
S e m i n a r i u m  
6 czerwca 2014r. Warszawa 

 

rozpoczynające projekt 

  

MÓJ DOM BEZ PRZEMOCY 
 - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar 

przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia 
MONAR   

 

Czas realizacji projektu  

 czerwiec 2014 – listopad 2015  

 

w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu 

na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

 

 Całkowity koszt projektu: 246 650 zł 

 

 Wartość dotacji w ramach Norway Grants: 207 750 zł 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

1. Lider projektu - Stowarzyszenie MONAR reprezentowane w 
placówkach : 

 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT  w Gdańsku 

 Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Turowie  

 Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Zgorzelcu 

 

2.  Partnerzy projektu:  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

3. Zespół Zarządzający: 

 

Iwona Pasichnyk – kierownik projektu 

Agnieszka Nowak - kierownik DSM w Gdańsku 

Marta Filipowska - kierownik DSM w Zgorzelcu 

Adam Radziwon - kierownik DSM w Turowie 

Teresa Sierawska – ekspert organizator 
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CEL PROJEKTU  
 

 zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 
zwiększenie dostępności usług , w tym 
specjalistycznego poradnictwa,  

 podniesienie jakości usług adresowanych do 
mieszkanek Domach Samotnych Matek 
Stowarzyszenia MONAR. 

 poprawa i dostosowanie infrastruktury placówek  
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DZIAŁANIA 
 

1. Podniesienie kompetencji społecznych i poprawa 
funkcjonowania mieszkanek Domów Samotnych 
Matek  w Gdańsku, Turowie, Zgorzelcu 

- praca metodą asystentury 

- pomoc psychologiczna  

- trening umiejętności rodzicielskich  

 

 

 

 

Czerwiec  2014   do  Listopad    2015 
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DZIAŁANIA 

2. Wypracowanie zasad współpracy z jednostkami 
samorządowymi  

- celem tego działania jest przygotowanie zasad udzielania pomocy oraz 
zasad współpracy między Domami Samotnej Matki a jednostkami 
pomocy społecznej, aby skuteczniej i efektywniej pomagać 
beneficjentom 

- zasady będą przygotowywane przez trzy grupy ekspertów z Gdańska, 
Zgorzelca, Wielunia. Skład zespołu: kierownicy DSM, przedstawiciele 
OPS, inni eksperci ze służb społecznych  

 

 
 

Czerwiec  2014   do  Październik   2015 
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DZIAŁANIA 
 

3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników 
Stowarzyszenia MONAR  organizujących pomoc w 
placówkach dla samotnych matek z dziećmi  

 

- specjalistyczne szkolenia  z zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie przeprowadzone zgodnie z  wytycznymi Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej 

 

 

Wrzesień  2014 Październik  2014 Listopad  2014 
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DZIAŁANIA 
 

4. Poprawa i dostosowanie infrastruktury  Domów 
Samotnej Matki w  Gdańsku, Turowie, Zgorzelcu 

 

- prace remontowo - adaptacyjne mające na celu poprawę infrastruktury 
mieszkalnej oraz utworzenie  nowych miejsc noclegowych 

 

 

 Czerwiec  2014   do  Grudzień    2014 
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DZIAŁANIA 
 

5. Promocja projektu 

 

 

http://www.dombezprzemocy.monar.org/  
 

http://www.dombezprzemocy.monar.org/
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REZULTATY 
1. Zwiększenie kompetencji społecznych, wychowawczych, 

rodzicielskich matek mieszkających w domach 
samotnej matki 

2. Nawiązanie ścisłej współpracy i wypracowanie zasad 
udzielania pomocy matkom i ich dzieciom . 

3.  Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników 
Stowarzyszenia w pracy z osobami dotkniętymi 
przemocą.  

4. Poprawa warunków mieszkalnych poprzez remonty i 
adaptacje wykonane w Domach Samotnej Matki w 
Turowie, Gdańsku i Zgorzelcu oraz stworzenie nowych 
miejsc noclegowych. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

IWONA PASICHNYK KIEROWNIK PROJEKTU 
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