Możliwości, idee

Powiat Wołomiński

Wołomin, styczeń 2014 r.

Sprawozdanie z projektu „Możliwości, idee”
realizowanego w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego

1. Realizacja założonych celów zadania publicznego
Zgodnie z założeniami ujętymi w zadaniu publicznym, zrealizowano następujące cele:
1) zwiększono dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego poprzez organizację 5 seminariów, z których w każdym wzięło udział
minimum 10 psychologów i psychoterapeutów świadczących pomoc na terenie
powiatu wołomińskiego,
2) nawiązano współpracę pomiędzy psychologami i psychoterapeutami pracującymi
na terenie powiatu wołomińskiego poprzez wymianę adresów mailowych
oraz numerów telefonów, co umożliwi utrzymywanie kontaktu pomiędzy osobami
oraz instytucjami. Przyczyni się to do efektywniejszego świadczenia pomocy
psychologicznej i psychoterapeutycznej na terenie powiatu wołomińskiego.

2. Opis wykonywanych działań
W ramach realizacji zadania publicznego wykonano następujące działania:
1) zorganizowano spotkanie organizacyjne uczestników projektu;
2) zatrudniono specjalistów wykonujących zadania projektowe;
3) przeprowadzono kampanię informacyjną: wykonano i udostępniono 20 plakatów
i 500 ulotek promujących projekt w instytucjach na terenie powiatu wołomińskiego,
informacje o projekcie zamieszczono również na stronie internetowej Fundacji;
4) przeprowadzono rekrutację uczestników seminariów;
5) zorganizowano 5 2,5-godzinnych seminariów o następującej tematyce:
a. „Zagrożenie życia w okresie adolescencji. Kryzysy psychiczne” – prowadzący:
Dawid Sołomianko,
b. „Interwencja i terapia w zespole stresu pourazowego” – prowadzący:
Agnieszka Księżopolska,
c. „Psychoanalityczne podejście do rozwoju umysłu” (2 spotkania) –
prowadzący: Robert Sadowski,
d. „Przeciwwskazania do terapii” – prowadzący: Tomasz Tuszewski;
6) przygotowano 5 bufetów dla łącznie 50 osób;
7) Monitoring zadania zapewniły wypełniane podczas seminariów przez uczestników
listy obecności;
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8) Ewaluacja była prowadzona przy pomocy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez
uczestników seminariów.

3. Opis osiągniętych rezultatów
1) Rezultaty twarde:
 przeprowadzenie 5 seminariów dla psychologów i psychoterapeutów
świadczących pomoc na terenie powiatu wołomińskiego dotyczących wiedzy z
zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
 przeprowadzenie 12,5 godzin seminariów,
 uczestnictwo minimum 10 osób w każdym z organizowanych seminariów. Łącznie
50 uczestników,
 zorganizowanie poczęstunku podczas 5 spotkań łącznie dla 50 uczestników
seminariów,
 20 plakatów,
 500 ulotek.
2) Rezultaty miękkie:
 zwiększenie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
 nawiązanie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną
zdrowia psychicznego i działającym na terenie powiatu wołomińskiego, poprzez
wymianę danych kontaktowych oraz doświadczeń związanych z pracą zawodową.

Dokument sporządzony na postawie Sprawozdania końcowego z realizowanego zadania
publicznego Ochrona zdrowia „Możliwości, Idee” w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013
określonego w umowie nr WOK.032.341.2013 zawartej w dniu 27 czerwca 2013 r. pomiędzy
Powiatem Wołomińskim a Fundacją „Spektrum”, z siedzibą w Wołominie przy
ul. Starowiejskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444517
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