Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielonego w okresie sprawozdawczym 04.10.2017 do 31.12.2017 w projekcie „Rodzina bliżej siebie”
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Uczestnicy: osoby zamieszkałe n a terenie powiatu bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego (poza gminami z MOF Olsztyn),
zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (1 2 0 o s ó b (8 0K , 4 0 M ) z minimum 80 rodzin)
Nr projektu:

RPWM.11.02.03-28-0028/17

Tytuł projektu:

„RODZINA BLIŻEJ SIEBIE”

Rodzaj wsparcia
Zadanie 1 - Poradnictwo
specjalistyczne, z zakresu
prawno-obywatelskiego

Zadanie 1 - Poradnictwo z
zakresu umiejętności
psychospołecznych

Dokładna data

Godziny

Miejsce realizacji
wsparcia

12.11.2017
17.11.2017
19.11.2017
25.11.2017
30.11.2017
02.12.2017
03.12.2017
07.12.20117
10.12.2017
16.12.2017

11.00-14.00
14.00-16.00
11.00-19.00, 19.30-22.00
11.00-20.00
11.00-16.30
10.00-12.00
09.00-16.30
14.00-20.00
09.00-19.00
09.00-16.15

Olsztyn

09.11.2017
14.11.2017
15.11.2017
16.11.2017
17.11.2017
19.11.2017
21.11.2017
27.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
02.12.2017
09.12.2017
10.12.2017
16.12.2017

09.00-17.45
15.15-17.15
16.00-18.00
15.30-17.30
16.00-18.00
09.00-15.30
09.00-15.30
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
13.00-18.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

Bartoszyce

Nidzica
Bartoszyce
Olsztyn
Nidzica
Bartoszyce
Nidzica
Bartoszyce

Ostróda
Bartoszyce
Ostróda

Ostróda
Bartoszyce

Dodatkowe informacje
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i rodzinne dla rodzin,
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 60 godzin
doradztwa.
Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim
formom dyskryminacji.

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 60 godzin doradztwa.
Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim
formom dyskryminacji

Zadanie 2 - Wsparcie w
rozwiązywaniu problemów
rodzinnych poprzez
zastosowanie mediacji

09.11.2017
15.12.2017
15.12.2017
17.12.2017

11.00-15.00
08.00-10.30
14.00-17.00
10.00-17.00

Nidzica
Bartoszyce
Olsztyn
Nidzica

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod
bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m. in.
poprzez zastosowanie mediacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono
16 godzin mediacji.
Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim
formom dyskryminacji

Zadanie 3 - Wsparcie rodzin w
rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo-wychowawczych

18.11.2017
19.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
24.11.2017
25.11.2017
26.11.2017
27.11.2017
28.11.2017
02.12.2017
03.12.2017
09.12.2017
11.12.2017
12.12.2017
16.12.2017
18.12.2017
19.12.2017

08.00-19.00
08.00-16.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
08.00-19.00
08.00-19.00
16.00-18.00
08.00.-19.00
09.00-17.00
10.00-16.00
09.00-17.00
16.00-18.00
12.00-18.00
09.00-17.00
15.00-17.00
15.00-20.00

Bartoszyce

Poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych pozwolą na
zmianę
u
uczestników
poprzez
osobiste
odkrycia, poszerzenie
samoświadomości,
zrozumienie
swoich
mechanizmów
działania.
Zastymuluje do działania, podjęcia decyzji, wprowadzenia zmiany i
podjęcia działań, które zmienią niekorzystną sytuację klienta. W okresie
sprawozdawczym przeprowadzono 100 poradnictwa coacha/pedagoga.
Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim
formom dyskryminacji

29.10.2017
04.11.2017
15.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
07.12.2017
16.12.2017
19.12.2017

08.00-13.00
08.00-12.00
15.00-18.00
09.00-13.00
10.00-14.00
16.30-19.30
11.00-15.00
15.00-17.00

Zespół Szkół w
Górowie
Iławeckim; ul.
Wyszyńskiego 1,

31.10.2017
18.11.2017
19.11.2017
22.11.2017
03.12.2017
10.12.2017
14.12.2017
22.12.2017

15.00-19.00
16.00-20.00
14.00-21.00
16.00-20.00
15.00-19.00
16.00-19.00
15.00-19.00
16.00-19.00

Napiwoda 55a ;
Nidzica

Zadanie 4 - Organizacja i
wsparcie grup
samopomocowych, spotkania
uczestników i uczestniczek
projektu

Ostróda

Bartoszyce
Nidzica
Bartoszyce
Nidzica
Ostróda
Nidzica
Olsztyn
Ostróda
Nidzica
Olsztyn
Nidzica

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, do 12 miesięcy przed zakończeniem
projektu, tj. do 31.10.2019 r. Zostało powołanych 5 Grup samopomocowych na
terenie powiatów: bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego,
olsztyńskiego (poza gminami z MOF Olsztyn), których działania skupione
będą na wspólnej walce z danym problemem. Celem istnienia tych grup
będzie polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie izolacji i wykluczenia
społecznego. Cykliczne spotkania będą miały na celu:- dzielenie się
doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem
trudności.
Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim
formom dyskryminacji

Zadanie 9 - Wspieranie
organizacji pomocy sąsiedzkiej,
usług wolontariackich dla
rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

31.10.2017
19.11.2017
28.11.2017
10.12.2017
16.12.2017
28.10.2017
04.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
09.12.2017
30.10.2017
31.10.2017
17.11.2017
29.11.2017
08.12.2017
22.12.2017
25.11.2017

08.00-17.00
11.00-16.00
10.00-16.00
11.00-17.00
11.00-17.00
08.00-17.00
09.00-16.00
09.00-15.00
09.00-14.00
09.00-14.00
08.00-20.00
08.00-20.00
15.00-20.00
13.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
08.00-16.00

Expo Mazury
S.A.; ul.
Grunwaldzka 55
Ostróda
Inkubator
Ekonomii
Społecznej w
Mrągowie
Olsztyn , biuro
projektu

Olsztyn - szkolenie Udział wolontariuszek w spotkaniach grup samopomocowych w miarę potrzeb
wspierały uczestników i uczestniczki projektu poprzez bieżący kontakt i
pomoc opiekunom grup. Działania były prowadzone zgodnie z zasadami
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także
przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

