Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w

partnerstwie z Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Elbląg
reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w
Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy. od dnia 1 lipca 2017 roku
realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” Nr RPWM.11.02.03.-28-0079/16 realizowany
będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. w ramach Osi priorytetowej: 11.00.00 „Włączenie
Społeczne”, Działania: 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,
Poddziałania: 11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem
lokalnym”.
Całkowita wartość projektu wynosi 872.606,96 zł, w tym kwota dofinansowania to 802 798,40 zł,
natomiast wkład własny to 69.808,56 zł.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z
pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930 z późn. zm.) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin wieloproblemowych, rodzin zastępczych,
wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat,

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywaniu codziennych
problemów osobistych i życiowych, poprawy relacji rodziców i dzieci, z partnerem,
współmałżonkiem, nabędą umiejętności zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych, radzenia sobie w
sytuacjach kryzysowych bez stosowania agresji, zwiększą pewność siebie i wiarę we własne
możliwości
Preferowani będą uczestnicy, którzy korzystają z POPŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla
tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach
działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ.
W ramach działań projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” oferujemy wzmacnianie
środowiskowych form wsparcia rodziny poprzez wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego oraz
wypłatę zasiłków i świadczeń, blok wsparcia rodzin i dzieci, blok wsparcia rodzin zastępczych, blok wsparcia
młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (15-18 lat), blok wsparcia usamodzielnianych wychowanków
pieczy zastępczej (18-25 lat), utworzenie mieszkania treningowego o pow. 40 m2 na terenie miasta Pasłęka.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
PCPR Elbląg – 55 233 62 82
GOPS Elbląg - 55 237 10 65
MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55
MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26
Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30

Projekt „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
11.2.3

