
UCHWAŁA NR ………./2016 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia ……… 2016 r. 

 
w sprawie realizacji projektu pn. „W RODZINIE LEPIE J” 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „W RODZINIE LEPIEJ” współfinansowany 
ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej), Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 

 
§ 2. Ustala się, że w ramach realizacji Projektu, o którym mowa w § 1, Powiat Krapkowicki 

zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na wkład własny, na realizację ww. projektu w latach 
2016 – 2018, w łącznej wysokości 122 020 zł. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uzasadnienie 

 
W dniu 12.10.2015 r. w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Celem ogólnym naszego 
projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz ich rodzinom. Grupą docelową projektu są rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież 
przebywająca w pieczy zastępczej. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 60 rodziców 
zastępczych oraz 10 dzieci wymagających wsparcia psychologicznego, reedukacyjnego lub 
rehabilitacyjnego.  Ponadto do działań o charakterze środowiskowym zaprosimy wszystkie rodziny 
zastępcze oraz przebywające pod ich opieką dzieci.  

W ramach projektu planowane są nw. działania: 
1. pomoc psychologiczna, w tym pomoc indywidualna, grupowa oraz badania psychologiczne 

dla rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji, 
2. pomoc reedukacyjna, zwana inaczej terapią pedagogiczną lub zajęciami korekcyjno – 

kompensacyjnymi, mająca na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju 
nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, 

3. pomoc rehabilitacyjna min. w postaci zajęć fizjoterapeutycznych, logopedycznych  
skierowana do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, u których stwierdzono 
opóźnienia psychoruchowe, 

4. pomoc prawna świadczona śr. 5 godz. w miesiącu, 
5. szkolenia dla osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej. Planowane są dwa 

szkolenia w ciągu roku dla ok. 60 osobowej grupy, 
6. warsztaty wyjazdowe –2-dniowe, w ramach których przewidywane są szkolenia, zabawy 

i integracja. Podczas szkoleń rodziców zastępczych przewidziana jest opieka nad dziećmi, 
7. piknik integracyjny dla rodzin zastępczych, 
8. wspólne wyjście do kina.  

Planowany czas trwania projektu wynosi 3 lata tj. od kwietnia 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku. 
W dniu 14.03.2016 r. uzyskaliśmy pisemną informację, że wniosek nasz pozytywnie przeszedł 
procedurę weryfikacji formalnej i merytorycznej i został wybrany do dofinansowania. W celu 
podpisania umowy ramowej zobowiązani jesteśmy dostarczyć min. Uchwałę Rady Powiatu w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia środków własnych. W 2016 roku na realizację 
projektu wymagane są środki własne, które stanowią 15% ogólnej wartości projektu. Ogółem budżet 
naszego projektu na lata 2016 – 2018 wynosi 800 000 zł, w tym  zadeklarowane środki własne 
w wysokości 122 020  zł, na które składają się świadczenia dla rodzin zastępczych, biorących udział w 
ww. projekcie. Średnio roczny budżet projektu będzie wynosił 266 666,67 zł, w tym wkład własny 
40 673,33 zł. Ww. wkład własny w wysokości 40 673,33 zł  jest zabezpieczony w budżecie PCPR. 
Proszę o przyjęcie uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządził: Beata Krzeszowska- Stroka, Dyrektor PCPR w Krapkowicach.  
Osoba referująca: Beata Krzeszowska- Stroka, Dyrektor PCPR w Krapkowicach. 


