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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przystąpienia gminy  Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa 
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

zamieszkujących gminę Lewin Brzeski  poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych 

Na podstawie art.18 ust.1 w zawiązku z art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713)   Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1.  Gmina Lewin Brzeski przystępuje do projektu  „Rodzinna Przystań” - poprawa funkcjonowania 
społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę 
Lewin Brzeski  poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych realizowanego w ramach 
Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego- jako partner Fundacji  „Plan B”, 48-303 Nysa, ul. Rodziewiczówny 
18b. 

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w §1, będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lewinie Brzeskim . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sporządził: 
MGOPS 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie

Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 poz.821) w tym
w szczególności poprzez:

·poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,

·pomoc prawną,

·wsparcie terapeutyczne i mediację,

·usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług
społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym
obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.
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