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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - li edycja" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

§1
Informacje ogólne 

1. ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - li edycja" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020
(RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.

2. Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
3. Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem

Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie
zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Dekokcjami
Lokalnej FRLD, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki,
Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, Powiat
Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina
Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd,
Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

4. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą
wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie
przeciwdziałać ich marginalizacji.

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera: ROPS OPOLE ul. Głogowska
25C, 45-315 Opole.

6. Informacje dotyczące form wsparcia w ramach Projektu oraz zakresu
tematycznego dostępne są na stronie internetowej http://www.rops-opole.pl/
www.powiatprudncki.pl, www.pcpr-prudnik.pl oraz podstronach internetowych
Partnerów. 

7. Powiat Prudnicki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację
następujących zadań w projekcie:

Zadanie I. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie prudnickim poprzez
organizację:

a) wyjazdowych 3-dniowych warsztatów poznawczo-terapeutycznych
z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapeutycznych dla
osób usamodzielnianych i przebywających w pieczy zastępczej, mających na

•oo Opolskie dla Rodziny










