Uchwała Nr VII/45/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie”
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 systemowy pn. „Uwierz w siebie” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
§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 lutego 2011 roku.

Uzasadnienie
Celem ogólnym projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” jest zwiększenie szans
i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 12 osób, którzy są lub byli
wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz aktywizacja
społeczno-zawodowa 20 osób niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do grupy 32 osób z terenu powiatu sztumskiego, osób w wieku
aktywności zawodowej, spośród których większość jest nieaktywna zawodowo, korzystająca
ze świadczeń pomocy społecznej, wraz z otoczeniem.
Powyższe grupy docelowe otrzymają następujące wsparcie:
- indywidualne konsultacje psychologiczne,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- indywidualna terapia logopedyczna,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- udział w turnusach rehabilitacyjnych,
- pomoc dwóch asystentów osób niepełnosprawnych,
- indywidualne kursy i szkolenia,
- poradnictwo specjalistyczne (dyżury pedagoga, prawnika i terapeuty rodzinnego),
- warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
- wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno-integracyjne dla wychowanków rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- praca socjalna,
- w ramach działań środowiskowych odbędą się dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla
niepełnosprawnych uczestników projektu.
Okres realizacji projektu to 01.02.2011r.-31.12.2011r., kwota dofinansowania
222 107,99zł, wkład własny 12 306,77zł.
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.

