TYTUŁ PROJEKTU

„Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw
przemocy – edycja II”

GŁÓWNY TEMAT

Edukacja dla bezpieczeństwa – zainteresowanie problematyką
przemocy w rodzinie społeczności lokalnej, zachęcenie do dalszego
budowania i wzmacniania lokalnej koalicji na rzecz interwencji
wobec przemocy w rodzinie.

CEL PROJEKTU
(1 ZDANIE

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wdrożenie kompleksowych działań
mających
na
celu
edukację
dla
bezpieczeństwa
wewnątrzrodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
zwiększenie skuteczności działania służb społecznych w pomocy
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz wzrost
świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy w mieście Ełk

KRÓTKI OPIS
PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt realizował założenia i zadania Programu w zakresie
podniesienia kompetencji i umiejętności osób działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzrostu świadomości
dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy i nawiązanie nowych
kontaktów w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zacieśnianie
istniejącej współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami
i organizacjami pozarządowymi.
Przyczynił się do poszerzenia wiedzy, zapobieganiu i powielaniu
złych nawyków rodzinnych i środowiskowych oraz propagował
prawidłowe wzorce rodzicielskie oparte na wzajemnej pomocy,
szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów
bez przemocy, dobrych relacjach, wychowania bez przemocy.
Nastąpił wzrost świadomości na temat przemocy (w tym przemocy
rówieśniczej), uzależnień, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
udzielania pierwszej pomocy, cyberprzestrzeni, zasad bezpiecznego
zachowania w tym bezpieczeństwa seniorów.

REALIZATOR I
PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator projektu – Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ełku,
Wnioskodawca projektu - Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki
Społecznej, Poradnia Rodzinna w Ełku,
Partnerzy:
 Urząd Miasta Ełku Wydział Edukacji,
 Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”,
 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy,
 Komenda Powiatowa Policji w Ełku,
 Straż Miejska w Ełku,
 Organizacje pozarządowe,
 Ochotniczy Hufiec Pracy w Ełku,
 Przychodnia Leczenia Uzależnień w Ełku,













GRUPA
DOCELOWA

NAJWAŻNIEJSZE
DZIAŁANIA W
RAMACH
PROJEKTU, W TYM
WARTE
POWIELENIA W
INNYCH
PROJEKTACH (NP.
KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

Ełckie Centrum Kultury,
Miejska Biblioteka Publiczna Ełk,
Szkoły z terenu Miasta Ełk,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Zakłady opieki zdrowotnej (ochrona zdrowia),
Sąd Rejonowy w Ełku,
Prokuratura Rejonowa w Ełku,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Organizacje pozarządowe : Stowarzyszenie „Razem Łatwej”
w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie „Adelfi” w Ełku,
Centrum Edukacji Ekologicznej.

 osoby dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie,
 przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych
za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i instytucje
oraz organizacje udzielające pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy w rodzinie,
 społeczność lokalna
 warsztaty informacyjno- edukacyjno-profilaktyczne,
 poradnictwo i konsultacje specjalistyczne (psycholog,
prawnik, pracownik socjalny),
 zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla osób dotkniętych lub
zagrożonych przemocą w rodzinie,
 warsztaty dla rodziców/opiekunów dziecka,
rodziców/opiekunów wychowujących dziecko z rodzin
zagrożonych przemocą,
 zajęcia z animatorem – z zakresu bezpiecznych zachowań
w ruchu drogowym oraz nauka spędzania czasu wolnego
z dzieckiem przy wykorzystaniu aktywnych metod
wychowawczych,
 zajęcia z programem socjoterapeutycznym dla dzieci
i młodzieży,
 cykl edukacyjno-szkoleniowy dla osób pracujących
z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą
w rodzinie,
 seminaria dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych
za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 kampania społeczna „Biała Wstążka” Stop przemocy wobec
kobiet,
 działania informacyjno-promocyjne.

INNOWACYJNE
INICJATYWY W
RAMACH
PROJEKTU

Nastąpił wzrost świadomości na temat przemocy (w tym przemocy
rówieśniczej), uzależnień (dopalaczy), bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w tym udzielania pierwszej pomocy, cyberprzestrzeni,
zasad bezpiecznego zachowania w tym bezpieczeństwa seniorów.
Nawiązana została współpraca pomiędzy różnego rodzaju
instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym bezpieczeństwa osób
starszych. Nawiązano partnerstwa do realizacji projektu - działań
wspierających rodziny doświadczające przemocy, działań
upowszechniających informację o aktualnej bazie instytucji
i podmiotów świadczących pomoc osobom doznającym przemocy,
pomoc w prowadzeniu warsztatów.
Nie dotyczy

ZREALIZOWANE
INWESTYCJE
http://mopselk.naszops.pl/programy-i-projekty/rodzina-wolna-odprzemocy-miasto-elk-skutecznie-przeciw-przemocy-edycja-ii
http://elk.dlawas.info/wiadomosci/rodzina-wolna-od-przemocymiasto-elk-skutecznie-przeciw-przemocy/cid,8472,a
https://pl-pl.facebook.com/KampaniaBialaWstazkaElk/

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r55155617,Rodzinawolna-od-przemocy-Miasto-Elk-skutecznie-przeciw-przemocy.html
http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/1476/razem-bezpieczniej
https://ro.com.pl/elk-realizuje-projekt-rodzina-wolna-odprzemocy/01301342
https://radio5.com.pl/rusza-kampania-bialej-wstazki/

https://radio5.com.pl/zakonczyla-sie-kampania-bialej-wstazki/
https://www.youtube.com/watch?v=behYhJkFWj0

