Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie przystępuje do realizacji projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Łączna kwota
zapotrzebowania zgłoszona przez MOPS Jaworzno do ŚUW na realizację przedmiotowego projektu
wynosi 433 895,00 PLN.
Sląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zawarł umowę partnerską z Ministrem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art.
33 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz.
1431 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych w związku wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
(Dz.U. 2020 r., poz. 694).
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia
COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie
bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w
pieczy
zastępczej
poprzez
zakup
sprzętu
komputerowego,
oprogramowania
i sprzętu audiowizualnego.
Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników
rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią
choroby COVID 19 poprzez:
a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup
laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz
oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w
tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków
dezynfekcyjnych);
c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy
prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie
art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia

placówek opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej
rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25
roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.
Na terenie naszego miasta odbiorcami projektu są Rodziny zastępcze oraz dwie placówki opiekuńczo –
wychowawcze : Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawca z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 17 w
Jaworznie oraz Placówka Powiatowo – Wychowawcza „Domry Dom” w Jaworznie z siedzibą przy ul.
Gustawa Morcinka 7.

W ramach projektu władze śląskich powiatów oraz miast na prawach powiatów otrzymają środki
finansowe z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu.
Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich co stanowi
84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego co stanowi 15,72% środków.
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