Projekt
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2020 r.
sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –
III edycja”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Lewin Brzeski przystępuje do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1, będzie Świetlica Terapeutyczna
w Lewinie Brzeskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował:
Przedkłada:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Projekt „Bliżej rodziny i dziecka…” przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny
przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 40 zadań).
Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin,
wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju
działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.
Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim
Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach
Wielkich oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Biała,
Paczków, Popielów, Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień, Jemielnica, Nysa oraz Lewin
Brzeski i powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.
Zadanie zakłada rozszerzanie oferty zajęć specjalistycznych, placówki wsparcia dziennego pn. Świetlica
Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim w zakresie opieki i wychowania dziecka w rodzinie i rozwoju kompetencji
kluczowych.
W omawianym zadaniu Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim, jako podmiot bezpośrednio
realizujący zadanie, obejmie wsparciem psychologicznym minimum 15 rodzin. Zajęciami specjalistycznymi
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych zostanie objętych minimum 15 dzieci od 7 do 10 r.ż. (mogą
być także dzieci starsze do 15r.ż.). Zadanie obejmie:
- zajęcia dla dzieci w świetlicy w zakresie kształtowania kompetencji osobistych, społecznych oraz
w zakresie uczenia się, będzie prowadziło dwóch pedagogów świetlicy: pedagog terapeuta pedagogiczny
i pedagog socjoterapeuta oraz psycholog świetlicy. W ramach zadania zaplanowano doposażenie Sali
terapeutycznej świetlicy w nowe meble oraz pomoce naukowe i dydaktyczne oraz materiały do zajęć;
- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji będą prowadzone przez logopedę świetlicy, zajęcia będą
obejmować kształtowanie prawidłowej wymowy dziecka, rozumienia mowy, komunikowania się,
porozumiewania z innymi osobami we właściwy kulturalny i kreatywny sposób;
- rozwój u dzieci kompetencji w zakresie wielojęzyczności, nauka języka angielskiego, gry i zabawy
w języku angielskim, zajęcia w świetlicy przez zatrudnionego anglistę;
- rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Warsztaty plastyczno-manualne
i rękodzieła, prowadzone przez wychowawcę świetlicy. Także warsztaty teatralno-muzyczne, przygotowanie
przedstawień, prowadzone przez zatrudnionego instruktora. Wyjazdy na wycieczki do teatru, kina, muzeum,
galerii, zwiedzanie zabytków, poznanie dziedzictwa narodowego i kulturalnego naszej ojczyzny, także wyjazdy
na warsztaty artystyczne i lekcje muzealne pod opieką dwóch pedagogów świetlicy;
- kształtowanie kompetencji cyfrowych dzieci, wdrożenie do odpowiedniego i bezpiecznego korzystania
z technologii cyfrowej, wyposażenie sali komputerowej w sześć komputerów z oprogramowaniem,
wyposażenie sali komputerowej w meble oraz roletę zewnętrzną antywłamaniową.
Zadanie będzie realizowane w okresie od września 2020 roku do czerwca 2023 roku.
Na zadania ujęte w projekcie Gmina Lewin Brzeski uzyska dofinansowanie w kwocie 654 648,75 zł,
w tym:
589 183,88 zł (90%)
- dofinansowanie EFS:
65 464,87 zł (10%)
- dofinansowanie z Budżetu Państwa:

Id: FC7E211B-4B60-4E52-BBF5-F9144CBE9E7B. Projekt

Strona 1

