Fides”. Opublikowano 2 artykuły 
prasowego w 2 gazetach o zasięgu regionalnym. Zredagowano i opublikowano następujące teksty: 
1. Jakub Kosowski „Ustawa „antyprzemocowa”, czyli nowe sposoby ochrony osób dotkniętych 
przestępstwem” 
2. Ewa Kalińska – Grądziel „Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia 
przestępstwem?” 
Artykuły wydano w „Kurierze Lubelskim” (woj. lubelskie) oraz w „Nowinach” (woj. podkarpackie). 
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Teksty zostały opublikowane również na stronach internetowych oraz na fanpage'ach wydawnictw. 
Artykuły promowane były za pośrednictwem strony projektu, strony Stowarzyszenia oraz newslettera. 
Treść każdego z artykułów jest dostępna w formie elektronicznej na stronie www.wysokiestandardy.pl 
(zakładka materiały edukacyjne) oraz na stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl (zakładka 
aktualności). Dodatkowo informacje o artykułach zostały umieszczone na fanpage'u „Centra Pomocy 
Interdyscyplinarnej Stowarzyszenia Bona Fides”. 
PLAN PROMOCJI - CZĘŚĆ 6 
W ramach konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających 
w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” 
specjalistki ds. promocji współpracowały z koordynatorem i specjalistką ds. rekrutacji. Wspólnie 
realizowały szereg działań informacyjno – promocyjnych, które polegały m.in. na: informowaniu 
o konferencjach media lokalne i ogólnopolskie, publikowaniu informacji o rekrutacji w grupach 
tematycznych, zrzeszających pracowników i wolontariuszy instytucji pomocowych oraz wysyłaniu 
zaproszeń w wiadomościach prywatnych fanpage'y instytucji i organizacji pozarządowych z terytorium 
każdego województwa. Ponadto, w ramach promocji na bieżąco aktualizowana była strona 
internetowa, zakładka "Ogólnopolskie konferencje online" oraz fanpage "Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej Stowarzyszenia Bona Fides". Informacje o konferencjach wysyłane były również za 
pośrednictwem newsletterów. Wszystkim uczestnikom konferencji, udostępniono materiały 
pokonferencyjne, które były promowane wyżej wymienionymi kanałami komunikacyjnymi. Dodatkowo 
specjalistki ds. promocji moderowały niektóre konferencję oraz czuwały nad prawidłowym jej 
przebiegiem. Na zakończenie cyklu konferencji online został zrealizowany materiał filmowy, 
podsumowujący całość działania. W ramach działania redagowana jest dodatkowa publikacja, 
składająca się z pytań uczestników i odpowiedzi specjalistów w ramach konferencji. Publikacja będzie 
rozpowszechniona w 2021 r. 

Rezultaty 

REZULTATY TWARDE: 

• liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu – 2093 osób: 1916 K oraz 111 M  

• liczba opracowanych broszur w ramach Sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, 
pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej w instytucjach pomocowych - 3 

• liczba artykułów prasowych o Sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy 
pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej - 2 

• liczba publikacji w prasie artykułów prasowych o Sieci przeciwdziałania przyczynom 
przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej - 4 

• liczba konferencji „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” – 16 

• liczba prelekcji w ramach konferencji „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych 
działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania 
przestępczości” – 96 

http://www.wysokiestandardy.pl/
http://www.stowarzyszeniebonafides.pl/
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EFEKTY – OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE WSPARCIA: 

• otrzymanie informacji o kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępem oraz osobom im najbliższym; 

• rozwój świadomość prawnej w zakresie praw i obowiązków; 

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

• nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych w związku z problematyką 
pokrzywdzenia przestępstwem; 

• wzmocnienie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego pomagania osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem; 

• uruchomienie zasobów własnych i podniesienie samooceny prawników instytucji 
pomocowych działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępem, osób im najbliższym a 
także świadków; 

• dostarczenie wiedzy i podniesienie kompetencji prawników instytucji pomocowych 
działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępem, osób im najbliższym a także 
świadków; 

EFEKTY – ŚRODOWISKO LOKALNE: 

• otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z poradnictwa prawnego 
oraz psychologicznego dla osób doświadczających pokrzywdzenia przestępstwem; 

• rozwój świadomości społecznej; 

• rozwój świadomości własnych praw; 

• popularyzacja informacji nt. form i miejsc pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia  

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 17 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE III Prowadzenie w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej na obszarze powiatu M. Zamość 

 

Termin realizacji projektu 

01.01.2020 - 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Miasto Zamość 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

63030 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Celem projektu było stworzenie powszechnego, kompleksowego i spójnego systemu bezpłatnej 
pomocy prawnej poprzez prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta 
Zamość w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(Dz.U.2018.1467), w ramach tego projektu stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 
świadczonej osobiście w lokalu usytuowanym na terenie miasta Zamość zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami realizacji zadania określonymi w umowie. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej był czynny 
5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, przy czym w razie potrzeby pomoc była wydłużona do co 
najmniej 5 godzin dziennie w punkcie zgodnie z zapotrzebowaniem uprawnionych. W okresie 
wprowadzania obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym pomoc prawna była świadczona 
zdalnie w godzinach i dniach wskazanych w harmonogramie funkcjonowania nieodpłatnego punktu 
pomocy prawnej. Pomoc świadczona ponad 4 godziny dziennie w ramach dyżuru była świadczona 
w ramach wolontariatu. Projekt był formą pomocy specjalistycznej dla osób potrzebujących pomocy 
i edukacji prawnej z terenu powiatu miasta Zamość. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego 
były osoby, które złożyły pisemne oświadczenie przed uzyskaniem nieodpłatne pomocy prawnej, że nie 
są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W okresie świadczenia pomocy w formie 
zdalnej oświadczenie kwalifikujące do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej było od osób 
uprawnionych odbierane telefonicznie.  
W ramach działań projektowych Stowarzyszenie prowadziło działania w zakresie edukacji prawnej 
zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezydenta Miasta Zamość oraz założeniami oferty. 
Realizacja zadań ustawowych związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną nastąpiła 
w oparciu o standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielonego nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego jako narzędzie gwarantujące wysoki poziom realizacji usług. Zadanie było 
poddawane monitoringowi w trakcie realizacji zadania oraz ewaluacji na jego zakończenie. 
CELEM GŁÓWNYM zadania było objęcie nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną osób 
potrzebujących z uwagi na trudną sytuację materialną uniemożliwiającą skorzystanie z odpłatnej 
pomocy prawnej z terenu powiatu miasta Zamość do 31 grudnia 2020 r. Cel ten zmierzał do wyrównania 
szans w dostępie do pomocy prawnej oraz został osiągnięty w zaplanowanym zakresie.  
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Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

