
UCWWALA NR 
RADU NIIEJSEUEJ w LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Rodzina w Centrum". 

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 art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 
92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 814) oraz art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastqpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), Rada Miejska w Lodzi 

5 1. Wyraza siq zgodq na realizacjq projektu pn. ,,Rodzina w Centrum" 
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lbdzkiego na lata 20 14-2020, OS. priorytetowa IX 
TWlqczenie spoleczne, Dzialanie iX.2 Usiugi na rzecz osob zagrozonych ubostwern lub 
wykluczeniem spolecznym, Poddzialanie IX.2.1 Uslugi spoleczne i zdrowotne, zwanego dalej 
Proj ektem. 

5 2. Realizacja Projektu, o ktorym mowa w 5 1 nastqpi po zawarciu umowy 
o dofinansowanie proj ektu z Instytucj q Wdraiaj qcq, kt6rq jest Woj ew6dzki Urzqd Pracy 
w Lodzi. 

5 3. ~ r o d k i  na realizacjq Projektu, o kt6rym mowa w 5 1 zostanq wprowadzone do 
budzetu Miasta Lodzi po zawarciu umowy, o ktbrej rnowa w 5 2. 

5 4. Wklad wlasny w Projekcie w latach 201 6-201 8, okreilony we wniosku 
w maksymalnej wysokoici na lqcznq lcwotq 574 500,OO zl zostanie sfinansowany ze irodk6w 
budzetu Miasta Lodzi. 

5 5. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj qcia. 

Rady Miejskiej w Lodzi 



Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej w Lodzi w roku 2016 apliltowal do 
Wojew6dzkiego Urzqdu Pracy w Lodzi o przyznanie dofinansowania na realizacjq projeltu 
o lqcznej wartoSci 3 8 1 5 1 84,42 z& w tym wklad wlasny 574 500,OO zl. Po ocenie formalno- 
merytorycznej proj ekt zostal skierowany do negocj acji. W wyniku podj qtych negocj acji 
z Komisjq Oceny Projekt6w w WUP w Lodzi, budiet projektu ustalono na kwotq 
3 320 524,57 zl, w tym wklad wlasny 574 500,OO zl. 

Wkladem wlasnym w projekcie sq Swiadczenia wyplacane na polaycie koszt6w 
utrzymania dzieclta, na kt6re Srodki zostaly zabezpieczone w budzecie Miejskiego OSrodlta 
Pomocy Spolecznej w Lodzi, w zadaniu 2056672 - Rodziny zastqpcze. W rolu 2016 
zaplanowano wydatlcowanie wkladu wlasnego na poziomie 91 500,OO zl, w roku 201'7 na 
poziomie 306 000,OO zl, a w 20 18 r. na poziomie 177 000,OO zl. 

Gl6wnym celem proj elctu jest wzmocnienie funkcj i opiekunczo-wychowawczych rodzin 
biologicznych przezywajqcych trudnogci w tym obszarze, oraz rodzin zastqpczych, w kt6rych 
zdiagnozowano trudnoici wymagaj qce pomocy specj alistycznej kadry. Kompleksowe 
Swiadczenie uslug spolecznych, w wyniiarze i obszarze dotqd niedostqpnym dla uczestnik6w 
projektu, przyczyni siq do poprawy funkcjonowania rodzin. biologicznych, zrnniejszy 
zagrozenie umieszczania dzieci w pieczy zastqpczej, a dzieciom odebranym stworzy warunki 
powroiu do ~odziay, a takie wzmocni funkeje opiekuriczo-~~~ychowawcze rodzin zastqpczych. 
Dzialania realizowane w projekcie zapobiegnq marginalizacji i wykluczeniu tych rodzin z 
iycia spolecznego. 

Zadania realizowane w projekcie: 
1. Rozwoj uslug Swiadczonych przez asystent6w rodziny: zatrudnienie 15 asystent6w rodziny 
oraz podniesienie jakoici Swiadczonych uslug poprzez wdrozenie szkolen kompetencyjnych; 
2. Rozwoj specjalistycznych uslug wspierajqcych rodziny biologiczne i zastqpcze w 
wypelnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczych: zatrudnienie 3 psychoterapeut6w, 3 
psycholog6w9 3 pedagogbw, iwiadczenie specjalistycznego indywidualnego oraz grupowego 
poradnictwa i terapii. 

Lqcznie w projekcie, ltorego realizacjq przewidziano na okres 21 rniesiqcy weirnie 
udzial898 os6b. 

Zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001116 z dnia 
3 1 rnarca 20 16 r. istniej e koniecznoSC podjqcia niniej szej uchwaly. 


