Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna
PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Kim jesteśmy?
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

Jaki mamy cel?
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.

W jaki sposób działamy?
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

Jakie mamy efekty?
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.

Czy planujemy rozwój?
Fundacja wciąż pracuje nad 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.

Skąd mamy finansowanie?
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.

Jakie mamy nakłady?


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.

Kontakt
Internet:
www.fundacjapasieka.manifo.com
fundacjapasieka@gmail.com

Telefon:
723-149-356

Adres:
ul. Dominikańska 15
35-041 Rzeszów