1. Nieodpłatne poradnictwo prawne / nieodpłatna mediacja 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowało: było prowadzone przez adwokatów i radców prawnych, 
posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji pomocy prawnej, przygotowanym do 
świadczonej pomocy w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez 
Stowarzyszenie. W ramach projektu zrealizowano 1020 godz. zegarowych poradnictwa prawnego  
tj. 4 godz. x 255 dni robocze oraz 50 godz. poradnictwa świadczonego wolontarystycznie. Poradnictwo 
było świadczone od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie w wyznaczonych godzinach oraz 
dodatkowo w wym. 50 godz. wolontarystycznie w formie zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
w kraju. W sytuacji gdy liczba uprawnionych którym była udzielona nieodpłatna pomoc prawna 
uniemożliwiła sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, pomoc została wydłużona do co 
najmniej 5 godzin dziennie w punkcie zgodnie z zapotrzebowaniem uprawnionych. 
2. Edukacja prawna 
Edukacja prawna obejmowała upowszechnianie wiedzy o najczęstszych problemach prawnych z jakimi 
zgłaszają się osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 
ramach edukacji została opracowana i wdrukowana broszura dla seniorów poświęcona świadczeniom 
socjalnym dla seniorów oraz zagadnieniom z prawa spadkowego oraz poradnik dla młodzieży. Broszura 
została rozpowszechniona wśród placówek z pomocy której korzystają osoby starsze. Dodatkowo w 
formie elektronicznej została opracowana do rozpowszechnienia broszura poświęcona o świadczeniach 
socjalnych.  

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

Promocja projektu miała charakter ciągły. Zakres świadczonej pomocy był stale rozpowszechniany w 
związku z zadowoleniem klientów. Ponadto informacje o zakresie świadczonej pomocy oraz jej 
harmonogramie były umieszczone na stronie Stowarzyszenia (www.stowarzyszeniebonafides.pl). 
Współpracownicy Stowarzyszenia byli również uczestniczyli w konferencjach / spotkaniach, gdzie 
rozpowszechniali informacje o realizowanym projekcie. Udzielali informacji o realizowanym zadaniu i 
zakresie świadczonej nieodpłatnej pomocy. Wszelka dokumentacja oraz korespondencja prowadzona 
w ramach projektu zawierała niezbędne logotypy oraz informacje o finansowaniu. 

Rezultaty 

REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: 

• stworzenie powszechnego i kompleksowego systemu nieodpłatnej prawnej pomocy 

• upowszechnienie informacji o dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej 

• otrzymanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy i edukacji prawnej 

• poprawa jakości życia osób doświadczających problemów prawnych 

• wzrost poczucia sprawczości u osób doświadczających problemów prawnych 

• otrzymanie rzetelnej informacji na temat możliwości korzystania z poradnictwa prawnego 

• wyrównanie szans odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej 

• nabycie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych 



 
 

14 
 
 

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 

 

• uzyskanie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki specjalistycznej 

• wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji prawnej 
REZULTATY TWARDE OSIĄGNIĘTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: 

• liczba udzielonych porad – 273 porady  

• liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną – 1 punkt na terenie 
miasta Zamościa 

• liczba godzin porad prawnych świadczonych na terenie miasta Zamościa – 1020 godziny 

• liczba godzin porad prawnych świadczonych wolontarystycznie na terenie miasta Zamościa – 
50 godziny porad 

• liczba zadań zrealizowanych w ramach edukacji prawnej – 1 zadanie  

• liczba wydanych broszur – 2 broszury każda po 100 szt. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE IV Prowadzenie siedmiu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub 
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanych na terenie miasta Lublin. 

 

Termin realizacji projektu 

01.01.2020 - 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Miasto Lublin 

Wartość dofinansowania w 2020roku 

128 040,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Celem projektu było stworzenie powszechnego, kompleksowego i spójnego systemu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji poprzez prowadzenie 2 punktów, w których 
świadczone było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanych na terenie miasta Lublin 
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / 
nieodpłatnej mediacji czynne były 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. Projekt był formą pomocy 
specjalistycznej dla osób potrzebujących pomocy i edukacji prawnej z terenu powiatu miasta Lublin. 
Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego były osoby, które złożyły pisemne oświadczenie przed 
uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce  
od marca 2020 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie było świadczone zdalnie. Proces rekrutacji 
następował za pośrednictwem Urzędu Miasta Lublin, gdzie kwalifikowano osoby uprawnione do 
objęcia pomocą w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności BONA FIDES w związku z realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji prawnej o której 
mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne oraz brak możliwości realizacji stacjonarnych warsztatów edukacyjnych dla młodzieży 
w szkołach w których zlokalizowane są punkty nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego, warsztatów 
edukacyjnych dla seniorów z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów oraz grup zorganizowanych 
seniorów spośród klientów / podopiecznych Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES 
miasta Lublina, konieczne było w czasie realizacji zadania dokonanie zmian form realizacji edukacji 
prawnej. W ramach realizacji edukacji prawnej opracowane zostały i wydane cztery poradniki, w tym: 
Prawa i obowiązki obywatelskie, Mediacje, poradnik dla młodzieży „Prawa i obowiązki wynikające  
z uzyskania pełnoletności”, poradnik dla seniorów „Świadczenia socjalne dla seniorów ”. Poradniki 
zostały rozdysponowane w placówkach, z których z wsparcia korzystają osoby uprawnione do których 
dedykowane były poradniki. 
CELEM GŁÓWNYM zadania było objęcie nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim i edukacją prawną 
osób potrzebujących z uwagi na trudną sytuację materialną uniemożliwiającą skorzystanie z odpłatnej 
pomocy prawnej z terenu powiatu miasta Lublin do 31 grudnia 2020 r. Cel ten zmierzał do wyrównania 
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szans w dostępie do pomocy obywatelskiej oraz został osiągnięty w zaplanowanym zakresie. Ponadto 
w ramach zadania realizowano również następujące. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• stworzona została kompleksowa i powszechna sieć nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie miasta Lublin poprzez funkcjonowanie systemu doradztwa 
obywatelskiego opartego na wystandaryzowanych usług prawnych świadczonych przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych prawników; 

• poprawianie jakości życia osób doświadczających problemów prawnych objętych pomocą 
prawną w ramach zadania publicznego; 

• udzielono pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych osobom, które ze względu na 
swoją sytuację miały mniejsze szanse lub nie miały szans na skorzystanie z odpłatnych form 
pomocy prawnej / obywatelskiej 

• wyrównywano szanse odnośnie dostępu do bezpłatnej pomocy obywatelskiej 

• przełamywano stereotypy i lęki społecznych odnośnie korzystania z pomocy w trudnej 
sytuacji 

• propagowano w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych 
praw w związku ze zwiększoną świadomością prawną 

• uruchomiono zasoby własne i podnoszono samoocenę przez osoby doświadczające 
problemów prawnych w celu poradzenia sobie z problemem prawnym i jego 
konsekwencjami; 

