Wykaz zadań zleconych na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.

Podmiot nazwa, adres, osoba
do kontaktu

Data zawarcia
umowy

V. Umowy roczne – przemoc – II edycja
1.
Fundacja Dzieci Niczyje, 0315.09.2013 r.
926 Warszawa, ul.
Walecznych 59
Renata Szredzińska, tel. (22)
6161669

Data
zakończenia
realizacji
zadania

Zakres umowy – formy pomocy

31.12.2013 r.

- konsultacje psychologiczne kwalifikujące do
pracy w grupach warsztatowych,
-warsztat dla rodziców „Grunt to przywiązanie”
-warsztat dla rodziców „Daj dziecku siłę”
-warsztat dla rodziców „Bez klapsa”
-przygotowanie i dystrybucja broszury nt.
dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”
-szkolenie kaskadowe dla profesjonalistów
„Zamiast klapsa”
-przygotowanie i dystrybucja pakietów
kampanii „Słowa dają moc” – 2000 pakietów
-promocja scenariuszy spotkań edukacyjnych
na stronie internetowej Fundacji
-dystrybucja publikacji nt. dobrych praktyk we
wspieraniu rodziny – 300egz.
-przygotowanie i dystrybucja publikacji na
temat problemu przemocy wobec dzieci i
młodzieży – 500 egz.
- opracowanie i wydanie materiałów
wchodzących w skład pakietu edukacyjnego:
poradnik – 500 szt., ulotka „żółta kartka”-2000
szt., film edukacyjny-150 egz.
- przeprowadzenie seminariów dla członków
zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych (prowadzących rozmowy z
osobami stosującymi przemoc w rodzinie) w
18 dzielnicach m. st. Warszawy
- przygotowanie i wydrukowanie 500 szt.
materiałów edukacyjnych na płytach CD,
- przeprowadzenie szkoleń w formie
wykładów, seminarium i warsztatu w dwóch
szkołach medycznych w 18 klasach/grupach

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
00-515 Warszawa,
ul. Żurawia 16/20
Paula Klemińska, tel. (22)
4993733

1.09.2013 r.

31.12.2013 r.

3.

Mederi, Al. Dzieci Polskich
20, 04-736 Warszawa,
Joanna Cielecka – Kuszyk
501 023 056
Iwona Łabajczyk
22 815 76 02/03
Fundacja Centrum Praw
Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00679 Warszawa,

1.09.2013 r.

31.12.2013 r.

23.09.2013

31.12.2013 r.

4.

- druk i dystrybucja ulotek i poradników (6000
egz. Poradniki poznaj swoje prawa- jeśli
jesteś ofiarą przemocy, uwolnij się od
krzywdzącego związku, 28 000 egz. ulotek –
przemoc domowa powiedz nie, przemoc
domowa: masz prawo, przemoc ekonomiczna
– uwolnij się , młodzież przeciw przemocy

Liczba
beneficjentów

Uwagi

ok. 288 osób

Umowę podpisano
3.09.2013 r.

270 osób

Umowę podpisano
16.09.2013 r.

Poradnik: 6000
egz.
ulotki: 28 000 egz.
niezbędniki:7500
egz.
dystrybucja ok.
10 000 os.

5.

Stowarzyszenie OPTA ul.
Marszałkowska 85 lok. 34,
00-683 Warszawa Katarzyna
Przyborowska 22 626 05 00
509 634 192
22 424 09 89

23.09.2013

31.12.2013 r.

domowej, 7500 egz. Niezbędników dla
profesjonalistów, 10 tys. egz. Ulotki
skierowanej do świadków przemocy w
rodzinie)
- szkolenie dla rzeczniczek wspierających
kobiety pokrzywdzone przemocą, 3 spotkania
edukacyjne
- zorganizowanie happeningu
- opracowanie i druk poradnika edukacyjnego
dla specjalistów służb zobowiązanych do
realizacji procedury Niebieskich Kart (500
egz.)
-film instruktażowy dla spejalistów
realizujących procedurę NK, pokazujący
kolejne etapy pracy grupy roboczej w
obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (500 egz. dvd)

Szkolenie dla 7-15
os
Hepening – 150200 osób
Spotkania
edukacyjne 30-40
osób
Informacje o
projekcie -ok. 800
osób
Poradnik i film po
500 osób

