Uchwała Nr XXXIV.198.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Program aktywizacji
społecznej w powiecie leskim” w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz zaciągania
zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 5, art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz.
595) w zw. z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 182 z późn. zm.) oraz zgodnie z Umową
ramową projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie
leskim” z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr UDA-POKL.07.01.02-18-007/08-00
zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się do realizacji projekt „Program aktywizacji społecznej
w powiecie leskim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ogólnej wartości
504 033,12 zł z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2013 r. – 189 744,00 zł
w 2014 r. – 225 765,12 zł
w 2015 r. – 88 524,00 zł
2. Projekt, którym mowa w ust. 1 będzie realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku w okresie od 01.01.2013 r. do
30.06.2015 r.

§2
Wkład własny w wysokości 10,5% wartości całego projektu zostanie
zabezpieczony w łącznej kwocie 52 923,48 zł z alokacją w poszczególnych
latach:
w 2013 r. - 19 923,12 zł
w 2014 r. - 23 705,34 zł
w 2015 r. - 9 295,02 zł.
§3
1. Wyraża się zgodę na zaciąganie zobowiązań finansowych oraz przyjęcia
zobowiązania do pokrycia:
- wkładu własnego z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2014 r. - 23 705,34 zł
w 2015 r. - 9 295,02 zł.
- z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego z alokacją w poszczególnych
latach realizacji:
w 2014 r. – 202 059,78 zł
w 2015 r. – 79 228,98 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2013 r.

UZASADNIENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku w bieżącym roku kontynuuje
realizację projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim”. Ze
względu na dobiegający końca obecny etap projektowania Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, który jest Instytucją Pośredniczącą, złożył propozycję dla powiatów
o przygotowanie ostatniego wniosku na okres dłuższy aniżeli roczny. Ma to na celu alokację
znacznie wyższych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie
Podkarpackim na lata 2013- 2015.
Wobec powyższego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku opracowany
został wniosek na okres 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r., tj. najdłuższy możliwy okres
realizacji. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez WUP.
W projekcie aktywizacją społeczną objęci zostaną klienci PCPR tj. osoby
niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej oraz wychowankowie rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo- wychowawczych, którzy kontynuują naukę. Udział w projekcie jest
dla uczestników bezpłatny.
W ramach aktywizacji uczestnikom projektu zaproponowane zostaną co najmniej 3
instrumenty np. doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
oraz kursy lub szkolenia zawodowe. Należy nadmienić, że od 2013 roku istnieje możliwość
sfinansowania stażu zawodowego dla wybranych uczestników projektu po zakończeniu
ścieżki szkoleniowej u wybranych pracodawców z pokryciem całości kosztów zatrudnienia.
Planuje się zorganizowanie w całym okresie realizacji projektu tj. w 2013 r., 2014 r. i 2015 r.
5 staży zawodowych.
Nabór uczestników do projektu odbywa się na zasadzie rekrutacji przeprowadzanej
w każdym roku realizacji projektu (2013 rok - 10 uczestników, 2014 rok - 12 uczestników
i 2015 rok - 5 uczestników).
W ramach realizowanego projektu zatrudnionych jest w PCPR dwóch pracowników
( 1 ½ etatu), których wynagrodzenie brutto, jak również koszt pracodawcy pokrywane są
z środków projektowych.
Jako wkład własny powiatu wykazane będą środki finansowe na wypłatę pomocy
pieniężnej dla tych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, którzy będą brali udział w projekcie. Wobec tego środki na wkład własny
nie wpłyną na zwiększenie wydatków przeznaczonych na pieczę zastępczą. Jednocześnie
możemy zaproponować wychowankom całkowicie bezpłatne kursy lub staże zawodowe,
które usprawnią proces usamodzielnienia.