• podnoszono świadomość społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej, edukacji 
prawnej. 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w ramach zadania zleconego realizowało 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, jednak z uwagi na kwalifikacje doradców obywatelskich, 
świadczona pomoc w większości dotyczyła zgłaszanych problemów prawnych. Doradcy obywatelski 
wykorzystując własne zasoby odpowiadali na faktyczne zapotrzebowanie uprawnionych do korzystania 
z pomocy bezpłatnej. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

Zrealizowano w terminie: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w okresie sprawozdawczym obejmowało następujący zakres 
merytoryczny: 

• poradnictwo z zakresu zabezpieczenia społecznego 

• poradnictwo z zakresu spraw mieszkaniowych 

• poradnictwo z zakresu dziedziczenia 

• poradnictwo z zakresu własności 

• poradnictwo z zakresu prawa pracy 

• poradnictwo z zakresu spraw rodzinnych  
Poradnictwo obywatelskie było prowadzone przez doradców obywatelskich, którzy ukończyli szkolenie 
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i zadali pozytywnie egzamin prowadzony przez Związek Biur Porad Obywatelskich – podmiotu 
uprawnionego do prowadzenia szkoleń oraz kursu doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej, na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dn. 09/08/2018 
nrDZP-VII-692-21/18. W ramach projektu zrealizowano 2040 godz. zegarowych poradnictwa. Od marca 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. poradnictwo było świadczone zdalnie.  
Ponadto w ramach wolontariatu prowadzone było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie adresowane 
do osób mających trudności w samodzielnym realizowaniu porady, w szczególności z powodu 
niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych. W trakcie realizacji zadnia 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES miało gotowość realizacji nieodpłatnej mediacji. 
W trakcie realizacji zadania publicznego nie zgłoszono zapotrzebowania na przeprowadzenie 
nieodpłatnej mediacji. W celu upowszechnienia możliwości rozwiązywania konfliktów metodą 
alternatywą do sporów sądowych, opracowany został poradnik mający na celu przybliżyć zasady 
prowadzenia mediacji.  

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

2. Edukacja prawna 
Zrealizowano w terminie: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Opis: Edukacja prawna obejmowała upowszechnianie wiedzy o:  

▪ prawach i obowiązkach obywatelskich; 
▪ działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; 
▪ mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; 
▪ możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie 

stanowienia prawa; 
▪ dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 
Edukacja prawna była realizowana przez prawników / mediatorów w ramach opracowania poradników, 
zgodnie z uprzednio dokonaną diagnozą potrzeb. Oferent z uwagi na stan zagrożenia 
epidemiologicznego nie mógł zrealizować pierwotnie założonych warsztatów edukacyjnych 
adresowanych do młodzieży w szkołach w których zlokalizowane są punkty nieodpłatnego doradztwa 
obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, dla seniorów 
z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów oraz grup zorganizowanych seniorów spośród klientów / 
podopiecznych Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES miasta Lublina. W związku 
z powyższym w październiku 2020 r. wprowadzono zmiany w realizacji zadania i w zamian za warsztaty 
edukacyjne opracowano poradniki dedykowane pierwotnej grupie docelowej tj. poradnik dla młodzieży 
„Prawa i obowiązki wynikające z uzyskania pełnoletności” oraz poradnik dla seniorów „Świadczenia 
socjalne dla seniorów ”. Ponadto zostały opracowane i wydrukowane poradniki adresowane  
do klientów korzystających z pomocy w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dotyczących następujących zagadnień:  
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a) mediacji 
b) praw i obowiązków obywatelskich. 
Tematyka poradnika wynikała z analizy problemowej kwestii zgłaszanych podczas porad prawnych i była 
ukierunkowana do stworzenia narzędzia zmierzającego do usystematyzowania wiedzy w zakresie praw 
i obowiązków. 

Rezultaty 

W ramach projektu zrealizowano 2040 godz. zegarowych poradnictwa obywatelskiego tj. 2 punkty 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego x 4 godz. x 255 dni robocze (od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 r. z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych), oraz 10 godz. poradnictwa świadczonego 
wolontarystycznie. Poradnictwo było świadczone od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie 
w wyznaczonych godzinach oraz dodatkowo w wym. 10 godz. wolontarystycznie. 
REZULTATY ZADANIA PUBLICZNEGO: 

▪ liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
– 2 punkty na terenie miasta Lublin 

▪ liczba godzin porad obywatelskich świadczonych na terenie miasta Lublin  
– 2040 godziny 

▪ liczba godzin porad obywatelskich świadczonych wolonatrystycznie na terenie miasta 
Lublin – 10 godziny porad 

▪ liczba zadań zrealizowanych w ramach edukacji prawnej – 2 zadania 
▪ liczba wydanych poradników - 4 poradniki każdy po 100 szt. 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 10 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE V Prowadzenie dla mieszkańców powiatu parczewskiego ośrodka specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie 

 

Termin realizacji projektu 

01.04.2020 - 15.12.2020 

Źródła finansowania  

Zarząd Powiatu w Parczewie 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

25 000 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: 
Udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom oraz osobom w kryzysie oraz eliminowanie negatywnych 
skutków kryzysów osobistych i rodzinnych poprzez utworzenie oraz funkcjonowanie kompleksowych 
form wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji trudnej i kryzysowej z terenu powiatu 
parczewskiego w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. 
Cele szczegółowe: 

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

• przełamanie stereotypów i lęków społecznych; 

• rozpropagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych 
praw; 

• uruchamianie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające 
sytuacji trudnych; 

• wspieranie powrotu do równowagi psychicznej, odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa przez 
grupę docelową; 

• wspieranie dokonywania transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia przez 
grupę docelową; 

• rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji zagrożenia przez osoby doświadczające sytuacji 
trudnych; 

• uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 

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

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• rekrutacja oraz działania informacyjno – promocyjne miały charakter ciągły i były realizowane 
przez cały czas trwania projektu; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – Osoba Pierwszego 
Kontaktu w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez 37 tygodni, łącznie 111 godzin; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – psycholog / 
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psychoterapeuta. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego / 
psychoterapeutycznego w wymiarze 74 godz.  

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – prawnik, w ramach 
umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego w wymiarze 
92,5 godz.  

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniane za pośrednictwem dotychczas 
zbudowanej „siatki” klientów, partnerów, pracowników oraz wykonawców/odbiorców usług 
świadczonych przez Stowarzyszenie; 

• podejmowano działania na rzecz zwiększania rozpoznawalności Stowarzyszenia i jego działań 
pomocowych wśród służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego; 

• informacje o zakresie świadczonej pomocy były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia 
(www.stowarzyszeniebonafides.pl) oraz fanpage;  

• miejsce realizacji zadania oraz dokumentacja prowadzona w ramach projektu zostały 
oznaczone logotypami oraz właściwą informacją o współfinansowaniu realizacji zadania; 

• każdy z uczestników i uczestniczek działań była poinformowana przed uzyskaniem wsparcia o 
źródle współfinansowania; 

• opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów promujących przedsięwzięcie, które były 
rozpowszechniane wśród klientów ośrodka, jak również instytucji pomocowych działających na 
terenie powiatu. 

