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Instytucje działające

na rzecz dzieci krzywdzonych

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Fundacją Non Licet uruchomił w

każdym z subregionów Dolnego Śląska cztery Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży

doświadczającej przemocy � pilotażowy projekt polegający na bezpłatnych konsultacjach

psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. W związku z powyższym

zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji o możliwości skorzystania z

pomocy wśród lokalnej społeczności. Nasz projekt ma za zadanie uzupełnić ofertę

bezpłatnej, specjalistycznej pomocy bezpośredniej skierowanej zarówno do dzieci jak i

dorosłych. Oferowane wsparcie ma na celu pomoc dziecku ijego rodzicowi oraz opiekunowi

w szczególności w takich sytuacjach, jak: przemoc w rodzinie, konflikty z rówieśnikami, ale
* również kryżyś emocjonaliy. Osoby, które się zgłoszą, nie zostaną pozostawione same sobie.

Będą informowane o wszystkim, łącznie z poradnictwem prawnym. Zależy nam na jak

najbardziej efektywnym wsparciu, ponieważ ta sfera nie jest łatwa, zarówno dla osób

krzywdzonych, jak i.tych,którzy chcą im pomóc.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibach marszałkowskiej jednostki - Dolnośląskiego

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

e Wrocław- ul. Trzebnicka 42/44, ul. Stalowa 6A

e« Jelenia Góra - ul. 1 Maja 43

« Wałbrzych - Rynek 6

e« Legnica - pl. Zamkowy 1, Zamek Piastowski

Aby skorzystać z pomocy psychologa, należy zarejestrować się telefonicznie w Fundacji NON

LICET pod numerem telefonu: 572 108 352. Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w
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godzinach 16:00-20:00. Osoby Pierwszego Kontaktu udzielą wsparcia i informacji oraz

umówią dziecko lub opiekuna na konsultacje psychologiczne. W przypadku bezpośredniej

pomocy dla dziecka, pierwsza konsultacja zawsze odbywa się z rodzicem/opiekunem.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod adresem mailowym:

fundacja@nonlicet.pl. Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać na terenie

województwa dolnośląskiego - nie trzeba być ubezpieczonym.

Projekt dedykowany jest dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom. W

wyjątkowych sytuacjach z konsultacji mogą również skorzystać profesjonaliści pracujący z

dziećmi, którzy jako świadkowie mają uzasadnione obawy o bezpieczeństwo dziecka.

Rozmowy z rodzicami czy opiekunami oraz przedstawicielami instytucji pomocowych takich

jak MOPS czy sąd pokazują, że zarówno oferta bezpośredniej pomocy dzieciom, jak i

dostępność do bezpłatnych szkoleń, warsztatów � skierowanych do opiekunów i

profesjonalistów jest niezbędnym elementem działań służących przeciwdziałaniu

krzywdzeniu dzieci.
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