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z dnia  30 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020  Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Na podstawieart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projekt pn. „Bliżej rodziny
i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kluczborku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu pn.

„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII

Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako

Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest

zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować

deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług

wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej, wzrost

liczby usług w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek

wsparcia dziennego, wzrost i wzmocnienie kompetencji otoczenia osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, świadczących usługi w obszarze wspierania

rodziny, wzrost liczby profesjonalnych usług dla osób sprawujących pieczę zastępczą,

wzrost liczby profesjonalnych usług dla młodzieży usamodzielniającej się, wzrost liczby

usług/miejsc w mieszkaniach chronionych i zwiększenie usług/rozszerzenie oferty

skierowanej do usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej przebywających

w mieszkaniach chronionych.

Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego

pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum

Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, Miastem Opole, gminami: Domaszowice, Łubniany,

Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice,

Bierawa, Dąbrowa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz z Powiatem Krapkowice. Potrzeba

realizacji projektu wynika z analizy sytuacji regionalnej dokonanej na podstawie oceny

zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2014 r. opracowanej przez ROPS w Opolu,

dotyczącej rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz szeroko

rozumianej pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, osób w niej przebywających oraz

otoczenia tych osób i rodzin.
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