
 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie 

 „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny” 

W związku z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Kwidzynie w  projekcie 

partnerskim pn.  „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia 

rodziny” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Pomorskiego 2014 – 

2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, którego Liderem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z 

siedzibą w Gdańsku  

I. UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1. Uczestnikiem projektu mogą być osoby lub rodziny zamieszkujące lub uczące się na obszarze 

wskazanym  

we wniosku o dofinansowanie oraz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 

f. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 



 

 

 

g. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o 

ile co najmniej jeden z nich, nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą  

z niepełnosprawnością; 

h. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i. osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia;   

j. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych  

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020; 

k. osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

l. osoby korzystające z PO PŻ. 

II. WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU  

1. Projekt realizowany jest w terminie od 01 listopada 2020 roku do 28 lutego 2023 

roku.   

2. W ramach Projektu dzieci i młodzież skorzystają z bezpłatnych i kompleksowych usług 

społecznych wynikających z ich IŚRR, w szczególności:   

1) konsultacje i wsparcie specjalistów m.in psychologa, socjoterapeuty, logopedy, 

diabetyka itp.  

2) korzystanie z placówki dziennego wsparcia w formie pracy podwórkowej - 

cotygodniowe spotkania animacyjne w wymiarze 3 godzin,  

3) warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność,  

4) wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla uczestników i uczestniczek  

5) spotkania okolicznościowe dla rodzin,  

6) festyny,  

7) wypoczynek letni i zimowy. 

3. W ramach Projektu rodzice/opiekunowie prawni, seniorzy skorzystają z bezpłatnych i 

kompleksowych form wsparcia:  

1) konsultacje i wsparcie specjalistów m.in psycholog, diabetyk, prawnik itp. 

2) szkolenia i warsztaty edukacyjne,  

3) spotkania okolicznościowe dla rodzin, 



 

 

 

4) festyny,  

5) wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla rodzin uczestników biorących udział  

w zajęciach.  

6) akademia rodzica, 

7) klub seniora. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, naboru i warunków uczestnictwa w Projekcie 

zawarte zostały w Regulaminie Projektu.  

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 22.01.2021 r. do godziny 14.00 do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn.   

Zapraszamy do  udziału. 

Kontakt telefoniczny opiekunowie rodzin/konsultanci ds. rodziny: 

 Ewa Poteracka   55 279 99 15 

 Andrzej Delewski 601 911 566 


