
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXXVIII/284/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 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 podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża zgodę na przystąpienie Powiatu Opolskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny 

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 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 

 

Powiat Opolski deklaruje się zabezpieczyć środki pieniężne stanowiące wkład własny w 

ramach realizacji projektu w kwocie 24 000,00 zł.  

 

§ 3 

 

Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1, będzie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do 

realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 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. 

 

 

 Powyższą uchwałą Rada Powiatu wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu 

pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 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 wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, które pozwolą wyeliminować 

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

Realizacja projektu umożliwi:  

a) usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, w tym głównie: 

asystentura rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, 

pomoc w opiece i wychowaniu dzieci poprzez usługi placówek wsparcia dziennego, 

podnoszenie umiejętności wychowawczych rodzin, promowanie właściwych form 

rodzicielskich i umiejętności prospołecznych, 

b) usługi wsparcia pieczy zastępczej, w tym głównie: usługi świadczone przez koordynatorów 

pieczy zastępczej, indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o 

charakterze chronionym/treningowym dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 

deinstytucjonalizacja usług – tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych poniżej 14 dzieci, usługi aktywnej integracji o charakterze 

społecznym skierowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin 

zastępczych,  

c) usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym skierowane do osób 

będących w pieczy zastępczej w wieku 15+,  

d) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

e) wsparcie superwizyjne asystentów rodziny, 

f) prowadzenie poradni oraz infolinii prawno – mediacyjnej, prowadzenie mediacji 

rodzinnych, 

g) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i 

dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz 

doskonalenie osób sprawujących rodzinna piecze zastępczą w ramach działań prowadzących 

do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci, 

h) kształcenie personelu świadczącego usługi społeczne (kadra instytucji pomocy i integracji 

społecznej), 

i) usługi aktywnej integracji skierowane do wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku 

życia (np. kolonie, zimowiska), 

j) utworzenie miejsca do przyjaznej diagnostyki dzieci przebywających w pieczy zastępczej.   

 Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego 

pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum 

Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, Fundacją Harmonia Życia w Opolu, gminami: 
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Strzeleczki, Prószków, Paczków, Namysłów, Dąbrowa, Zawadzkie, Ujazd, Praszka, 

powiatami: nyskim, kędzierzyńsko – kozielskim, namysłowskim, prudnickim, krapkowickim, 

opolskim ziemskim, strzeleckim oraz głubczyckim. Potrzeba realizacji projektu wynika z 

analizy sytuacji regionalnej dokonanej na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej woj. 

opolskiego w 2016 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. 

 W ramach zadań przewidzianych do wykonania przez Powiat Opolski, tj. wsparcia 

rodzin biologicznych oraz zastępczych zakłada się utworzenie, działającego przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Opolu, Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny 

(PCWR). W PCWR osoby potrzebujące pomocy będą mogły uzyskać darmową poradę i 

wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy 

socjalnej; realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych w 

mieszkaniu chronionym planuje się zakup 3-pokojowego lokalu mieszkalnego na terenie 

powiatu opolskiego ziemskiego (min. 48 m
2
) oraz jego adaptację/remont na potrzeby 

utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych, nieposiadających 

czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w 

tym zatrudnienie opiekuna mieszkania chronionego; wsparcia i integracji środowiska rodzin 

zastępczych poprzez organizację wyjazdu edukacyjnego mającego na celu wzmocnienie 

kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych i wymianę doświadczeń związanych z 

rodzicielstwem. 

 Bezpośrednim realizatorem zadań merytorycznych będzie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 


