Uchwała Nr XLII/273/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie”
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Sztumskiego
Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3,4,5 i 17 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), uchwały Nr 1056/L/06 z dnia 24
lipca 2006r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Strategii Polityki
Społecznej dla Województwa Pomorskiego do 2013r. oraz uchwały Nr XXXV/226/2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009roku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sztumskim na lata 2009-2013 uchwala
się, co następuje:
§1

Zatwierdza się projekt systemowy „Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu
Sztumskiego.
§2

Streszczenie projektu „Uwierz w siebie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr………….
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia…………….

Streszczenie projektu systemowego „Uwierz w siebie”
na 2010 rok.
Celem ogólnym projektu jest zapobieganie u 16 osób negatywnym skutkom, jakie niesie ze
sobą zagrożenie wykluczeniem społecznym i łagodzenie negatywnych skutków tego
zagrożenia.
Cele szczegółowe:
• poprawa zdrowia 9 niepełnosprawnych uczestników projektu poprzez udział
w rehabilitacji,
• podniesienie kwalifikacji 7 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo-wychowawcze poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz
kontynuowanie i uzupełnianie nauki na różnych etapach edukacji,
• poprawa sytuacji na rynku pracy u większości uczestników projektu poprzez
konsultacje z doradcą zawodowym i korzystanie z indywidualnie dobranych do
jednostkowych potrzeb beneficjentów instrumentów wsparcia,
• poprawa funkcjonowania w społeczeństwie 16 uczestników projektu, poprzez
zwiększenie ogólnych kompetencji osobistych i społecznych, wzmocnienie wiary
w siebie, samooceny i motywacji,
• kształtowanie wiedzy dotyczącej procesu usamodzielnienia, przygotowanie do
efektywnego, świadomego procesu usamodzielnienia, wśród co najmniej 20 obecnych
wychowanków rodzin zastępczych, którzy w najbliższych latach osiągną pełnoletność
i ich opiekunów poprzez udział w skierowanych do nich działaniach środowiskowych.

Cele projektu są zgodne z zapisami:
- Priorytetu VII PO KL, Działaniem 7.1 Poddziałaniem 7.1.2, ponieważ zmierzają do
zwiększenia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- Planu Działań na rok 2010 dla Priorytetu VII w Województwie Pomorskim,
- Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (pkt.2 priorytetu „Spójność” tj. silne,
zdrowe i zintegrowane społeczeństwo),
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sztumskiego na lata 20092013.

Grupy docelowe
W ramach projektu wsparcie uzyskują dwie grupy beneficjentów:
- 9 osób niepełnosprawnych (w tym 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i 4
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), głównie osoby z dysfunkcją narządów ruchu
i chorobą psychiczną,
- 7 osób będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych spokrewnionych
i niespokrewnionych, oraz domów dziecka.
Beneficjenci ostateczni to osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, tj. grupy wskazane w Szczegółowym Opisie
projektów PO KL jako zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zakładane rezultaty:
W ramach projektu zakłada się następujące rezultaty twarde:
• 16 osób zakończy udział w projekcie
• 16 osób zostanie objętych kontraktem socjalnym
• 16 osób zostanie objętych indywidualną terapią psychologiczną
• 13 osób weźmie udział w indywidualnych kontaktach z doradcą zawodowym
• 13 osób będzie objęte indywidualną ścieżką rozwoju
• 13 osób weźmie udział w indywidualnie dobranych kursach/lub szkoleniach
• 9 osób będzie objęte wsparciem na rzecz osób niepełnosprawnych
• 9 osób weźmie udział w turnusie rehabilitacyjnym
• 7 osób weźmie udział w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych
• 5 osób będzie kontynuowało naukę na studiach wyższych
• 2 osoby wezmą udział w indywidualnej terapii specjalistycznej (logopeda)
• 2 osoby będą objęte wsparciem przez asystenta osoby niepełnosprawnej
• w ramach działań środowiskowych odbędą się 4 spotkania szkoleniowe
• w ramach działań środowiskowych odbędą się 2 festyny integracyjne
• w ramach działań środowiskowych 20 osób zostanie objętych programem
przygotowującym do procesu usamodzielnienia.
Zaplanowano rezultaty miękkie:
• poprawa ogólnego stanu zdrowia osób niepełnosprawnych u co najmniej 80%
uczestników
• poprawa pozycji na rynku pracy u co najmniej 50% uczestników
• wzrost samooceny i motywacji u co najmniej 80% uczestników
• wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych podczas szkoleń u co najmniej
70% uczestników
• wzrost wiedzy na temat procesu usamodzielnienia u 90% uczestników działań
środowiskowych.
Maksymalna wartość projektu w 2010 roku wynosi 139 346,86zł. Wkład własny
w wysokości 7 315,71zł w postaci wypłaty pomocy na kontynuowanie nauki jest
zabezpieczony w budżecie jednostki. Zakłada się realizację projektu w okresie 01.01.201031.12.2010.

Uzasadnienie
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione wymogami procedury związanej z
aplikowaniem o przyznanie dofinansowania projektu „Uwierz w siebie” planowanego do
realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Powiatu Sztumskiego.
Zgodnie z wymogami właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zatwierdza
projekt do realizacji współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