• działania informacyjno-promocyjne miały charakter ciągły i trwały przez cały czas trwania 
projektu. 

Rezultaty 

REZULTATY TWARDE: 
Łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystało 64 osoby: 44 K oraz 20 M. Odbiorcami działań projektu 
były osoby oraz rodziny, które z uwagi na trudną sytuację życiową znajdowały się w kryzysie 
wymagającym pomocy specjalistycznej. Odbiorcy projektu pochodzili z terenu powiatu parczewskiego. 
EFEKTY TWARDE ZREALIZOWANE w wyniku realizacji zadnia publicznego: 

− liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 74 godziny porad  

− liczba osób korzystających z porad psychologicznych / psychoterapeutycznych 13 os. 

− liczba porad prawnych – 92,5 godziny porad 

− liczba osób korzystających z porad prawnych - 52 os. 

− liczba osób korzystających ze wsparcia – 64 os. 

− liczba wytworzonych i rozpowszechnionych ulotek promujących przedsięwzięcie – 
1000 szt.  

− liczba wytworzonych i rozpowszechnionych plakatów promujących przedsięwzięcie – 
50 szt.  
 

http://www.stowarzyszeniebonafides.pl/
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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: 1 
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DZIAŁANIE VI Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz 
dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i 
inne sytuacje kryzysowe w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej. 

 

Termin realizacji projektu 

14.01.2020- 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

14000,00 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: 
udzielenie specjalistycznego i kompleksowego wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych 
(w szczególności w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe) poprzez 
utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnych form wsparcia w formie indywidualnej: poradnictwo 
psychologiczne oraz psychoterapia osób dorosłych, poradnictwo prawne oraz wsparcie osoby 
pierwszego kontaktu z terenu powiatu bialskiego w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. 
Cele szczegółowe: 

1. utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej,  
w szczególności w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe; 

2. przełamanie stereotypów i lęków społecznych; 
3. rozpropagowanie w środowisku postaw uwzględniających prawa człowieka oraz obrona tych 

praw; 
4. uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające 

sytuacji trudnych; 
5. powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę docelową; 
6. dokonanie transferu pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia; 
7. opanowanie umiejętności rozpoznawania własnych reakcji w sytuacji zagrożenia; 
8. nauczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia; 
9. profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy 

w rodzinie. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• rekrutacja oraz działania informacyjno – promocyjne – realizowane były w trybie ciągłym przez 
cały okres trwania projektu; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – WSPARCIE OSOBA 
PIERWSZEGO KONTAKTU w wymiarze średnio 10 godz. miesięcznie, łącznie 120 godz.; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – psycholog / 
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psychoterapeuta, w ramach umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego / psychoterapeutycznego w wymiarze 50 godz. (finansowanie z 
dotacji 50 godz.). W ramach projektu zrealizowano 50 godz. zegarowych poradnictwa 
psychologicznego / psychoterapeutycznego prowadzonego przez psychologa / 
psychoterapeutę. Dyżury były realizowane w zależności od potrzeb klientek i klientów. 
Odbiorcami działań były osoby, które z uwagi na trudną życiową znajdowały się w kryzysie 
wymagającym pomocy specjalistycznej. Odbiorcy pochodzili z terenu powiatu bialskiego; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez pracownika – prawnik, w ramach 
umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego w wymiarze 50 
godz. (finansowanie z dotacji 50 godz). W ramach projektu zrealizowano 50 godz. poradnictwa 
prawnego. Dyżury były realizowane w zależności od potrzeb klientek i klientów. Odbiorcami 
działań były osoby, które z uwagi na trudną życiową znajdowały się w kryzysie wymagającym 
pomocy specjalistycznej. Odbiorcy pochodzili z terenu powiatu bialskiego; 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniane za pośrednictwem dotychczas 
zbudowanej „siatki” klientów, partnerów, pracowników oraz wykonawców/odbiorców usług 
świadczonych przez Stowarzyszenie; 

• podejmowano działania na rzecz zwiększania rozpoznawalności Stowarzyszenia i jego działań 
pomocowych wśród służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego; 

• informacje o zakresie świadczonej pomocy były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia 
(www.stowarzyszeniebonafides.pl); 

• miejsce realizacji zadania oraz dokumentacja prowadzona w ramach projektu zostały 
oznaczone logotypami oraz właściwą informacją o współfinansowaniu realizacji zadania; 

• każdy z uczestników i uczestniczek działań była poinformowana przed uzyskaniem wsparcia o 
źródle współfinansowania; 

• opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów promujących przedsięwzięcie, które były 
rozpowszechniane wśród klientów ośrodka, jak również instytucji pomocowych działających na 
terenie powiatu. 

• działania informacyjno-promocyjne miały charakter ciągły i trwały przez cały czas trwania 
projektu. 

Rezultaty 

REZULTATY TWARDE: 

• liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu – 61 osób: 48 K (w tym 1 osoba 
małoletnia ) oraz 13 M (w projekcie założono, że z tej formy wsparcia skorzysta min. 50 osób - 
wskaźnik został osiągnięty). Odbiorcami działań projektu były osoby oraz rodziny, które z 
uwagi na trudną sytuację życiową znajdowały się w kryzysie wymagającym pomocy 
specjalistycznej. Odbiorcy projektu pochodzili z terenu powiatu bialskiego. 

• liczba godzin wsparcia osoby pierwszego kontaktu – 120 godzin (120 godzin finansowanych ze 
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środków z dotacji) 

• liczba porad psychologicznych/psychoterapeutycznych – 50 godzin porad (50 godzin 
finansowanych ze środków z dotacji) 

• liczba osób korzystających z porad psychologicznych / psychoterapeutycznych - 29 osób (w 
projekcie założono, że z tej formy wsparcia skorzysta 20 osób - wskaźnik został osiągnięty) 

• liczba porad prawnych – 50 godzin porad (50 godzin porad finansowanych ze środków z 
dotacji) 

• liczba osób korzystających z porad prawnych - 37 osób (w projekcie założono, że z tej formy 
wsparcia skorzysta 30 osób - wskaźnik został osiągnięty) 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 6 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE VII Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych 
uwzględniających aktywność rekreacyjno-sportową. 

