
Druk Nr 433 [gxj ,  
Projekt z dnia j ki\j, $?10461", 

UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z driia 2016 r. 

w spravvie wyraieriia zgody na realizacjq proje~ctu pn. ,,SWIETLICE.LODZ". 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z ait. 4 ust. 1 pkt 3a oraz 
art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sainorzqdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830 oraz 
z 2016 r, poz. 195), Rada Miejska w todzi 

uchvvala, co nastqpuje: 

$1. Wyraza siq zgode na realizacjq projektu pn. ,,SWIETLICE.LODZ" 
wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ran~ach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa thdzkiego na lata 2014-2020, OS prioiytetowa IX 
Wiqczenie spoleczne, Dzialanie IX.1 Aktywna integracja os6b zagrozonych ub6stwein lub 
wykluczeniem spoiecznym, Poddzialanie IX.2.1 Usltigi spoleczne i zdrowotne, zwanego dalej 
Projektem. 

$2. Srodki na realizacje Projektu zostanq wprowadzone do budietu Miasta todzi po 
uzyskaniu od Instytucji Wdrazajqcej, ktbrq jest Wojewbdzki Urzqd Pracy w todzi, 
potwierdzenia o uzyskaniu dofinansowania. 

$ 3. Wklad wlasny w Projekcie, okreSlony we wniosku w maksymalnej wysokoSci 
na kwotq 248 430,OO zi zostanie sfinansowany ze Srodk6w budietu Miasta todzi. 

$ 4. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi.  

$ 5. Ucl~wala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Prze~vodniczqcy 
Rady Miejsliej w Eodzi 

Tornasz KACPRZAK 



Miejski Obodek Pomocy Spolecznej w Lodzi w roku 2015 aplikowat do 
Wojew6dzkiego Urzqdu Pracy w Lodzi o przyznanie dofinansowania na realizacjq projektu 
,,swIETLICE.LODZ" o lqcznej waltoici 4 965 671,25 zt, w tym wklad wlasny 248 430,OO zl. 
Zgodnie z harmonogramem okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-201 8. 
Wklad wlasny w projekcie ustalono na nastqpujqcym poziomie: 
2016 r. - 0,00 zl; 
2017 r. - 95 095,OO zi; 
2018 r. - 153 335,OO zt. 

Wkladem wlasnym w projekcie bqdq dotacje Miasta todzi przekazywane na realizacjq 
zadania polegajqcego na prowadzeniu plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuhczej 
oraz opiekuhczo - specjalistycznej. 

~rodki  na wklad wlasny w 2017 r, oraz w 2018 r. zostanq zabezpieczone w budiecie 
MOPS w zadaniu 2206561 - ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie 
opiekuhczo - specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym". 

Projekt bqdzie skierowanych do rodzin zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem 
spolecznym, niewydolnym wycl~owawczo. Rodziny te otrzymajq szerokq pomoc w opiece 
i wychowaniu dzieci dziqki kompleksowemnu wsparciu Swiadczonemu w iwietlicach 
irodowiskowycl~. 

W ramach projektu bqdq realizowane dzialania w 14 Swietlicach prowadzonych na 
terenie Miasta Lodzi przez dziewiqciu partner6w MOPS: Oratorium im. Sw. Dominika Savio, 
Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego L6di-G6rna, Towarzystwo 
Przyjaci6t Dzieci Oddzial Dzielnicowy L6di-Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno- 
Charytatywne ,,Mocni w Duchu", Stowarzyszenie Malych Dzieci, Dom Zakonny 
Zgromadzenie Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego, Miqdzynarodowe Stowarzyszenie 
Pomocy ,,Slyszq Serce", Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie C6rek Malyi 
Wsponiozycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny. 

W Swietlicach zaplanowano nastqpujqce dzialania: biezqcq pomoc w opiece 
(wychowawca), wsparcie specjalistyczne @sycholog, logopeda, pedagog), zajqcia podnoszqce 
kompetencje dzieci w zakresie poslugiwania siq jqzykien~ ojczystym i obcymi, zajqcia 
matematyczne i naukowo - teclmiczne, informatyczne, umiejqtnoS6 uczenia siq, SwiadomoSC 
i ekspresjq kulturalnq, a takze warsztaty kompetencji i umiejetnoSci rodzicielskich 
i wychowawczych dla rodzic6w. 

Zaktada siq, ze wsparciem w ramach projektu zostanie objqtych lqcznie 420 dzieci 
oraz 199 rodzic6w. 

Zgodnie z reguiaminem konkursu Wojew6dzkiego Urzqdu Pracy Nr RPLD.09.02.01- 
IP.01-10-002115 z dnia 28 sierpuia 2015 r. istnieje potrzeba podjecia niniejszej uchwaly. 


