
                 
                                                                                 

                                                 „Rodzina – dobre relacje”
                                                                          Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą

Gmina Miasto Ełk /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje projekt dofinansowany 
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Tytuł projektu: „Rodzina-dobre relacje”
                         Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą rodzinie
 
Cel  główny:  stworzenie  warunków sprzyjających  uzyskaniu  zdolności  do  funkcjonowania  osób
dotkniętych przemocą w rodzinie w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, w tym pełnieniu
ról  rodzinnych,  społecznych  i  zawodowych  poprzez  uzyskanie  świadomości  w  zakresie
psychologicznych  i  społecznych  zachowań  przemocowych  poprzez  osoby  doświadczające
przemocy oraz osoby stosujące przemoc. 
Projekt będzie trwał od 01.08.2018r. do 31.12.2018r

Dofinansowanie projektu :  39 000, 00zł
Łączna wartość projektu: 57 810, 00zł
Wkład własny Gminy Miasta Ełk:  18 810,00zł

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU: 
 osoby zamieszkałe na terenie Ełku 
 osoby starsze i niepełnosprawne
 specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy 

socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, policjanci, nauczyciele, przedstawiciele ochrony 
zdrowia)

 dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli na terenie miasta Ełk
 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ełk
 osoby doświadczające przemocy
 osoby stosujące przemoc
 osoby doznające przemocy w rodzinie i rodziny, w których jest lub była prowadzona 

procedura „Niebieska Karta”
OFERUJEMY:

 poradnictwo specjalistyczne (psychologa, radcy prawnego, terapeuty /specjalisty ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologa specjalizującego się w leczeniu traumy) 

 wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego
 grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy
 choreoterapia – terapia tańcem i ruchem, zajęcia z elementami samoobrony
 zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia rozwojowe

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu:

Biuro projektu 
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Ełku
ul. J. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk
tel. (87) 732 67 22
www.mopselk.naszops.pl
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