
 

   
 

              

 

Projekt „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako 
narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Lublin, dn. 27 listopada 2020 roku 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności "BONA FIDES" z Lublina serdecznie zapraszam na 
konferencję online dla osób, które pracują na terenie województwa opolskiego, pomagając osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2020 roku w godzinach 
od 10:00 do 15:30. Konferencja dla Państwa województwa jest elementem cyklu 16 ogólnopolskich 
konferencji. 

Wydarzenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocowych, którym zależy, 
aby efektywnie pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem i współtworzyć Sieć Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zależy nam, aby ta konferencja była wzmocnieniem Państwa kompetencji 
twardych, jak i miękkich dotyczących pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Projekt w ramach 
którego realizowane są konferencje powstał na bazie 17 lat doświadczenia w pomaganiu i 8 szczególnych lat 
realizacji zadać na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Szczególnie dużo mamy 
doświadczeń w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i mamy świadomość, jak trudna jest 
to praca. Praca z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem jest dla nas szczególnie ważna – wkładamy w tę 
pracę kawałek serca i chociaż jest to praca bardzo trudna, to efekty tej pracy są dla nas bardzo budujące. 
Historie ludzi, którzy radzą sobie ze skutkami pokrzywdzenia, a wielokroć także z traumami związanymi  
z pokrzywdzeniem to historie siły, determinacji i współpracy.  

Konferencja dla osób z województwa opolskiego jest kolejną konferencją przez nas organizowaną. Do 
tej pory było z nami ponad 900 osób. Dostajemy bardzo pozytywne informacje zwrotne. Najważniejszą 
pozytywną informacją zwrotną dla nas jest to, że poziom frekwencji z początku konferencji utrzymuje się do 
jej końca. Zamieszczamy kilka opinii z konferencji, która odbyła się 6 listopada 2020 roku dla pracowników 
instytucji pomocowych z woj. lubelskiego: 

• "Z punktu widzenia uczestnika to super sprawa. Część rzeczy należy traktować jako powtórkę, 
część jako inny punkt widzenia czy zwrócenia uwagi na coś nowego a cześć rzeczy jest 
zupełnie nowych. Wykład pani Iwony a propos tajemnicy zawodowej bardzo ważny -już 
napisałam do koleżanek psycholożek rozsianych po całej Polsce. Niezależnie od obszaru 
którym się zajmują każdy z nas w tym zawodzie może być powołany na świadka. Jestem 
przekonana o uniwersalnej użyteczności treści merytorycznych dla każdego psychologa.” 

• „Dziękuję za bardzo merytoryczną konferencję i profesjonalnych prelegentów.” 

• „Dziękuję wszystkim Prelegentom. Dużo cennych informacji, ogromna pomoc w codziennej 
pracy.” 

 
 
 
 



 

   
 

              

 

Projekt „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako 
narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Szczegółowe informacje na temat programu i prelegentów znajdą Państwo tutaj: 
https://stowarzyszeniebonafides.pl/konferencje-online/.  
 
Gdyby Państwo mieli jakieś pytania lub wątpliwości osobą pozostającą z Państwem w kontakcie jest  
Pani Agnieszka Kwiatkowska, specjalista ds. konferencji pod nr tel. 783 510 310. 
 
Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie znajdą Państwo czas, aby spotkać się z nami na tym wydarzeniu! 
Mogę napisać jedynie, że to będzie dobrze zainwestowany czas. 

 
 
 
 
 
 
 
Pozdrawiam serdecznie, 
Róża Otręba 
 

 
Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
BONA FIDES 
www.stowarzyszeniebonafides.pl 

 
 
 

 

https://stowarzyszeniebonafides.pl/konferencje-online/
http://www.stowarzyszeniebonafides.pl/

