UCHWAŁA NR LI/511/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej!”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. „Razem możemy
więcej!”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO
2014 – 2020 Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Fundacji Green Europe z siedzibą w Białogardzie.
§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kluczborku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Krzysztof Lewandowski
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UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu pn.
„Razem możemy więcej!”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VIII Integracja
społeczna w ramach RPO WO 2014 – 2020 Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner
Fundacji Green Europę z siedzibą w Białogardzie.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych, w szczególności w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez
usługi społeczne i aktywną integrację. W ramach projektu będą prowadzone działania
przeciw wykluczeniu

społecznemu

oraz działania profilaktyczne mające na celu

ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej a także rozwój poradnictwa
rodzinnego
i specjalistycznego poradnictwa dla dzieci (rodzin) z trudnościami wychowawczymi
z województwa opolskiego, a w szczególności zostanie przeprowadzone Poradnictwo
specjalistyczne zindywidualizowane - terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna,
psychiatryczna i inne uzależnione od potrzeby rodziny, mające na celu zapobieganie
procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, kontrolę nad swoim życiem
i nad decyzjami. Dzięki projektowi uczestnicy nie będą odizolowani od ogółu społeczności
(do

wyboru

udział

w

min.

2

warsztatach

rodzinnych

-

każde

po

2 spotkania - m.in. prace ceramiczne, robotyka, filcowanie, zajęcia kulinarne i inne w
zależności od zainteresowań i możliwości beneficjentów. W ramach projektu zostaną
rozwinięte kompetencje kluczowe m.in. kompetencje społeczne i obywatelskie, uczenia
się, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz integracja.
Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa – współpracy
międzysektorowej, zawartej pomiędzy Fundacją Green Europę z siedzibą w Białogardzie,
Stowarzyszeniem

Aktywnego

Wspierania

Gospodarki

z

siedzibą

we

Wrocławiu,

PROFECTUS Marcin Jankowski z siedzibą we Wrocławiu oraz Gminą Kluczbork.
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