Projekt
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na siebie”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na siebie”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
§ 2. 1. Wartość projektu wynosi 504 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 403 200,00 zł oraz wkład
własny w łącznej kwocie 100 800,00 zł, w tym wkład finansowy w kwocie 52 152,00 zł oraz niefinansowy
w kwocie 48 648,00 zł.
2. Planowany okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Janusz Budny
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Uzasadnienie
Gmina Wiązowna działająca przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wystąpiła
z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Mam pomysł na siebie” z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wniosek został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 403 200,00 zł, wkład własny finansowy 52 152,00 zł w formie
wypłaty zasiłków oraz wkład własny niefinansowy 48 648,00 zł w formie użyczenia pomieszczeń oraz
pracy pracowników socjalnych na rzecz projektu, całkowita wartość projektu 504 000,00 zł.
Czas realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.
Realizator projektu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie) planuje objąć wsparciem
36 mieszkańców gm. Wiązowna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt obejmuje następujące działania:
1.Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz kontrakty
socjalne.
2.Realizacja 3-dniowych warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu na początku wsparcia.
3.Zorganizowanie warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych.
4.Indywidualne oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne.
5.Grupowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.
6.Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.
7.Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych.
8.Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.
9.Zapewnienie dojazdu oraz wsparcie uczestników w opiece nad osobami zależnymi.
10.Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu na zakończenie
wsparcia.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu,
w szczególności zwiększenie lub nabycie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, wzrost
motywacji do pracy, wzrost umiejętności psychospołecznych, wzrost pewności siebie i własnych
umiejętności, wzrost umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, wzrost aktywności
w środowisku, podniesienie/nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie kompetencji cyfrowych.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały zatwierdzającej projekt pn.
„Mam pomysł na siebie”.
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