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Fundacja Konkurs Pro Publico Bono
ul. Rajska 1/39, 31-124 Kraków; tel./fax: 012/ 633 40 51
www.propublicobono.pl; e-mail: fundacja@propublicobono.pl


Ankieta konkursowa 
VII Edycji Konkursu Pro Publico Bono 
Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską 2005




Kategoria, z którą organizacja identyfikuje zgłaszaną inicjatywę: 

 	Edukacja
 	Kultury i dziedzictwo narodowe
 	Ochrony zdrowia, pomoc społeczna i charytatywna
 	Rozwoju środowiska i regionu
	Kontakty międzynarodowe i międzyetniczne oraz integracja europejska.




Nazwa organizacji: 
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - TRW






Numer ankiety w książce korespondencji


Numer ankiety w opracowaniu dla Kapituły




Dane organizacyjne

Pełna nazwa zgłaszanej organizacji.

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych ul. J. Lelewela 24/9 38-400 Krosno








	Forma organizacyjna.


x 		Stowarzyszenie
 		Fundacja
 		Organizacja kościelna
 		Instytucja naukowa
 		Inna forma organizacyjna

	Liczba oddziałów


 Organizacja posiada ____ oddziałów terenowych.
x Organizacja nie posiada oddziałów terenowych. 

	Data pierwszej rejestracji


1991-06-05

	Numer w rejestrze


0000035701

Rodzaj rejestru, nazwa: 
Organizacja Pożytku Publicznego- KRS 00000 35701




	Adres


	Siedziba 


Ulica, numer domu i lokalu 
Ul. Joachima Lelewela 24/9


Kod pocztowy: 
38-400

Miejscowość
Krosno


	Adres korespondencyjny (jeśli inny niż siedziba)


Ulica, numer domu i lokalu 
Nie dotyczy


Kod pocztowy: 
 - 

Miejscowość



	Kontakty


	Telefon kontaktowy

+ 48 013 4323899

	Faks-brak

+ 48  

	E-mail

trw_krosno@wp.pl


	Strona www

trw-krosno.w.interia.pl




	Skład osobowy władz reprezentujących organizację


Lp.
Tytuł
Imię
Nazwisko
Funkcja
1
Przewodnicząca
Danuta
Kowalczyk
Przewodnicząca
2
Z-ca przewodniczącej
Bożena 
Jakubowicz
Z-ca przewodniczącej
3

Renata
Wódczyńska
Skarbnik
4

Ewa
Pawłowicz
Sekretarz
5

Barbara
Kowalik
Członek Zarządu













	Cele statutowe organizacji



Celem statusowym Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom najuboższym z województwa podkarpackiego. Przez cały rok zbieramy żywność, odzież, meble, itp. I przekazujemy rodzinom.
Od 1994 roku prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną- od początku dożywiamy dzieci i pomagamy im w nauce. 
Od 3 lat pomagamy prawnie, psychologicznie ofiarom przemocy w rodzinie. Jesteśmy organizatorem kampanii medialnej o przemocy. 
Organizujemy też pogadanki, prelekcje o uzależnieniach i patologiach-dotyczy to dzieci i młodzieży. 
Rozdzielamy żywność unijną, uczestniczymy w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim. 
















	Formy działalności



	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- od 1994 roku.

Dożywianie dzieci w świetlicy i szkołach(opłata obiadów).
Szkolenie działaczy- wolontariuszy „Starszy Brat-Starsza Siostra”
	Udział w seminariach i Forum Organizacji Pozarządowych.
Organizowanie kolonii, obozów i wycieczek autokarowych dla dzieci z rodzin najuboższych.
Imprezy okolicznościowe, jak: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki i Ojca, choinka, itp.
Udział w akcjach ogólnopolskich: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Podziel się posiłkiem”, „Dożywianie Dzieci”.
Zbiórka odzieży, żywności, podręczników, mebli itp. I przekazanie tego potrzebującym(cały rok). 














	Rodzaj podejmowanych przedsięwzięć


	Od 3 lat pomagamy Ofiarom Przemocy Domowej-prawnie, materialnie, psychologicznie. Prowadzimy też akcję medialną- w „Naszym Głosie”- gazecie lokalnej dołączona była nasza ulotka na te tematy. Organizowaliśmy Kurs Samoobrony- Wola Michowa 2-4 VII. 2005 r.

Zajmujemy się też rozdzielaniem żywności z Banku UE- w październiku- 9,5 tony, w kwietniu-16 ton.
	Program „Starszy Brat-Starsza Siostra”- Polska- pomoc dzieciom w nauce.

„Stop patologiom i uzależnieniom”- akcja medialna i informacyjna- TRW przygotowała  wspólnie z 50 szkołami z  Podkarpacia.














	Liczba członków, liczba pracowników zatrudnionych etatowo, liczba kontraktów cywilno – prawnych zawieranych rocznie według średniej 
z ostatnich trzech lat, liczba czynnych wolontariuszy.


Liczba członków organizacji: 
Ok. 2000 osób

Liczba pracowników etatowych: 
-------------
Liczba pracowników kontraktowych 
-------------
Liczba wolontariuszy:
Ok. 10

	Średnia kwota przychodu rocznego w ostatnich trzech latach z podziałem na źródła.


Przychód
Kwota:
Średnia kwota przychodu 
ok. 60.000 zł.
w tym
Środki publiczne 
ok. 30.000 zł.
Środki prywatne 
ok. 20.000 zł.
Granty zagraniczne 

Działalność własna 

Inne( sprzedaż kart świątecznych- TRW)
ok. 10.000 zł. 







