OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia
ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów
RZESZÓW
RZESZÓW
PODKARPCKIE
723 - 149 - 356
http://fundacjapasieka.manifo.com/
fundacjapasieka@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Specjalistyczna poradnia rodzinna działająca przy Fundacji Rozwoju i Wsparcia Pasieka.
Zadanie dotyczy udzielania bezpłatnych porad z zakresu prawa, psychologii oraz mediacji
rodzinnych mieszkańcom województwa podkarpackiego, którzy ze względu na swój statut
społeczny, sytuację zawodową lub życiową potrzebują pomocy specjalistów, nie dysponując
środkami finansowymi. Poradnia ma za zadanie pomagać osobom ubogim, biednym,
bezrobotnym, bezdomnym, seniorom, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie,
ofiarom przestępstw
5. Opis działań
Fundacja Pasieka została utworzona po to, by pomagać najbardziej potrzebującym, zarówno przez
wzgląd na materialną część ich życia, jak i zagubienie w świecie, które nie wynika z braku środków
finansowych. Fundację założyły osoby, które zawodowo zajmują się zagadnieniami realizowanymi
w ramach poradni, a ich pasją są ludzie. Widząc, jak wiele dzieje się wokół, jak wielu ludzi
potrzebuje wsparcia, nie pozostaje nic innego, jak wesprzeć ich wiedzą i czasem. Celem działającej
przy Fundacji Pasieka Specjalistycznej Poradni Rodzinnej jest niesienie pomocy, wparcia poprzez
kompleksowe poradnictwo trzech spójnych ze sobą sfer. Bardzo często osoby które borykają się
z problemami prawnymi, z rozwodem, konfliktami potrzebują pomocy psychologa, mediatora czy
prawnika. Dlatego pragniemy stworzyć miejsce, w którym osoby potrzebujące i poszukujące
pomocy będą mogły ją otrzymać od profesjonalistów. Działania Poradni prowadzone są w dni
powszednie tygodnia w godzinach popołudniowych, tak by nie kolidowały z zajęciami osób
zaangażowanych, oraz możliwe były dla korzystających. W ustalone dni i godziny w tygodniu,
2 x tydzień po 2 godziny zegarowe łącznie. Uczestnikami działań są wszystkie osoby potrzebujące
wsparcia, bez względu na status, jednakże priorytetowo traktowane są osoby ubogie, biedne,
bezrobotne, bezdomne, seniorzy, osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie, ofiary
przestępstw i przemocy.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Efekty bezpośrednie działania Specjalistycznej Poradni Rodzinnej to fakt, iż mieszkańcy
województwa podkarpackiego zyskali możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych,
wyjaśnień, odpowiedzi na pytania związane z kwestiami prawnymi i prawodawstwem Polskim
udzielanych przez specjalistów prawników. Bezpłatnych porad psychologicznych wyjaśnień,
odpowiedzi na pytania związane z kwestiami psychologicznymi udzielanych przez specjalistów
psychologów. Możliwość uzyskania bezpłatnych porad związanych z rozwiązywaniem konfliktów,
informacji jak i gdzie szukać pomocy, kto i kiedy może skorzystać z mediacji rodzinnych i czym
są mediacje rodzinne, mają możliwość wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania związane z mediacjami
rodzinnymi udzielanych przez specjalistów mediatorów. W opinii osób zaangażowanych
w tworzenie Poradni ma ona duże znaczenie dla społeczności lokalnej, można mówić o ciągłym
rozwoju, głównie ze względu na rosnące zainteresowanie udzielanymi poradami, zapytaniami
o zwiększenie godzin a także ze strony osób które chciałyby się zaangażować w rozwój Poradni,
poprzez poświęcenie swojej wiedzy i czasu na rzecz obywateli. Fundacja wciąż pracuje nad
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rozwojem Poradni. Udziela się coraz więcej porad, coraz więcej osób angażuje w zadania.
Zdaniem członków zamierzony cel został osiągnięty, pracujemy teraz nad nowymi możliwościami
niesienia pomocy potrzebującym. Fundacja prowadzi szereg działań, które są szeroko
komentowane w prasie, TV oraz radio o zasięgu wojewódzkim. Niestety na temat działania
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej póki co brak wzmianek w mediach, jesteśmy jednak
rozpoznawalni wśród mieszkańców Rzeszowa, uważamy więc że ulegnie to zmianie.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna powstała w ramach działania Fundacji Rozwoju i Wsparcia
Pasieka, która ma swoją siedzibę przy klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie.
Pomieszczenia, a w których odbywają się porady dotychczas użyczane były fundacji bezpłatnie,
wszystkie porady prowadzony były na zasadzie umów wolontariackich, dlatego do tej pory nie
ponoszono żadnych kosztów w związku z prowadzeniem Poradni.
Poniesione nakłady finansowe:
Karta do telefonu - 25zł – zakup zarząd Fundacji Pasieka
Opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie – lokal użyczony przez o.o. Dominikanów
Materiały drukowane – 20zł – karta porad, umowy z wolontariuszami - zarząd Fundacji Pasieka
Czas pracy wolontariuszy:
Poradnia Prawna – 4h/tydz * 4tyg/mc = 16
Poradnia Psychologiczna – jw.
Poradnia Mediacyjna – jw.
Łącznie 48h/mc * 12mc = 576h czasu pracy wolontariuszy.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Brak trudności
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Najważniejsze jest znalezienie ludzi z pasją, którzy chcą i mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi.
Najważniejszym zaleceniem jest pasja do dzielenia się pomocą z innymi nie licząc na profity.
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