 

Termin realizacji projektu 

01.09.2020- 31.10.2020 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

12 100 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny:  
Promowanie zdrowego stylu życia oraz wolnych od uzależnień form aktywnego spędzania czasu 
wolnego wśród grupy min. 12 dzieci i młodzieży, osób zamieszkujących teren m. Lublin oraz wśród 
grupy min. 20 osób dorosłych, osób zamieszkujących teren m. Lublin do dnia 31 października 2020 roku. 
Cele szczegółowe: 

• zwiększanie wiedzy na temat szkodliwości używania alkoholu, 

• wzmacnianie wartości zdrowego stylu życia oraz wolnych od uzależnień form aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 

• zmniejszanie patologii i nałogów poprzez rozwijanie nowych zainteresowań, 

• ukazywanie korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego stylu życia oraz poprawa 
sprawności fizycznej, 

• uświadamianie roli aktywności rekreacyjno-sportowej w walce ze stresem i nałogami, 

• poprawianie motywacji w zakresie wzmacniania postaw i zachowań prozdrowotnych, 

•  kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych, 

• kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego z dbałością o siebie 
i własne granice, 

• rozładowywanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole/ pracy 
w konstruktywny sposób, 

• uczenie zdrowych form poprawy nastroju, 

• wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia, 

• zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie, 
konflikty), 

•  kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych, 

• rozwijanie postawy asertywności, 

• eksponowanie pozytywnych zachowań ćwiczących, 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 

• ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole, 
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• rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego, 

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym  
i rodzinnym, 

• wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

I EDYCJA: 
GRUPA DOCELOWA: dzieci i młodzież zamieszkująca lub ucząca się na terenie Lublina  

1.  ZAJĘCIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE dla dzieci i/lub młodzieży.  
Zrealizowano 8 spotkań, każde w wymiarze 3 lub 4 godzin zegarowych (łącznie 25 
godzin zegarowych).  

2. ZAJĘCIA REKREACYJNO- SPORTOWE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY. 
3. SENSOPLASTYKA - łącznie 15 h.  

II EDYCJA: 
GRUPA DOCELOWA: osoby dorosłe, pracownicy instytucji pomocowych zamieszkujący Lublin 

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNO- INFORMACYJNE dla dorosłych. Zajęcia odbyły się w formie superwizji i 
4 warsztaty po 5 godzin. Łącznie 25 godzin.  

2. WARSZTAT PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY “Profesjonalne wsparcie dla profesjonalistów. 
Najnowsza wiedza nt. szkodliwości alkoholu i trendów w profilaktyce”, czas trwania: 5 godz. 

3. WARSZTAT PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO “Zdrowe metody samoregulacji emocji” czas 
trwania: 5 godz. 

4. WARSZTAT PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY “Konstruktywne metody radzenia sobie ze 
stresem” czas trwania: 5 godz. 

5. WARSZTAT PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO “Koło życia - metody dbania o równowagę” 
czas trwania: 5 godz. 

6. WARSZTAT PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY „Współpraca w zespole w pracy i poza nią - 
tworzenie sieci wsparcia i sieci aktywności fizycznej” czas trwania: 5 godz. 

7. PILATES 
8. NORDIC WALKING 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• bieżące informowanie instytucji współpracujących o dostępnych w ramach projektu formach 
pomocy; 

• przesłanie informacji o projekcie drogą mailową do instytucji współpracujących i partnerskich 
stowarzyszenia, pracowników socjalnych, kuratorów i innych przedstawicieli instytucji 
pomocowych, szkół, poradni i innych miejsc, w których osoby zainteresowane będą mogły się 
zapoznać z ofertą; 

• zamieszczenie informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA 
FIDES; 

• informowanie osób korzystających z pomocy w ramach projektu o źródle finansowania działań; 
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• oznaczenie miejsca realizacji pomocy stosowną informacją o źródle finansowania działań. 
 

Rezultaty 

I EDYCJA – REZULTATY TWARDE 
• Liczba godzin zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i /lub młodzieży – 25 godz. 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży - 11 
• Liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży – 20 godz. 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży 

- 7 
• Liczba godzin zajęć Sensoplastyka ®– 15 godz. 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach Sensoplastyka ® - 10 
• Liczba dzieci, młodzieży uczestniczącej w zajęciach w ramach I edycji - 28 

II EDYCJA – REZULTATY TWARDE 
• Liczba godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych dla dorosłych – 25 godz. 
• Liczba warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych – 5 warsztatów 
• Liczba formularzy zgłoszeniowych na zajęcia edukacyjno – informacyjne dla dorosłych 

– 32 formularze 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjno – informacyjnych dla dorosłych – 

27 
• Liczba godzin Pilates – 30 godz. 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach Pilates – 8 
• Liczba godzin zajęć Nordic Walking – 3 godz. 
• Liczba osób uczestniczących w zajęciach Nordic Walking – 6 
• Liczba pracowników służb społecznych uczestniczących w zajęciach/ warsztatach w 

ramach II edycji- 27 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 9 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 0 
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DZIAŁANIE VIII Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie 
różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz 
Osób Starszych na lata 2016-2020) 

 

Termin realizacji projektu 

29.07.2020- 10.12.2020 

Źródła finansowania  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

6000,00 zł  

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: 
CELEM GŁÓWNYM projektu było zaktywizowanie osób starszych powyżej 60 r. ż. w życiu społecznym i 
kulturalnym mieszkających na terenie województwa lubelskiego do 10 grudnia 2020 r. 
Cele szczegółowe: 

• rozwijanie wiedzy i umiejętności,  

• dostarczanie wsparcia psychologicznego, 

• podnoszenie poczucia własnej wartości, 

• podnoszenie poziomu satysfakcji i zadowolenia, 

• rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych, 

• urozmaicanie dotychczas podejmowanych w rodzinie ról, 

• podejmowanie nowych ról, 

• ograniczanie osamotnienia i izolacji społecznej, 

• rozwijanie niezależności myślenia, działania, zaspokajania własnych potrzeb,  

• wzmacnianie aktywności społecznej, 

• urozmaicanie form aktywności społecznej, 

• wzmacnianie i uczenie aktywnych oraz twórczych form spędzania czasu wolnego, 

• zmienianie stereotypów dotyczących aktywności seniorów,  

• budowanie świadomości co do możliwości i znaczenia rozwoju seniorów,  

• budowanie sieci wzajemnego wsparcia. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

1. Rekrutacja oraz działania informacyjno – promocyjne – realizowane były w trybie ciągłym przez 
cały okres trwania projektu. 

2. Warsztaty KREATYWNY SENIOR – zrealizowano dla jednej grupy uczestniczek – 15 osób, w 
wymiarze 22 godzin dydaktycznych. 

