
Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt „Mi ędzynarodowa 
współpraca przeciwko przemocy” 

Polska 17.11 – 18.11.2011 r. (Jedlina – Zdrój) 
 
Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska, Włochy, Portugalia) omówiony 
został cały projekt oraz ustalone zostały następujące kwestie: 
 
I. Harmonogram warsztatów międzynarodowych oraz forum podsumowującego 

projekt: 

- Warsztat w Polsce dla przedstawicieli ngo oraz władz lokalnych (3 dni) 

Warsztat odbędzie się w Polsce w okresie między 28.05.2012 a 31.05.2012; 

- Warsztat w Portugalii dla specjalistów (3 dni) 

Warsztat odbędzie się w Portugalii w okresie między 08.10.2012 a 13.10.2012; 

- Warsztat we Włoszech dla pracowników socjalnych (3 dni) 

Warsztat odbędzie się we Włoszech w okresie między 11.02.2013 a 17.02.2013; 

- Forum wymiany doświadczeń/ pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów 

międzynarodowych oraz zaproszonych gości 

Forum odbędzie się w Polsce w okresie miedzy 03.06.2013 a 08.06.2013. 

 
II. Kampania podnosząca świadomość - tematyka artykułów podnoszących świadomość 

oraz promujących projekt: 

- Pierwszy artykuł powinien dotyczyć idei/ założeń projektu, partnerów projektu; 

- Drugi, trzeci i czwarty artykuł powinien dotyczyć podnoszenia świadomości; 

- Piąty (ostatni) artykuł powinien dotyczyć rezultatów projektu (tego, co udało się 

wypracować). 

Propozycja partnera włoskiego dotycząca tematyki artykułów: 

I artykuł – informacja o projekcie (cele, partnerzy), 

II artykuł – podnoszenie świadomości powiązane z pierwszym międzynarodowym 

warsztatem dla przedstawicieli ngo i władz lokalnych, 

III artykuł - podnoszenie świadomości powiązane z drugim międzynarodowym warsztatem 

dla pracowników socjalnych, 

IV artykuł - podnoszenie świadomości powiązane z trzecim międzynarodowym warsztatem 

dla specjalistów, 

V artykuł – podsumowanie projektu powiązane z forum wymiany doświadczeń. 

 

 



Propozycja partnera portugalskiego dotycząca tematyki artykułów: 

Opisanie w artykułach warsztatów międzynarodowych.  

Propozycja partnera polskiego: 

Jeżeli zdecydujemy się opisać w artykułach warsztaty międzynarodowe to tylko w nawiązaniu 

do idei projektu (przeciwdziałanie przemocy), ponieważ kampania ma na celu podnoszenie 

świadomości. 

 

III. Kampania podnosząca świadomość – ulotki: 

Ulotki powinny mieć ustaloną wielkość tekstu, podobny wzór dla każdego kraju 

partnerskiego i każdy partner przygotowuje swoje ulotki.  

Propozycja partnera włoskiego o zamianę ulotek na kampanię medialną lub stworzenie 

takiej ulotki, która będzie użyteczna i trafi do odbiorcy. Koszt kampanii medialnej jest 

większy niż koszt produkcji ulotek, dlatego należy porozmawiać z lokalnymi władzami na 

temat zmniejszenia ceny kampanii medialnej – lokalne władze jako mediator w ustalaniu ceny 

np. baneru na stadionie. 

Propozycja partnera portugalskiego, aby zaangażować władze publiczne we wsparcie 

organizacji partnerskich w tworzeniu kampanii medialnej. Obszar kampanii medialnej: sport 

(banery na boiskach), teatr, szkoła (instytucje związane z młodzieżą) – przekazywanie 

przesłań na temat przeciwdziałania przemocy. 

Kampania medialna ma dotyczyć spotów radiowych, telewizyjnych, banerów, dużych 

plakatów w szkołach. Do 7 grudnia sprawdzenie jaki będzie koszt zastąpienia ulotek 

kampanią medialną.  

 

IV. Logo partnerstwa: 

Każda organizacja partnerska przygotowuje swoją propozycję loga partnerskiego. Propozycje 

będą wysyłane do każdego partnera do 1 grudnia 2011 roku, decyzję o wyborze podejmiemy 

do 8 grudnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Rola animatorów w projekcie: 

- jeden animator może pracować maksymalnie z dwoma grupami (beneficjenci projektu), 

- animatorzy powinni spotykać się z grupami minimum jeden raz w miesiącu, 

- celem spotkań animatorów z grupami jest ustalenie tematyki warsztatów (odpowiedź na 

zainteresowania beneficjentów) oraz motywowanie grup docelowych do wykonania zadania 

domowego, 

- podczas spotkań animatora z grupami można ustalić miejsca wizyty studyjnych, które 

chcieliby zobaczyć, 

-  animatorzy powinni dokumentować swoje spotkania z grupami (listy obecności, zdjęcia, 

karta czasu pracy), 

- po 10 miesiącach pracy z grupą animator będzie musiał przygotować raport z pracy 

(maksymalnie 10 stron A4). 

