
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia. .^Q...^.C£W 'Cx. <QQAV.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

konkurs RPLDłOP.02ł01-IP.01-10-001/18,
Poddzialanie IX.2.X Usługi społeczne i zdrowotne

Na podstawie art, 4 ust I pkt 3a i art, 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz, 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 
2500) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje;

§ 1. Zatwierdza się projekt „Rodzina z przyszłością”- Poddzialanie IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne, który będzie realizowany w okresie od dnia 0ł.03.2019r. do dnia 
31.12.2021 przez Powiat Łowicki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -  
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie DC.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu złożył wniosek o 

dofinansowanie projektu „Rodzina z przyszłością w ramach konkursu RPLD.09.02.01 -IP.01 - 
10-001/18, Oś Priorytetowa. IX'Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne 
i zdrowotne. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pismem z dnia 3 stycznia 2019r. (znak: EFS- 
N/III-RPO.423.8.2019.K§W)t poinformował, że (.wniosek o dofinansowanie ww. projektu 
został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Gfceny Projektów. W związku z powyższym 
jesteśmy zobowiązani m.in. do złożenia uchwały właściwego organu jednostki samorządu 
terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu, który dysponuje budżetem 
beneficjenta zatwierdzającego projekt lub udzielającego pełnomocnictwa do zatwierdzania 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego..

Projekt "Rodzina z przyszłością" kierowany jest do funkcjonujących na terenie powiatu 
łowickiego rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci oraz dzieci biologicznych 
rodziców zastępczych. Celem głównym jest poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług 
społecznych kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej. Dzięki projektowi zostaną wsparte 
52 miejsca świadczenia usług społecznych (zakładamy, że co najmniej 87% z nich będzie 
istniało po zakończeniu projektu).
Założone w projekcie zadania stanowią zespół usług składających się na planowe, 
kompleksowe wsparcie realizowane w trosce o harmonijny rozwój, przyszłą samodzielność 
życiową dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z zapewnieniem ochrony ich praw i 
wolności. Projekt kładzie nacisk na sprawowanie opieki nad dziećmi w sposób fachowy, 
rozumiejących potrzeby i niedoskonałości łub zaburzenia, potrafiąc szukać wsparcia i 
specjalistycznej pomocy. Udział w projekcie wzmocni motywacje i umiejętności rodziców 
zastępczych, zwiększy pewność siebie i umiejętności dzieci, poprawi relacje rodzimie, 
funkcjonowanie dzieci w rodzinie, grupie rówieśniczej, itp. Grupę docelową stanowić będzie 
127 osób (k-103, m-24, w tym: 52 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (k-50, m-2) i 
70 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (k-50, m-20) i 5 dzieci biologicznych 
(k-3, m-2). W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów zrealizujemy następujące zadania: 
rozwój usług psychologicznych, rozwój usług szkoleniowych, rozwój usług terapeutycznych, 
rozwój usług pedagogicznych, rozwój usług wsparcia rodziny, usługi grupy wsparcia, rozwój 
usług socjalnych, rozwój usług edukacyjnych. Poniesiemy też stosowny wkład własny w 
postaci świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.202łr.
Ogólna wartość projektu -  1 878 264,00 zł, w tym dofinansowanie -  1 596 511,00 zł