3. Indywidualne konsultacje psychologiczne zrealizowane w wymiarze 30 godzin, tj. średnio 2 
godziny poradnictwa na każdą uczestniczkę, przez psychologa/ psychoterapeutę. 
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4. Wyjście na basen - W ramach projektu zakupiono karnet wejściowy do kompleksu sportowo-
rekreacyjnego „JELONEK” w Parczewie dla grupy 15 uczestniczek. Karnet dał możliwość każdej 
uczestniczce dwukrotnego wejścia na basen (15 osób x 2 wejścia x 60 min.). Seniorki miały 
możliwość korzystania z aktywności przez cały czas trwania projektu, w wybranym przez 
siebie terminie. Zakup karnetu miał na celu zachęcić seniorów do uprawiania sportu (z 
akcentem na aktywności wodne) i dbania o zdrowie. Miejsce realizacji: Kompleks Sportowo - 
Rekreacyjny JELONEK, ul. Polna 34, 21-200 Parczew. 

5. Wyjście do kina - W ramach projektu zorganizowano dwa wyjścia do kina, na wybrane przez 
uczestniczki filmy: „Jak zostać gwiazdą” (obejrzało 10 uczestniczek, w dn. 15.10.2020r. ) oraz 
„Banksterzy” (obejrzało 5 uczestniczek, w dn. 18.10.2020r.). Udział w wydarzeniach posłużył 
ich integracji oraz doświadczeniu przez seniorki takiej formy sztuki jak film. W wydarzeniach 
wzięło udział w sumie 15 osób. Miejsce realizacji: Kino „Parczew, ul. Ogrodowa 14G, 21-200 
Parczew. 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniane za pośrednictwem dotychczas 
zbudowanej „siatki” klientów, partnerów, pracowników oraz wykonawców/odbiorców usług 
świadczonych przez Stowarzyszenie; 

• podejmowano działania na rzecz zwiększania rozpoznawalności Stowarzyszenia i jego działań 
pomocowych wśród służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego; 

• informacje o zakresie świadczonej pomocy były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia 
(www.stowarzyszeniebonafides.pl); 

• miejsce realizacji zadania oraz dokumentacja prowadzona w ramach projektu zostały 
oznaczone logotypami oraz właściwą informacją o współfinansowaniu realizacji zadania; 

• każda uczestniczka działań była poinformowana przed uzyskaniem wsparcia o źródle 
współfinansowania; 

• działania informacyjno-promocyjne miały charakter ciągły i trwały przez cały czas trwania 
projektu. 

Rezultaty 

REZULTATY TWARDE: 
Łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystało 15 kobiet w wieku powyżej 60 roku życia. Uczestniczki 
projektu zamieszkują teren województwa lubelskiego. 
EFEKTY TWARDE ZREALIZOWANE w wyniku realizacji zadnia publicznego: 

• liczba indywidualnych konsultacji psychologicznych – 30 godzin zegarowych 
• liczba osób korzystających z indywidualnych konsultacji psychologicznych – 15 osób (w 

projekcie założono, że z tej formy wsparcia skorzysta min. 15 os. - wskaźnik został osiągnięty) 
• liczba godzin warsztatów KREATYWNY SENIOR – 22 godziny dydaktyczne 
• liczba osób uczestniczących w warsztatach KREATYWNY SENIOR - 15 osób (w projekcie 

założono, że z tej formy wsparcia skorzysta min. 15 osób - wskaźnik został osiągnięty) 
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• liczba wyjść na basen/do SPA – 30 wyjść (w projekcie założono zakup karnetu na wejście na 
basen dla wszystkich uczestników. - wskaźnik został osiągnięty) 

• liczba osób korzystających z karnetu umożliwiającego wejście na basen/do SPA – 15 osób 
(każda uczestniczka skorzystała dwukrotnie z możliwości wejścia na basen w ramach 
zakupionego karnetu. - wskaźnik został osiągnięty) 

• liczba wyjść do kina – 2 wyjścia (w projekcie założono zakup 15 kompletów biletów do kina, 
ramach dwóch wydarzeń - wskaźnik został osiągnięty) 

• liczba osób uczestniczących – 15 osób (w projekcie założono, że z tej formy wsparcia skorzysta 
min. 15 osób - wskaźnik został osiągnięty) 

• liczba osób korzystających ze wsparcia – 15 osób (w projekcie założono, że ze wsparcia w 
ramach projektu skorzysta min. 15 osób - wskaźnik został osiągnięty), 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 5  

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
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DZIAŁANIE IX Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci 
Alkoholików 

 

Termin realizacji projektu 

01.09.2020 - 15.12.2020 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 r.  

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

9 000, 00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: zwiększanie dostępności do specjalistycznej pomocy dla członków rodzin  
z problemem alkoholowym poprzez wspieranie procesu zdrowienia i rozwoju dorosłych osób 
dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików mieszkających w Lublinie 
Cele szczegółowe: 

• identyfikowanie schematów emocjonalno - poznawczych związanych z wychowywaniem  
się w rodzinie z problemem alkoholowym; 

• zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny alkoholowej; 

• zdobycie wiedzy na temat syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików; 

• identyfikowanie schematów emocjonalno/ poznawczych przenoszonych na aktualne życie; 

• zrozumienie i porządkowanie dotychczasowych przeżyć; 

• wyrażenie i odreagowywanie 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; 

• zwiększenie poczucia sprawczości i pewności siebie; 

• rozwój umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami; 

• zdobycie umiejętności społecznych i innych umiejętności życiowych; 

• uzyskanie wsparcia emocjonalno/ psychologicznego; 

• samopoznanie i odkrywanie własnych możliwości; 

• poprawienie relacji rodzinnych i z otoczeniem; 

• zdobycie nowych umiejętności społecznych oraz wzmocnienie już posiadanych; 

• wdrożenie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania osobistego i społecznego 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne / psychoterapia dla dorosłych dzieci alkoholików 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• bieżące informowanie instytucji współpracujących o dostępnych w ramach projektu formach 
pomocy 
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• przekazanie do miejsc realizacji pomocy, do instytucji współpracujących i partnerskich 
informacji o rozpoczęciu realizacji projektu 

• Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 
BONA FIDES 

• Obowiązujące logotypy oraz informacje o finansowaniu będą zamieszczone na wszystkich 
materiałach promujących projekt, na papierze firmowym projektu oraz dokumentach 
dotyczących projektu 

•  Osoby korzystające z pomocy w ramach projektu będą informowane o źródle finansowania 
działań. 

• oznaczenie miejsca realizacji projektu stosowną informacją o źródle finansowania działań.  

Rezultaty 

• liczba osób, które skorzystały z pomocy: 21, w tym: 

• kobiety - 17 

• mężczyźni – 4 

• dzieci – 0  

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 X Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

 

Termin realizacji projektu 

01.09.2020 - 15.12.2020 

Źródła finansowania  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 r.  

