
 

 

„Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - 

usługi społeczne wsparcia rodziny” 

W związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów             

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. 

U. 2020 r., poz. 818)  w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez 

instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą 

regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty 

wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące 

wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych                         

w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.  

W związku z powyższym Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą               

w Gdańsku zwrócił się do Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w projekcie „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, 

Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”, w ramach środków RPO WP 2014-2020, 

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Projekt partnerski złożony został w ramach ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ 

RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów                

w ramach Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych. RPO WP 2014-2020 

(RPPM.06.02.02-IZ.00-001/20). Projektodawcą, a zarazem liderem partnerstwa, jest Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10, 80-823 

Gdańsk, natomiast partnerami w projekcie będą: 

 Partner 1 - Powiat Lęborski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. 

 Partner 2 - Gmina Miastko. 

 Partner 3 - Powiat Kwidzyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

W projekcie dla PCPR w Kwidzynie zaplanowane zostały środki na działania specjalistyczne 

na rzecz wsparcia 40 rodzin w tym rodzin zastępczych oraz 20 seniorów z  terenu powiatu 

kwidzyńskiego. Na działania projektowe złożą się między innymi: wsparcie specjalistyczne dla 

rodzin (psycholog, opiekun rodziny, pedagog, poradnictwo, warsztaty podnoszące wiedzę) 

powstanie również Akademia Rodzica wspierająca rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do projektu. Dla seniorów zakwalifikowanych do projektu zaplanowane 

zostanie wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, lekarze 

specjaliści). W ramach projektu zostaną również zakupione materiały dydaktyczne do 

przeprowadzenia diagnoz  - testy.   

 Okres realizacji projektu od 01.11.2020 r. do 28.02.2023 r.  

Wartość całego projektu  - 4 507 321,55 zł, w tym koszty bezpośrednie  - 3 919 410,04 zł    



 

 

Koszty bezpośrednie przewidziane dla Powiatu Kwidzyńskiego/ Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w  Kwidzynie: 225 280,00  zł (dofinansowanie 100%) oraz koszty pośrednie 

na zarządzenie projektem, które wynoszą 33 792,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


