
UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .ńiA..UAięP.sS0A4^.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Rodzina z przyszłością” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

konkurs RPL0.O9.O2.OX-IP.O1-10-001/15,
Poddziałanie BC.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Na podstawie art.4 ust.l pkt.3a oraz art.12 pkt.l 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (tj, Dz. U. z 2015r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) w związku z 
art. 32 ust2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332, poz. 1045, poz. 1199, poz. 1830) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje;

§ 1. Zatwierdza się projekt:

Rodzina z przyszłością -  Poddziałanie IX.2.1. usługi społeczne i zdrowotne realizowany 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przygotowało projekt pn.: „Rodzina z 

przyszłością” w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem łub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, który został 

zakwalifikowany do dofinansowania

Projekt ma na celu rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących 

pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Wsparcie realizowane będzie w 

oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Zapisane w projekcie zadania dotyczą rozwoju specjalistycznych usług, w tym:

1. Rozwój usług psychologicznych -  zatrudnienie psychologa, doposażenie stanowiska 

pracy psychologa (sprzęt biurowy, narzędzia diagnostyczne -  testy), szkolenie psychologa.

2. Rozwój usług szkoleniowych -  specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych.

3. Rozwój usług terapeutycznych -  wyjazdy terapeutyczno-wypoczynkowe, terapia 

dzieci po traumie, terapia logopedyczna.
4. Rozwój usług diagnostycznych — diagnoza w kierunku FAS.

5. Rozwój usług pedagogicznych — zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, wsparcie 

pedagoga, zajęcia „szkoły dla rodziców”.

6. Rozwój usług wsparcia rodziny -  osoba do opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarczych.

7. Rozwój usług wypoczynku letniego -  organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin zastępczych.

8. Usługi grupy wsparcia.
9. Rozwój usług socjalnych -  wsparcie pracowników socjalnych i koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.

10. Świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2016-31.12.2017r. Wkładem własnym będą 

świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.


