
UCHWAŁA Nr jfl45 |30/ł

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia . .iQ .b.vW.p H.\A ,(90>1 "f

w sprawie zatwierdzenia projektu „Umiem Więcej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 
RPLD.09.01.01-IP.01-XO“001/17, Poddziałanie IX. 1.1 "Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Na podstawie art 32 ust, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Hz. U. z 2017 r. poz. 697, poz. 1292), art. 12 pkt. 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Hz. U. Z 2016 r. poz. 814, 1579, 
1948, 2017 r. poz. 730, 935.) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Umiem Więcej - Poddziałanie IX. 1,1. ''Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem łub wykluczeniem społecznym", który będzie 
realizowany w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. 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 IX. 1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem łub wykluczeniem 
społecznym", Poddziałanie IX. 1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem łub wykluczeniem społecznym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przygotowało projekt pn.: Umiem 
Więcej w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17, Działanie IX. 1 „Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.LI 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym". Wojewódzki Urząd Pracy pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r. poinformował, iż 
wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania oraz zobowiązał 
do złożenia uchwały organu dysponującego budżetem beneficjenta zatwierdzającej projekt.

Projekt „Umiem Więcej" kierowany jest do pełnoletnich wychowanków, osób 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego oraz otoczenia tych 
osób. Celem głównym jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez realizację kompleksowych 
programów obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej. Dzięki projektowi 
90 osób (k-54, m-36) otrzyma wsparcie w oparciu o diagnozę potrzeb. Zastosowane narzędzia 
aktywizacji społecznej mają na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Celem aktywizacji 
edukacyjnej jest wzrost poziomu wykształcenia oraz dostosowanie wykształcenia lub 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Aktywizacja edukacyjna to: sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B, zajęć wyrównujących 
szanse edukacyjne (korepetycje), wspieranie edukacji formalnej poprzez refundację całości lub 
części kosztów zakupu podręczników, opłat za akademik, bursę, czesne, itp.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2017-30.06.2019r. Wkładem własnym będą 
świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Ogólna wartość projektu 
- 902 010,63 zł, w tym dofinansowanie - 766 709,03 zł.