	Posiadane nieruchomości i tytuł dysponowania.


Nie posiadamy

 Własność 	x Najem 	 Dzierżawa 	 Inne

3 pomieszczenia w Osiedlowym Domu Kultury- Oś. Traugutta- Krosno

 Własność 	x Najem 	 Dzierżawa 	 Inne

j. w. Dom Kultury- Krosno ul. Kisielewskiego

 Własność 	x Najem 	 Dzierżawa 	 Inne


Zgłaszana Inicjatywa

	Nazwa inicjatywy

POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE- KOBIETOM I DZECIOM.        POMOC PRAWNA, PSYCHOLOGICZNA I MATERIALNA.






	Data rozpoczęcia inicjatywy


2002-01-02

	Data zakończenia inicjatywy


2008-01-01

	Opis Inicjatywy (opis - streszczenie, prezentacja autora, uzasadnienie znaczenia zgłaszanej inicjatywy, informacje nt. metod i sposobów realizacji inicjatywy)


W ciągu 14 lat naszej działalności wiele razy zetknęliśmy się z przemocą w rodzinie. Kilku kobietom nie udało się pomóc, popełniły samobójstwo, zostały zakatowane na śmierć. Wiemy jak bardzo cierpiały i cierpią dzieci w takich rodzinach. W Polsce jest to niestety temat tabu- a trzeba o tym problemie mówić, pisać i informować kobiety o ich prawach. Kobiety potrzebują pomocy prawnika, psychologa i wsparcia materialnego. Muszą otrzymać skuteczną pomoc a ich oprawcy muszą wiedzieć, iż znęcanie się nad rodziną nie jest bezkarne. Żyjemy w specyficznym regionie, gdzie uważa się, iż każdy musi – „Nieść Swój Krzyż” – i co Pan Bóg złączył... to wcale nie musi tak być. Nie chcemy rozbijać małżeństw – chcemy aby mąż podjął leczenie odwykowe, aby zrozumiał iż rodzina to coś bezcennego i aby wybrał – rodzina albo picie. Poza tym każde dziecko ma prawo do spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa a nie lęków, bicia i wyzwisk. Żyjemy w XXI wieku w środku Europy i to zobowiązuje do zmiany mentalności i podjęcia zdecydowanych kroków wobec tej patologii społecznej. Chcemy zorganizować dużą akcję medialną i pomóc kobietom, które nie mają wsparcia, w szczególności środków materialnych, by zapewnić sobie i swoim dzieciom spokojnego życia z dala od znęcającego się nad nimi męża.
Program nasz jest już częściowo realizowany. Rozpoczęliśmy go rok temu cyklem reportaży – dołączamy do wniosku – oraz wydaniem ulotki, która była dołączona do „Naszego Głosu” – 3 tys. sztuk. Obecnie przygotowujemy druk krótkich informatorów i ulotek o przemocy i uzależnieniach, które będą przesłane do szkół ponad podstawowych na Podkarpaciu. Chcemy naszą inicjatywą zainteresować lokalne media: prasę i radio. Podamy również informację o tym, gdzie kobiety na Podkarpaciu mogą otrzymać pomoc w przypadku przemocy w domu.  Przewidujemy, iż nasz projekt potrwa jeszcze przez kilka lat. W naszym regionie jest bardzo mało organizacji pomagających ofiarom przemocy – pomoc ta jest mało skuteczna. Chcemy to zmienić. 























































	Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatywy oraz ich źródła.


Przychód
Kwota:
Kwota środków przeznaczonych na inicjatywę

30.000zł.  
w tym
Środki publiczne 
                       11.000
Środki prywatne                                         
                         4.000
Granty zagraniczne 

Działalność własna 

Inne:

Szukamy pisząc wnioski
15.000








	Liczba pracowników związanych ze zgłaszaną inicjatywą.


Liczba pracowników etatowych: 
2- prawnik, psycholog po ½ etatu
Liczba pracowników kontraktowych 
------------
Liczba wolontariuszy:
Ok.20 osób


Rekomendacje.

Tytuł:             
Prezydent Miasta Krosno
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Przytocki
Instytucja:
Urząd Miasta Krosno
Krosno ul. Lwowska

Stanowisko:
Prezydent miasta
Adres korespondencyjny:
38-400 Krosno
ul. Lwowska 2 – Urząd Miasta


Telefon kontaktowy: 
(0-13) 43 675 43
Inne:


Do wniosku dołączamy aktualną rekomendację od p. prezydenta

Tytuł: 
mgr
Imię:
Miranda
Nazwisko:
Trojanowska
Instytucja:
Urząd Miasta Krosno

Stanowisko:
Inspektor ds. promocji
Adres korespondencyjny:
38-400 Krosno
ul. Lwowska 2 – Urząd Miasta

Telefon kontaktowy: 
(0-13) 43 668 70
Inne:



Tytuł: 

Imię:

Nazwisko:

Instytucja:


Stanowisko:

Adres korespondencyjny:



Telefon kontaktowy: 

Inne:



Dokumentacja inicjatywy.


Przedmiot dokumentacji
Ilość

1. Statut TRW


2. Wypis z rejestru


3. Rekomendacje


4. Ulotki i materiał na prelekcje


5. Wycinki prasowe i inne





                                                                     



                                                                       Danuta Kowalczyk
                                                                       Renata Wódczyńska

