
Zaproszenie do lokalnego
partnerstwa edukacyjnego 

  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji                            
"Pomost"

Świebodzin, 01.09.2022 r. -30.10.2023 r.   



Plan spotkania

1.Powitanie 
2.Założenia projektu "Mówimy STOP!
3.Dyskusja nad możliwościami współpracy
4.Podsumowanie spotkania i poczęstunek



             Projekt Mówimy STOP! 

Realizowany od 1.09.2022r.  do 31.12.2023 r. w ramach Funduszu EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy)  i Funduszy Norweskich w ramach
Programu Aktywni Obywatele -Fundusz Regionalny 

Partnerem w projekcie jest Islandzkie Centrum Praw Człowieka



 rozwijanie wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży 

zbudowanie lokalnej sieci współpracy środowiskowej łączącej instytucje
publiczne , NGO i przedsiębiorców,
zwiększenie poziomu wsparcia i prowadzenie mieszkań chronionych dla 
 rodzin wraz ze wsparciem wykwalifikowanej kadry, 
wdrożenie modelu komunikacji interwencji w sytuacji przemocy, 

       z wykorzystaniem działań profilaktycznych, 

       z wykorzystaniem infolinii , pomocy sąsiedzkiej i członków sieci

Cele szczegółowe: 

Cele projektu 
Zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą
domową w rejonie lubuskim.
Uzupełnienie działań podmiotów publicznych poprzez
wsparcie środowiskowe. 



5

Utworzenie mieszkania
wspieranego 

2

 Broszura informacyjna
/newsletteru 

3

Warsztaty
profilaktyczne dla

dzieci i  młodzieży 
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Produkty  projektu

Wsparcie
edukacyjno-

profilaktyczne dla
osób dotkniętych

przemocą domową 

Utworzenie punktu
konsultacyjnego/infolinii

1

 Działania w ramach 
 partnerstwa lokalnego
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5

Szkolenia i rady
pedagogiczne 
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Promowanie działań
podejmowanych przez

podmioty lokalne 
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Prof. UZ, dr hab.
Inetta Nowosad

1.Wczesne zapobieganie przemocy ,rozpoznawanie
błędów wychowawczych i strategia przeciwdziałania

 
2.Współpraca z rodzicami na rzecz przeciwdziałania

przemocy-wzmacnianie synergii wychowawczej
 
 

Rady pedagogiczne
2 h lekcyjne  

Warsztaty  profilaktyczne dla 
 młodzieży 

Rozwijanie kompetencji społecznych,
mocnych stron i zasobów w celu

przeciwdziałania inicjacji zachowań
ryzykownych. 

(filmy, kreskówki, prezentacje)
 

-podczas lekcji wychowawczych 
-podczas wycieczki edukacyjnej 

 

Propozycje współpracy 



Prof. UZ, dr hab.
Inetta Nowosad

 
1.Strategia przeciwdziałania przemocy domowej na

bazie doświadczeń Programu Miasta Reykjavik
 

2.Współpraca środowiska lokalnego na rzecz
profilaktyki przemocy domowej

 
 

Szkolenia/warsztaty dla pracowników
podmiotów partnerstwa lokalnego  

Promowanie przez "Pomost"
działań  podejmowanych w

środowisku lokalnym 
 

1.Udostępnianie plakatów, ulotek 
 

2. Promowanie propozycji pomocy 
osobom doświadczającym przemocy

domowej 
 

3.Organizowanie lokalnych spotkań
wymiany doświadczeń 

 

Propozycje współpracy 



Spotkanie lokalne z przedstawicielami 
Islandzkiego Centrum Praw Człowieka -kwiecień 2023 

 
1.Debata z udziałem wychowawców i  młodzieży 

 
2. Inne propozycje spotkań 

 
 
 
 
 
 

Propozycje współpracy 



Dziękujemy za uwagę 
 

Zapraszamy do współpracy 
 
 
 
 
 
 


