Lider projektu:

Prawo do życia
w świecie bez przemocy
Projekt realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Program Regionalny,
Sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

partnerzy projektu:

 Wg danych z Komendy Głównej Policji w Polsce
odnotowano w 2019 roku 88032 ofiar przemocy, z
których 65195 stanowiły kobiety, 10 676 mężczyźni,
a 12161 dzieci.

Problem
przemocy

 W samym województwie lubuskim w tym okresie,
według danych z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, zarejestrowano 6510 osób
dotkniętych przemocą , z czego aż 4613 osób
pochodziło z południa województwa.
 Przyczyny stosowania przemocy:
 utrata kontroli nad agresywnym zachowaniem,
 uwarunkowania kulturowe i role rodzinne,
 coraz mniejsza, jednak nadal akceptowalność

Przemoc a wykluczenie społeczne

Problem
przemocy

Poczucie wstydu i winy za to co się dzieje,
powoduje wycofanie się z życia
społecznego, problemy w prawidłowym
funkcjonowaniu w nim.

TKOPD – 2021
ilość osób korzystających ze schronienia:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 27 kobiet, 29 dzieci
Dom Samotnej Matki – 10 kobiet, 14 dzieci

Motywacja
realizacji
projektu

594 - ilość osób korzystających ze wsparcia w formie
rozmowy – I kontakt
297 - ilość osób korzystających z Telefonu Zaufania
382 – ilość osób, które uczestniczyło w działaniach
edukacyjnych i grupach wsparcia (dzieci i młodzież w
szkołach, nauczyciele i inne)
Także doświadczenia naszych - MOPS i ROPS.

Cele
projektu:

Wsparcie grup narażonych na
wykluczenie społeczne w związku z
doświadczaniem lub możliwością
doświadczania przemocy.
Uświadamianie osób wykluczających –
stosujących przemocy, o skutkach ich
działań.
Budowanie sieci powiązań pomiędzy
podmiotami, które świadczą pomoc.

II moduły
projektu

MODUŁ LOKALNY

MODUŁ REGIONALNY

Działania skierowane w
środowisko miasta Zielona
Góra oraz do osób, które
zgłoszą się po moc do TKOPD z
całego województwa
lubuskiego

 Działania podnoszące
kompetencje osób
świadczących wsparcie z 8
powiatów oraz działanie
bezpośrednio, skierowane
jako pilotaż, do osób
doświadczających sytuacji
kryzysowych.

Partner modułu

Partner modułu

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze
(MOPS)

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Zielonej Górze
(ROPS)

 Udzielenie wsparcia, dotarcie z ofertą projektu do 370 osób.

Rezultaty
projektu

 Przeprowadzenie 60 godzin szkoleń.
 Udzielenie doradztwa/poradnictwa/wsparcia indywidualnego – 772 godzin
 Udzielenie wsparcia/poradnictwa grupowego – 311 godzin
 Wykonanie materiałów informacyjnych – 2
 Publikacje w mediach – 4

 Audycje radiowe – 2
 Liczba partnerstw - 2

Czas trwania
projektu oraz
koszt

Projekt realizowany będzie
od 31 grudnia 2021 do 30 września 2023
Trwa 21 miesięcy
Wartość dofinansowania – 83 319,53 EURO

1. DZIAŁANIE
Profilaktyka
przeciwdziałania
przemocy w
placówkach
edukacyjnych

1 .01.2022-31.07.2023
MODUŁ LOKALNY
W PARTNERSTWIE Z MOPS

Działania edukacyjne skierowane do kadry w zakresie identyfikacji
różnych form przemocy i możliwości reagowania, m.in.:






poniżanie i przemoc rówieśnicza w podmiocie edukacyjnym,
rozpoznawanie i reagowanie na przemoc seksualną,
nowoczesne techniki stosowania przemocy – cyberprzemoc,
mediacje rówieśnicze,
aspekty prawne przeciwdziałania przemocy, w tym procedura NK.

Działania skierowane są do szkół podstawowych, przedszkoli i
żłobków.
Każdy z uczestniczących podmiotów będzie mógł wybrać 2 tematy
szkoleń (dostosowanie do potrzeb). Każde szkolenie trwa 3 godziny
+ dodatkowo 4 godziny konsultacji indywidualnej.
Planowane jest objęcie działaniem 6 podmiotów (po dwa z każdej
kategorii), istnieje możliwość łączenia uczestników z różnych
placówek.

1.

2. DZIAŁANIE
Profilaktyka –
umiejętności
społeczne
1 .01.2022-31.08.2023

Warsztaty umiejętności wychowawczych – kształtowanie
prawidłowych postaw rodzicielskich u rodziców
doświadczających problemów wychowawczych w kontakcie z
dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bez
przemocy.
2 grupy po 12 osób każda, 40 godzin na każdą grupę,
miejsce realizacji: sala szkoleniowa TKOPD

2.

- Warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla osób stosujących
przemoc – rozwijanie kompetencji osób stosujących przemoc w
zakresie komunikacji przez przemocy.
odbiorcami będą osoby, które realizowały program
korekcyjno-edukacyjny

MODUŁ LOKALNY
W PARTNERSTWIE Z MOPS

2 grupy po 7 osób każda, 64 godziny na każda grupę
miejsce realizacji: wynajęta sala poza TKOPD
stworzenie reportażu radiowego z uczestnictwem osób z
grupy terapeutyczno-psychologicznej

Spotkanie/konferencja dla osób starszych
z Zielonej Góry

3. DZIAŁANIE
Profilaktyka –
edukacja seniorów w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
01.02.2022- 31.06.2022
MODUŁ LOKALNY
W PARTNERSTWIE Z MOPS

Podjęcie tematyki stosowania przemocy w domach lub
instytucjach opiekuńczych wobec tej grupy społecznej.
Czas trwania 3 godziny
Ilość uczestników – 60 osób
Miejsce realizacji – sala MOPS
Wykonanie materiału informacyjnego dotyczącego radzenia
sobie z przemocą, w tym przemocą domową.
Wsparcie realizacji z Fundacji Projekt Starsi z Warszawy
Udział partnerski Komendy Powiatowej Policji w Zielonej Górze

4. DZIAŁANIE
Wspierającopomocowe w formie
indywidualnej dla osób
doświadczających
przemocy i innych
sytuacji kryzysowych
01.01.2022- 30.09.2023

Poradnictwo specjalistyczne indywidualne
oferowane do osób zgłaszających się do TKOPD i
przebywających w OIK i DSM

Indywidualne dobieranie poradnictwa (prawnik, psycholog,
psychiatra, ekspert w obszarze wychowawczo-opiekuńczym,
organizacji gospodarstwa domowego, zarządzania finansami)

Ilość poradnictwa : 28 godzin w każdym miesiącu
Miejsce realizacji: TKOPD

5. DZIAŁANIE
Wspierającopomocowe w formie
grupowej dla osób
doświadczających
przemocy i innych
sytuacji kryzysowych
01.01.2022- 30.09.2023
MODUŁ LOKALNY
W PARTNERSTWIE Z MOPS

Poradnictwo specjalistyczne grupowe oferowane do
osób zgłaszających się do TKOPD i przebywających
w OIK i DSM
1.

Grupa wsparcia dla mieszkańców DSM (3 godziny w
miesiącu) + opieka nad dziećmi

2.

Grupa wsparcia psychologicznego dla osób
doświadczających przemocy.
Grupa stworzona dla osób „z zewnątrz”, które
doświadczają przemocy, funkcjonują w procedurze NK.

3 grupy po 7 osób każda, 44 godziny dla każdej grupy.

6. DZIAŁANIE

Podnoszenie
kompetencji osób
pracujących z ofiarami
przemocy
01.05.2022- 31.08.2023

MODUŁ REGIONALNY
W PARTNERSTWIE Z ROPS

Podniesienie kompetencji przedstawicieli 8
powiatów z województwa lubuskiego.
Przeprowadzenie 4 szkoleń, po 6,5 godz. każde,
w tematyce pracy z osobami doświadczającymi przemocy
i stosującymi przemoc, przemocy seksualnej wobec dzieci
i dorosłych, strategie pracy z rodziną, komunikacja bez
przemocy.
(4,5 godz. szkolenie merytoryczne + 45 min. Omawianie
przypadków z życia +45 min. wspólne przygotowywanie
materiału informacyjnego zawierającego zbiór
możliwości udzielania wsparcia w 8 powiatach)
Miejsce realizacji – 1 szkolenie w Zielonej Górze, 3
szkolenia w innych powiatach.
Ilość uczestników – 20 osób na każdym szkoleniu.

7. DZIAŁANIE
Wspierającpomocowe
zwiększające
możliwości działań w 8
powiatach

Pilotaż – mobilny psycholog w 8 powiatach
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego udzielanego
rodzinie w sytuacjach kryzysowych wynikających z przemocy
lub innej sytuacji np. prób samobójczych, wypadkach
komunikacyjnych.

01.01.2023- 30.09.2023
Ilość godzin – 20 godzin dla każdego powiatu
MODUŁ REGIONALNY
W PARTNERSTWIE Z ROPS

Psycholog będzie wybrany przez każdy powiat indywidualnie.

Konferencja

8. DZIAŁANIE

Konferencja „Mądre
rodzicielstwo – dzieci
do 6 roku życia”
01.02.2023- 30.09.2023

Odbiorcami będą rodzice, opiekunowie
prawni dzieci, osoby pracujące z dziećmi do
6 roku życia.
Poruszana będzie tematyka dotyczyła
będzie różnych możliwości wychowywania
dzieci, znajdowania równowagi pomiędzy
zajęciami dodatkowymi a czasem wolnym,
aspektów rozwoju intelektualnego rozwoju
dziecka na jego wczesnym etapie,
rozumienia praw dziecka, uczenia dziecka
samodzielności, zalet pracy w grupie i
pomagania swojemu rodzeństwu.
Czas trwania: 5 godzin, w tym 3 godz. panel
wspólny i 2 godz. warsztaty.
Przewidujemy 4 prowadzących (m.in.
Aleksandra Piotrowska, Mirosława Kątna, 1
os. z TKOPD, 1 os. z UZ).
Ilość uczestników: 72 os.

Transmisja konferencji w internecie FB

9. DZIAŁANIE
Informacje do
mieszkańców
województwa
lubuskiego nt.
przeciwdziałania
przemocy
01.01.2022- 30.09.2023

Publikacja 4 artykułów w formie papierowej
przygotowanych przez 4 ekspertów z działania
Konferencji - Mądre rodzicielstwo

1 artykuł pod koniec projektu podsumowujący
przeprowadzone działania oraz zawierający
informacje o możliwości uzyskania pomocy w 8
powiatach
2 audycje radiowe (przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie)
1 reportaż z udziałem osób stosujących przemoc

Dziękujemy
za uwagę

