


Nasza misja

 udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się 
w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie

 podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

 świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich 
dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci 
molestowanych seksualnie

 informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinie

tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań 
na rzecz tych rodzin



Nasze działania
 Fundacja przeciwdziała przemocy 

poprzez akcje informacyjne  
i edukacyjne prowadzone przy 
różnych okazjach, m.in.. podczas 
Światowego Dnia Wcześniaka 
oraz Open'er Festival.



Inne wydarzenia:
Dni Seniora 2016,
Piknik gajowicki,
Wrocławskie Dni 
Promocji Zdrowia 

2016
 



Bieżące projekty
Fundacja NON LICET świadczy pomoc osobom znajdującym się 
w sytuacji kryzysowej, w szczególności doświadczającym przemocy 
w rodzinie. Zapewniamy bezpłatą pomoc psychologiczną i prawną, 
w tym specjalistyczną pomoc w przypadkach krzywdzenia dzieci.
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.



„Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie” 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations 
w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Co oferujemy?
Zapewniamy bezpłatne konsultacje w przypadkach krzywdzenia 
dziecka oraz podejrzenia krzywdzenia dziecka dla 
rodziców/opiekunów, dzieci i profesjonalistów pracujących z dziećmi.
Projekt realizowany w terminie 15.08.2016-28.02.2017



Nasza oferta
  nieodpłatne szkolenia w zakresie diagnozy i interwencji w przypadku    

krzywdzenia dzieci
 bezpośrednia pomoc psychologa i psychoterapeuty dla dziecka 

krzywdzonego i jego rodziców czy opiekunów
 Działania zmierzające do minimalizowania skutków krzywdzenia dziecka
 podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów na temat tego, jak reagować na 

trudne zachowania dziecka
 podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów na temat skutków krzywdzenia 

i potrzeb dziecka
 kompleksowe doradztwo dla profesjonalistów pracujących z dziećmi 

w zakresie diagnozy i interwencji w przypadkach, gdy występuje 
podejrzenie krzywdzenia dziecka

 przygotowanie dziecka do pełnienia roli świadka w Sądzie oraz złagodzenie 
ewentualnych negatywnych skutków uczestnictwa w przesłuchaniu

 możliwość uzyskania przez rodziców/opiekunów i profesjonalistów 
kompleksowej porady prawnej w przypadku krzywdzenia dziecka (dziecko 
jako świadek lub ofiara przemocy)

 wsparcie w ramach CPDR jest skierowane do osób i instytucji z obszaru 
województwa dolnośląskiego.



W roku 2010 Fundacja otrzymała certyfikat Przyjaznego Pokoju 
Przesłuchań Dzieci.

Fundacja jest także partnerem Kampanii Biała Wstążka.



Informacje podstawowe

Więcej informacji pod adresem mailowym: oik@o2.pl 

Dane kontaktowe:
tel.: (71) 361 97 70
Fundacja mieści się przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu
Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00-20:00

Zapraszamy także na fanpage Facebooku.

mailto:oik@o2.pl
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