UCHWAŁA Nr 322/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U z 2016 poz. 814 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2), w związku z
załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych
dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych 3 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948. z 2017 r. poz. 730.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.
3 Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2013 r. oraz
Uchwałą Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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Załącznik
do Uchwały Nr 322/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 26.04.2017 r.
Koncepcja projektów
dofinansowywanych lub
finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej , niepodlegających
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) , środków
pochodzących z innych źródeł
zagranicznych oraz ze środków
budżetu Państwa z programów
LP resortowych.
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Nazwa projektu
Nazwa podmiotu , który będzie realizował projekt (jednostka organizacyjna
lub wydział Starostwa Powiatowego w
Toruniu odpowiedzialny za realizację
projektu)

Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), z którego planowany projekt
będzie finansowany lub współfinansowany
Cel projektu (czemu projekt ma służyć
z uwzględnieniem zadań powiatu)

4
Zakres przedmiotowy projektu (co w
ramach projektu ma być realizowane)
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Wskaźniki projektu planowane do
osiągnięcia (wymienić )
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Uszczegółowienie

Opis
Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Toruniu
Źródłem finansowania Programu są
środki ujęte w ustawie budżetowej na
2017 r. w rezerwie celowej poz. 53 –
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców pieczy zastępczej).
Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny
w gminie oraz do usług koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
1. wzmocnienie kompetencji i jakości systemu wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych i
rodzinnych domów dziecka, poprzez zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych,
efektem czego będzie zmniejszanie liczby dzieci umieszczanych
poza rodziną naturalną, a w
przypadku dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej – jak najszybszy ich powrót do rodziny

biologicznej.
3. Wzmocnienie stabilności zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej (wzrost poziomu wynagrodzenia i zatrudnienia w
oparciu o umowę o pracę).
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Miejsce realizacji projektu

PCPR w Toruniu
Jednostki samorządu terytorialnego
szczebla powiatowego

Adresaci projektu
Planowana ilość uczestników projektu
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Zdiagnozowana dostępność docelowej
grupy uczestników (przewidywana
liczba osób/podmiotów kwalifikujących
się do objęcia wsparciem)
Czas realizacji projektu (od – do)
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie
Dokumenty niezbędne do złożenia
wniosku lub potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
( różne oświadczenia , zaświadczenia ,
pozwolenia , decyzje itp. )
Wartość całkowita projektu
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Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
04.05.2017 r.

Oferta konkursowa

71.652,00

Planowana wartość wsparcia ze środ15 ków zagranicznych
16 Wymagany wkład własny

25.642,44

Planowane zakupy i wydatki
Planowany zakres rzeczowo – finanso- inwestycyjne
wy planowanych nakładów na realizację
projektu
Planowane zakupy pozostałe

0

17
Dane uzupełniające
18

Sposób zarządzania projektem ( ilość osób, forma zatrudnienia )
Powyżej 14 tyś. euro
( ilość )

Zamówienia publiczne
19
Obowiązek przeprowadzenia zewnętrz20 nego audytu projektu (TAK lub NIE):
Sposób zabezpieczenia dokumentacji,
po zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za skompletowanie dokumentów, nadzór nad przekazaniem
21 dokumentów)

Do 14 tyś. euro
( Tak /Nie )

nie
nie

Emilia Mieszałowska

