
 

 

 
 

PROJEKT  
„POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM” 

 

Na sesji w dniu 27 kwietnia 2016 roku Uchwałą Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu 

Chodzieskiego zatwierdzono realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w 

powiecie chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne.  

Projekt przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży wraz z 

partnerami – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży i Fundacją AKME.  

Projekt skierowany jest do 244 osób zamieszkujących teren powiatu chodzieskiego, uczących 

się lub pracujących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem 

rodziców zastępczych i osób z otoczenia, opiekunów faktycznych i asystentów osobistych) . 

Będzie on realizowany przez 24 miesiące w terminie od 01.01.2017-31.12.2018 roku.  

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chodzieskiego. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży jako Partner Wiodący 

przeprowadzi następujące działania: 

 -     przeszkolenie i zaangażowanie 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

 -   sfinansowanie i wypożyczenie sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub 

sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

 - sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów/fizjoterapeutów dla osób 

niepełnosprawnych, 

 -    sfinansowanie szkoleń i poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami uczestników projektu, 

 -   zatrudnienie 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pracy w środowisku 

rodzin zastępczych oraz wyposażenie stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy. 

 

 

 



 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży jako Partner Gminny przeprowadzi 

następujące działania: 

 -    zatrudnienie pracownika socjalnego i 2 asystentów rodziny do pracy z rodziną wraz 

z wyposażeniem ich stanowisk pracy, 

 - uruchomienie poradnictwa specjalistycznego, warsztatów (grupowych i 

indywidualnych) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu, 

 -     przeprowadzenie i sfinansowanie treningu skutecznego rodzica, 

 - sfinansowanie remontu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na 

funkcjonowanie Zespołu ds. asysty rodzinnej.  

 

Fundacja AKME –jako Partner pozarządowy przeprowadzi następujące działania: 

 - zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenia Przywracającego dla 33 osób 

niepełnosprawnych i 33 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych. W ramach szkolenia 

realizowane będą konsultacje i szkolenia z osobami niepełnosprawnymi mające na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania i 

pozostania w miejscu zamieszkania. Przeprowadzona zostanie również nauka właściwego i 

efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających 

schorzenia, unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka poruszania z wykorzystaniem 

posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego.  

 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia Akademii Rodzicielstwa 

Zastępczego dla 76 osób ze środowiska rodzin zastępczych. W Akademii zaplanowano zajęcia 

dla rodziców i dzieci przebywających w pieczy zastępczej, oraz dla osób z otoczenia zgodnie 

z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego i potrzebami 

zdiagnozowanymi przez koordynatorów pieczy zastępczej, m.in. z zakresu: uzależnień 

u dzieci, porad seksuologa, ryzykownych zachowań finansowych w gospodarstwie domowym, 

przeżywania straty i kryzysu, prawa rodzinnego, rewalidacji i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej, kompensowania opóźnień edukacyjnych i innych. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.000.000 zł.  

Kwota dofinansowania: 1.900.000 zł, w tym budżet państwa: 200.000 zł.  

Wkład własny projektu stanowi: 100.000 zł.  

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani 

są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.  

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 