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

16 000, 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 z terenu miasta Lublin  
Cele szczegółowe: 

• utworzenie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób doświadczających przemocy  
w rodzinie; 

• przełamanie stereotypów i lęków społecznych wobec przemocy; 

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

• uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez osoby doświadczające 
przemocy w rodzinie; 

• powrót do równowagi psychicznej, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez grupę 
docelową; 

• transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia; 

• rozpoznawanie własnych reakcji w sytuacji doświadczania przemocy; 

• nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia aktywizowanie 
środowiska lokalnego w działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy;  

• profilaktyka dysfunkcji społecznych, w szczególności psychoprofilaktyka uzależnień, przemocy 
w rodzinie; 

• nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zapobieganiem przemocy i możliwościami 
rozwiązania tego problemu. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• indywidualne poradnictwo psychologiczne / psychoterapia dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie  

• poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie  

• grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie  

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 
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• na bieżąco informowano instytucje współpracujące o dostępnych w ramach projektu formach 
pomocy; 

• przekazano do miejsc realizacji pomocy, do instytucji współpracujących i partnerskich 
informację o rozpoczęciu realizacji projektu; 

• informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie Stowarzyszenia; 

• obowiązujące logotypy oraz informacje o finansowaniu były 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 projektu było oznaczone stosowną informacją o źródle finansowania działań.  

Rezultaty 

• liczba osób, które skorzystały z pomocy: 48, w tym: 

• kobiety - 44 

• mężczyźni – 4  

• dzieci – 0  

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 XI Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu chełmskiego. 

 

Termin realizacji projektu 

01.01.2020- 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Starostwo Powiatowe w Chełmie 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

63030,00zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Cel główny projektu: Stworzenie powszechnego, kompleksowego i spójnego systemu bezpłatnej 
pomocy obywatelskiej oraz nieodpłatnej mediacji poprzez prowadzenie jedngo punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmskiego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 
2020 r.  
Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji czynne były 5 dni  
w tygodniu przez 4 godziny dziennie i ustytuowane w następujących lokalach: 

− poniedziałek: Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka, w godz. 8,30-12,30 

− wtorek: Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, w godz. 8,30-12,30 

− środa: Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 Rejowiec, w godz. 9,00-
13,00 

− czwartek: Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, w godz. 8,00-
12,00 

− piątek: Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, w godz. 8,00-
12,00. 

W związku, z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną z SARS-CoV-2 w trosce  
o bezpieczeństwo klientów i pracowników, na polecenie Zleceniodawcy podjęliśmy decyzję  
o udzieleniu porad zdalnie. W okresie 01.11.2020-31.12.2020 wszystkie porady prawne były udzielane 
za pomocą środków komunikacji na odległość. Poza wyznaczonymi godzinami realizacji zadania 
publicznego, doradcy świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczyli pomoc w ramach 
ramach wolonatriatu. 

Projekt był formą pomocy specjalistycznej dla osób potrzebujących pomocy i edukacji prawnej z terenu 
powiatu chełmskiego. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego były osoby, które składały 
pisemne oświadczenie przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, że nie są w 
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy obywatelskiej. W ramach działań projektwych z zakresu 
edukacji prawnej osoby udzielające nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego opracowały dwa e-
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poradniki, które składały się z 8 i 9 artykułów o tematyce najczęściej pojawiających się zagadnień z 
obszaru edukacji prawnej. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez doradców obywatelskich – 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIODPŁATNA MEDIACJA w wymiarze łącznym 
1020 godz., w ramach umowy cywilnoprawnej. 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez doradców obywatelskich – 
EDUKACJA PRAWNA, w ramach umowy cywilnoprawnej. 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez koordynatora – KOORDYNACJA,  
w wymiarze łącznym 195 godz., w ramach umowy cywilnoprawnej. 

• promocja projektu - realizowana była w trybie ciągłym przez cały okres trwania projektu. 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniane za pośrednictwem dotychczas 
zbudowanej „siatki” klientów, partnerów, pracowników oraz wykonawców/odbiorców usług 
świadczonych przez Stowarzyszenie; 

• podejmowano działania na rzecz zwiększania rozpoznawalności Stowarzyszenia i jego działań 
pomocowych wśród służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego; 

• informacje o zakresie świadczonej pomocy były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia 
(www.stowarzyszeniebonafides.pl); 

• miejsce realizacji zadania oraz dokumentacja prowadzona w ramach projektu zostały 
oznaczone logotypami oraz właściwą informacją o współfinansowaniu realizacji zadania; 

• każdy z uczestników i uczestniczek działań była poinformowana przed uzyskaniem wsparcia o 
źródle współfinansowania; 

• opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów promujących przedsięwzięcie, które były 
rozpowszechniane wśród klientów ośrodka, jak również instytucji pomocowych działających na 
terenie powiatu. 

• działania informacyjno-promocyjne miały charakter ciągły i trwały przez cały czas trwania 
projektu. 

Rezultaty 

• liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – 1 
punkt na terenie powiatu chełmskiego; 

• liczba godzin poradnictwa obywatelskiego świadczonego na terenie powiatu chełmskiego – 
1020 godziny (1020 godzin finansowanych ze środków z dotacji); 

• lczba godzin poradnictwa obywatelskiego świadczonych wolonatrystycznie na terenie powiatu 
chełmskiego –  50 godzin (w projekcie założono, że zostanie zrealizowanych 50 godzin - 
wskaźnik został osiągnięty); 
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• liczba opracowanych e-podręczników w ramach edukacji prawnej – 2 e-podręczniki 
(opracowanie 2 e-podręczników finansowanych ze środków z dotacji); 

• liczba artykułów opracowanych na potrzeby e-podręczników – 17 artykułów (w projekcie 
założono, że zostanie stworzonych 15 artykułów - wskaźnik został osiągnięty). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 12 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE XII Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz 
zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi. 

 

Termin realizacji projektu 
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01.01.2020- 31.12.2020 

Źródła finansowania  

Starostwo Powiatowe w Lublinie 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

64020,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Stworzenie powszechnego, kompleksowego i spójnego systemu bezpłatnej pomocy obywatelskiej oraz 
nieodpłatnej mediacji poprzez prowadzenie jedngo punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Konopniocy wraz z puntami mobilnymi w okresie od 01 stycznia do 31 
grudnia 2020 r.  

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji czynne były  
5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie i ustytuowane w następujących lokalach: 

− poniedziałek – Konopnica w godz. 10,00-14,00 (Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127) 

− wtorek – Konopnica w godz. 10,00-14,00 (Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127) 

− środa – Wojciechów w godz. 10,00-14,00 (Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5) 

− czwartek – Konopnica w godz. 10,00-14,00 (Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127) 

− piątek – Konopnica w godz. 10,00-14,00 (Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127) 
W związku, z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną z wirusem SARS-CoV-2  
w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, na polecenie Zleceniodawcy podjęliśmy decyzję  
o udzieleniu porad zdalnie. W okresie 12.03.2020-31.12.2020 wszystkie porady prawne były udzielane 
za pomocą środków komunikacji na odległość. Poza wyznaczonymi godzinami realizacji zadania 
publicznego, doradcy świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczyli pomoc w ramach 
ramach wolonatriatu. 