 

VI. Zadania domowe dla beneficjentów: 

- zadanie domowe dla przedstawicieli władz lokalnych i ngo (program) powinno być nie 

dłuższe niż 10 stron A4 (program w języku ojczystym oraz w języku angielskim), 

- zadania domowe dla specjalistów to przygotowanie spotkań z młodzieżą, rodzicami, 

nauczycielami – te spotkania muszą być udokumentowane (lista klas, podpis dyrektora 

potwierdzający spotkanie, listy obecności, zdjęcia), 

- zadanie domowe dla pracowników socjalnych to przygotowanie wywiadu środowiskowego 

wraz z planem pomocy rodzinom cierpiącym z powodu przemocy, zgodnie z kontraktem 

socjalnym, jeżeli jest (w Portugalii kontrakty socjalne są podpisywane tylko z osobami 

niepełnosprawnymi – uwaga partnera portugalskiego) – wywiad z minimum 20 rodzinami 

na jednego pracownika socjalnego (100 rodzin w każdym kraju partnerskim, ogółem 300 

rodzin), 

- propozycja partnera portugalskiego, aby badać rodziny wcześniej niż po zakończeniu 

warsztatu – w Portugalii konieczne będzie zezwolenie z Ministerstwa dla pracowników 

socjalnych, aby mogli zbadać rodziny. Do końca 2011 roku czekamy na informację od 

partnera portugalskiego dotyczącą zezwolenia na badanie rodzin, 

- pytania do wywiadu (zadanie domowe dla pracowników socjalnych) przygotowują 

pracownicy socjalni. We Włoszech pytania do ankiet ustala Rada (władze miejskie i ośrodki 

socjalne). 

 

 



VII. Raport cz ęściowy projektu (finansowy): 

Raport finansowy projektu w ciągu 9 miesięcy trwania projektu – maj 2012. Prośba o 

zestawienie wydatków do kwietnia 2012 i wysłanie ich do partnera polskiego. 

VIII. Wizyty studyjne: 

Na wizyty studyjne przeznaczony jest 1 dzień – ustalono wizyty w minimum 2  

a maksymalnie 3 instytucjach (z powodu ograniczonego czasu).  

Propozycje wizyt studyjnych: 

� Przedstawiciele ngo i władz lokalnych (Polska) – wizyty w urzędach administracji 

publicznej oraz w organizacjach, które współpracują z administracją publiczna, 

� Specjaliści (Włochy) – wizyty w organizacjach/ instytucjach pracujących z ofiarami/ 

sprawcami przemocy, 

� Pracownicy socjalni (Portugalia) – wizyty studyjne w ośrodkach pomocy społecznej. 

 

Pozostałe ustalenia: 

- jeden animator może pracować maksymalnie z dwoma grupami (beneficjenci projektu), 

- animatorzy powinni spotykać się z grupami minimum jeden raz w miesiącu, 

- celem spotkań animatorów z grupami jest ustalenie tematyki warsztatów (odpowiedź na 

zainteresowania beneficjentów), 

- do partnerów (Włochy, Portugalia) zostaną przesłane propozycje strony internetowej 

dotyczącej projektu celem wybrania najlepszej propozycji, 

- partnerzy w ciągu najbliższych dni prześlą informacje dotyczące ich organizacji, które 

zostaną umieszczone na stronie internetowej, 

- założona w budżecie cena za artykuł jest ceną umieszczenia tego artykułu w lokalnej prasie, 

a nie napisania artykułu, ponieważ artykuły piszą przedstawiciele organizacji partnerskich 

projektu (zmniejsza to cenę artykułu) – dopuszczono dwie możliwości zapłacenia za artykuł: 

� napisanie samemu i opublikowanie, 

� zaproszenie dziennikarza, który to napisze, 

- w projekcie nie określono wielkości artykułu, prośba do partnerów (włoskiego  

i portugalskiego) o sprawdzenie ceny artykułu w ich krajach, 

- raporty po warsztatach piszą koordynatorzy organizacji partnerskich 

- zadanie domowe dla przedstawicieli ngo i władz lokalnych, to przygotowanie programu 

współpracy – celem tego zadania domowego jest przygotowanie, a nie wdrożenie tego 

programu 



- czekamy na oficjalną informacj ę od partnerów włoskiego i portugalskiego dotyczącą 

zmiany osób na stanowiskach asystentów projektu (w ciągu miesiąca czyli do 16 grudnia 

2011 r.), 

- ustalono termin rekrutacji beneficjentów projektu do 21 grudnia 2011 r. – grupa 

specjalistów i pracowników socjalnych. Ze względu na przemiany administracyjne  

w Portugalii lista przedstawicieli władz lokalnych i ngo może zostać podana później, ale 

przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu międzynarodowego (czekamy na pismo  

z wyjaśnieniem od partnera Portugalskiego),  

- jeżeli koordynator nie może być obecny na spotkaniach grupy zarządzającej projektem może 

go zastąpić inna osoba, pod warunkiem, że będzie obeznana w temacie – w tym przypadku na 

listach obecności podpisuje się osoba zastępująca koordynatora, 

- beneficjenci projektu są wybierani wg kryterium pracy w obszarze związanym z przemocą, 

- współpracujemy ze sobą w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu, 

- beneficjentem projektu nie może być osoba zatrudniona w organizacjach partnerskich na 

etacie – musi wykazać się zatrudnieniem w innej organizacji, 

- na stanowisku animatora może zostać zatrudniona ta samo osoba, co na stanowisku 

pracownika ds. rekrutacji, ale musi ona wykazać się kompetencjami w obu tych zakresach. 

 


