Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 10, e-mail: oik@mopr.siedlce.pl

poMOC jest w Tobie – REAKTYWACJA ZASOBÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy wsparciu finansowym Miasta
Siedlce i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”, edycja 2021 realizuje projekt pt. „poMOC jest w TobieREAKTYWACJA ZASOBÓW”.
Całościowy koszt zadania wynosi 118 240,00 zł, z czego Miasto Siedlce
zagwarantowało wkład własny na poziomie 38 240,00 zł, a kwota pozyskanych środków
z Ministerstwa wynosi 80 000 zł.
Potrzeba realizacji projektu wynika z nieustannej konieczności intensyfikowania
profesjonalnych działań na rzecz szeroko rozumianego przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zwiększania kompetencji osób udzielających wsparcia w tym zakresie. Jest
następstwem przeprowadzonej diagnozy potrzeb jak również wpisuje się w założenia
wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023, przyjętego Uchwałą Nr XXX/327/2020
Rady Miasta Siedlce z dn. 22.12.2020 r.
Główne cele projektu:
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- złagodzenie konsekwencji pokrzywdzenia przemocą domową,
- zwiększanie efektywności radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej,
- wspieranie powrotu do równowagi,
-wyposażenie w narzędzia profesjonalistów udzielających bezpośredniej pomocy
i wypracowanie w narzędzia efektywniejszego reagowania na krzywdzenie przy
wzmocnieniu współpracy instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu specjalistów udzielających wsparcia,
- zwiększenie dostępności do specjalistycznej, kompleksowej i specyficznej pomocy
osobom w kryzysie przemocy.
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Edukacyjny charakter Projektu umożliwi oddziaływanie na różne grupy społecznych (dzieci,
młodzież, dorośli i osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz ochrona zdrowia, oświata itp.).
Rekrutacja osób ma otwarty charakter przez cały okres realizacji projektu, a zaplanowane
działania uwzględniają wsparcie długoterminowe, zaś celem dotarcia do dotarcia do jak
najszerszej

grupy Odbiorców

niezbędna

jest

szerokorozumiana,

interdyscyplinarna

współpraca służb, instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie.
Działania Projektowe:
1. Samopomocowa Grupa Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej
2. Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową
3. Warsztaty dla specjalistów udzielających pomocy w sytuacji okołoprzemocowej
4. Konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem
socjalnym, terapeutą
5. Konferencja pt. „Stop Przemocy” podsumowującej Warsztaty i promująca
wydane materiały
6. Superwizja
7. Warsztaty z Dialogu Motywacyjnego
8. Szkolenie dla Pracowników Ośrwiaty i Ochrony Zdrowia „Niebieska KLarta w
praktyce”.
Jak skorzystać?
Chęć udziału można zgłosić:
- osobiście: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 08-110 Siedlce, ul. H. Sienkiewicza 32, pok.1
- telefonicznie: 25 794 30 10
- mailowo: oik@mopr.siedlce.pl
- z pośrednictwem mediów społecznościowych: Profil OIK na FB
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