Projekt był formą pomocy specjalistycznej dla osób potrzebujących pomocy i edukacji prawnej z terenu 
powiatu lubelskiego. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego były osoby, które składały 
pisemne oświadczenie przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, że nie są  
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy obywatelskiej. W ramach działań projektowych z zakresu 
edukacji prawnej zoragnzowano i przeprowadzono warsztay edukacyjne (w wymiarze 12 godzin 
dydaktycznych) dla odbiorców z terenu powiatu lubelskiego. 

 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez doradców obywatelskich – 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIODPŁATNA MEDIACJA w wymiarze łącznym 
1020 godz., w ramach umowy cywilnoprawnej; 
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• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez doradców obywatelskich – 
EDUKACJA PRAWNA, w ramach umowy cywilnoprawnej; 

• zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez koordynatora – KOORDYNACJA, w 
wymiarze łącznym 240 godz., w ramach umowy cywilnoprawnej; 

• promocja projektu - realizowana była w trybie ciągłym przez cały okres trwania projektu. 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

• działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniane za pośrednictwem dotychczas 
zbudowanej „siatki” klientów, partnerów, pracowników oraz wykonawców/odbiorców usług 
świadczonych przez Stowarzyszenie; 

• podejmowano działania na rzecz zwiększania rozpoznawalności Stowarzyszenia i jego działań 
pomocowych wśród służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego; 

• informacje o zakresie świadczonej pomocy były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia 
(www.stowarzyszeniebonafides.pl); 

• miejsce realizacji zadania oraz dokumentacja prowadzona w ramach projektu zostały 
oznaczone logotypami oraz właściwą informacją o współfinansowaniu realizacji zadania; 

• każdy z uczestników i uczestniczek działań była poinformowana przed uzyskaniem wsparcia o 
źródle współfinansowania; 

• opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów promujących przedsięwzięcie, które były 
rozpowszechniane wśród klientów ośrodka, jak również instytucji pomocowych działających na 
terenie powiatu. 

• działania informacyjno-promocyjne miały charakter ciągły i trwały przez cały czas trwania 
projektu. 

Rezultaty 

• liczba funkcjonujących punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – 1 
punkt na terenie Konopnicy wraz z punkatami mobilnymi; 

• liczba godzin poradnictwa obywatelskiego świadczonego na terenie powiatu Konopnicy 
wraz z punkatami mobilnymi – 1020 godziny (1020 godzin finansowanych ze środków z 
dotacji); 

• lczba godzin poradnictwa obywatelskiego świadczonych wolonatrystycznie na terenie 
Konopnicy wraz z punkatami mobilnymi –  50 godzin (w projekcie założono, że zostanie 
zrealizowanych 50 godzin - wskaźnik został osiągnięty); 

• liczba obób objetych warsztatami edukacyjnymi w zakresie praw i obowiązków obywateli 
– 44 osoby (w projekcie założono, że udział w warsztatach weźmie min. 40 osób - wskaźnik 
został osiągnięty); 

• liczba godzin warsztataowych realizowanych w ramach edukacji prawnej – 12 godzin (w 
projekcie założono, że zostanie zrealizowanych 12 godzin - wskaźnik został osiągnięty). 
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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: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE XIII FORUM KOBIET ONLINE 
 

Termin realizacji projektu 

01.07.2020 – 01.07.2020 

Źródła finansowania 
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Działanie bezkosztowe 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

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. 
Cele szczegółowe: 

• inspirowanie kobiet do uczestnictwa w kulturze w roli odbiorczyń oraz do organizowania 
własnych wydarzeń kulturalnych czy działań prokulturowych; 

• podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich, aktywizacja w życiu publicznym  
i społecznym kobiet z terenów wiejskich/ wiejsko miejskich województwa lubelskiego 

 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

W dniach 1 lipca 2021 roku odbyła się zdalna edycja Forum Kobiet Aktywnych jako inicjatywa oddolna 
stowarzyszenia. Wydarzenie podzielone było na dwa kanały ZOOM: kanał prelekcyjny oraz kanał 
warsztatowy. Motywem przewodnim konferencji była „Kobieta w sieci” W Forum wzięło udział około 
80 kobiet. Forum stworzyło możliwość wymiany doświadczeń i poznania kobiet z pasją, energią, 
kreatywnych i gotowych podejmować nowe wyzwania. 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

Działania promocyjno – informacyjne realizowano w przestrzeni internetowej. Informacje o konferencji 
zostały przesłane newletterem do wszystkich kobiet zarejestrowanych w bazie, jednostek JST, mediów 
oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych Forum. Promocja odbywała się również na facebooku 
Stowarzyszenia oraz stronie www. 

Rezultaty 

• około 80 kobiet zostało objętych wsparciem VIII Forum Kobiet Aktywnych; 

• wzrost o 80% kompetencji społecznych i obywatelskich kobiet zamieszkujących obszary 
wiejskie województwa lubelskiego u 75% odbiorców projektu; 

• wzrost o 60 % poziomu aktywności społecznej i publicznej u 30 % odbiorców projektu; 

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

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 osób 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne:  0 osób 
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DZIAŁANIE XIV Centrum Wsparcia Rodzin 

 

Termin realizacji projektu 

01.01.2020- 28.09.2020 

Źródła finansowania  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
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Społecznego. 

Wartość dofinansowania w 2020 roku 

510 744,00 zł 

Cele realizowanego przedsięwzięcia 

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla 480 os. wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym  do 28/09/2020. 

Podjęte działania merytoryczne w ramach projektu 

• diagnoza potrzeb oraz coaching rodzinny realizowany przez asystentów rodzinnych, 

• oddziaływania samorozwojowe dla członków rodziny (indywidualne poradnictwo 
psychologiczne/ psychoterapeutyczne, indywidualne poradnictwo prawniczej, terapia 
uzależnień, doradztwo zawodowe),  

• oddziaływania samorozwojowe dla rodzin (terapia par, treningi umiejętności społecznych, 
Szkoła dla Rodziców, grupowe poradnictwo dla par, grupowe poradnictwo dla rodzin). 

Podjęte działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu 

Działania promocyjno – informacyjne realizowano w przestrzeni internetowej. Informacje o 
działaniach zostały przesłane do wszystkich osób zarejestrowanych w bazie, jednostek JST, mediów 
oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych. Promocja odbywała się również na facebooku 
Stowarzyszenia oraz w oddzielnej zakładce na stronie www. 

Rezultaty 

• liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich - 261 

• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 36 

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 480 

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 480 

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 480 

Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

• liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 4 

• liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne: 65 

• liczba wolontariuszy / wolontariuszek: 30 
 


