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Harmonogram działań w projekcie:  
„Więc chodź pomaluj NASZ świat…”  

Nazwa działania / narzędzia Termin realizacji Krótki opis z istotnymi informacjami 

Konferencja otwierająca 
projekt  

Styczeń 2022 
W konferencji udział weźmie ok. 80 osób, w tym 
eksperci i media. Potrwa ok. 6 godzin.   

Spotkania informacyjne o 
projekcie 

Grudzień 2021- 
czerwiec 2022 

Spotkanie skierowane do osób zainteresowanych 
projektem i chcących wesprzeć rekrutację i/lub wziąć 
udział w działaniach. Będziemy również  tworzyć bazę 
danych i organizacji pozarządowych, którym przekażemy 
pakiety edukacyjne. 
Planujemy zorganizowanie 12 spotkań. 

Szkolenie: Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie - stopień 
podstawowy  

I edycja: marzec-
czerwiec 2022 

II edycja: 
wrzesień-grudzień 
2022 

Dwie edycje, każda dla 15 osób, miejsce: Kielce 
IV sesje średnio po 4 dni, łącznie 120 godz./edycję 
Zakres szkolenia wzorowany na ofercie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP w 
Warszawie. 
Kto może uczestniczyć? 
- członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
- członkowie ,pracownicy, wolontariusze organizacji 
pozarządowych, działające w obszarze przemocy w 
rodzinie 
- osoby  zainteresowane zgłębianiem wiedzy w tematyce 
przemocy w rodzinie 

Szkolenie: Studium Pomocy 
Ofiarom Przemocy w Rodzinie 
- stopień zaawansowany 

Czerwiec-
wrzesień 2022 

15 osób, wyjazdowe  
Zakres szkolenia wzorowany na programie Pogotowia 
„Niebieska Linia” w Warszawie. 
Czas trwania: 160 h szkoleniowych – IV sesje - 16 dni  
Wymagania od uczestników: 
- doświadczenie w pracy z osobami doznającymi 
przemocy  
- status absolwenta podstawowego kursu Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub innego o 
podobnym zakresie  

Pakiety edukacyjne 
luty 2022- marzec 
2023 

Opracowanie i dystrybucja materiałów:  
- dla 102 gmin personalizowane pakiety edukacyjne 
(ulotki, informatory, broszury oraz plakat niebieskiej 
karty) opracowane na bazie materiałów Stowarzyszenia 
„Niebieska linia”.org.  
- dla NGO: 50 pakietów (książki, broszury, filmy 
edukacyjne, poradniki dla osób stosujących przemoc i 
doznających przemocy, informatory o procedurze 
Niebieskiej karty, ulotki pomagające w identyfikacji 
problemu)- zakupione od Stowarzyszenia „Niebieska 
linia”. org. 
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Program aktywizująco-
wspierający 

czerwiec 2022- 
luty 2023 

Skierowany do 5 rodzin, które są w końcowej fazie 
realizacji planu pomocy w ramach Niebieskiej Karty lub 
po jej zakończeniu, u których przemoc ustała ale 
zachodzi duże prawdopodobieństwo nawrotu zachowań 
przemocowych. 
Program obejmuje bloki: 
- aktywizacja społeczna: diagnoza potrzeb/ problemów, 
warsztaty, szkolenia, sesje indywidualne oraz grupy 
wsparcia/terapeutyczne, treningi, imprezy integracyjne, 
korzystanie z usług sportowych/kulturalnych, 
- wsparcie w kierunku rozwoju zawodowego: pomoc w 
znalezieniu pracy, stworzenie portfolio zawodowego, 
doradztwo zawodowe, szkolenia 
zawodowe/kompetencyjne. 
Miejsce realizacji: Klub Integracji Społecznej 
„Perspektywa” w Kielcach 
Zostanie opracowany program rekomendowany do 
wdrożenia i multiplikacji dla innych podmiotów 
pracujących z rodzinami objętymi Niebieską Kartą wraz 
ze wskazówkami. 

Ewaluacja 
grudzień 2021-
marzec 2023 

Działania projektowe zostaną poddane ewaluacji w celu 
ustalenia, czy projekt osiągnął zakładane cele.  
Powstanie raport z ewaluacji. 

Wsparcie instytucjonalne 
fundacji 

grudzień 2021-
marzec 2023 

Wsparcie obejmuje: 
- Wsparcie Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Kielcach ( zakup mebli) 
-  opracowanie strategii pozyskiwania środków na 
działalność statutową Fundacji PEStka 
- indywidualne pakiety rozwoju dla pracowników 
fundacji wzmacniające ich kompetencje 

Konferencja zamykająca 
projekt  

marzec 2023 

W konferencji udział weźmie ok. 80 osób, w tym 
eksperci i media. Potrwa ok. 6 godzin. Zaprezentujemy 
rezultaty projektu oraz porozmawiamy o współpracy 
przy kolejnych podobnych inicjatywach.  

 


