Uchwała Nr V/27/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Grunt to rodzina”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Grunt to rodzina” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, nr konkursu 01/PO KL/7.2.1/2010.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Uzasadnienie
Celem ogólnym projektu pt. „Grunt to rodzina” jest wsparcie i ochrona macierzyństwa
oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych (w tym aktywnej postawy na rynku
pracy) wśród osób niewydolnych wychowawczo, wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem.
Projekt kierowany jest do osób wymagających wsparcia w nabywaniu ogólnych
kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. Grupy docelowe projektu będą
stanowiły rodziny z terenu powiatu sztumskiego, które charakteryzują się niewydolnością
wychowawczą i ogólną niezaradnością życiową, rodziny zastępcze spokrewnione, w których
występuje potencjalne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania umieszczonych w tych
środowiskach dzieci oraz wychowankowie rodzin zastępczych przygotowujących się do
procesu usamodzielnienia.
Powyższe grupy docelowe otrzymają wsparcie asystenta rodziny, pracownika
socjalnego. Powstanie Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, gdzie dyżury będą prowadzili
psycholog, radca prawny oraz doradca zawodowy. W ramach projektu odbędą się warsztaty:
„Szkoła dla rodziców” oraz szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych m.in. z zakresu
asertywności, komunikacji interpersonalnej, twórczej aktywności, w tym szkolenie
wyjazdowe połączone z aktywnym wypoczynkiem oraz przekazaniem wiedzy na temat
zdrowego trybu życia.
Okres realizacji projektu to 01.01.2011r.-31.12.2012r., kwota dofinansowania
372 486,00zł.
Zgodnie z wytycznymi właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zatwierdza
projekt do realizacji współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

