Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3″
Dnia 10 maja 2021 r. gmina-miasto Grudziądz zawarła umowę z podmiotem
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert – Caritas Diecezji Toruńskiej Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: Prowadzenie
Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina
w Centrum 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo,
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług
społecznych. Przedsięwzięcie
współfinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi:
12 663 937,00 zł, natomiast dofinansowanie z UE: 10 764 346,45 zł. Jest to kontynuacja
projektu „Rodzina w Centrum 2”, którego realizacja zakończyła się 31 października 2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w
województwie kujawsko-pomorskim.
Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez MOPR w Grudziądzu w partnerstwie z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz samorządami powiatowymi i
miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym projektu jest
zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie
kujawsko-pomorskim. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 10 maja 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, jak również Grudziądzkie
Centrum Caritas prowadzi szereg działań rekrutacyjnych i promocyjnych w ramach
projektu. Nawiązano bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia,
przeprowadzono rozmowy nt. proponowanych form wsparcia. Na bieżąco osoby
zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularze rekrutacyjne, dokonywana
jest diagnoza potrzeb uczestników. Usługi społeczne w ramach projektu skierowane
zostaną do 90 osób w roku 2021 oraz 130 osób w roku 2022, w tym: 20 osób/dzieci
przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 50 osób (w tym 10 dzieci) w rodzinach
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin
objętych wsparciem asystenta rodziny, 60 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (w
2021 r. wyłącznie do 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą).

Dla uczestników projektu przewidziano: specjalistyczne poradnictwo
rodzinne - pedagogiczne, psychologiczne oraz psychiatryczne, warsztaty
wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych
i zastępczych, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w
warsztatach wzmacniających kompetencje, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci
lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
warsztaty dla osób usamodzielnianych, przebywających i opuszczających pieczę
zastępczą, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i
opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.
Ww. zajęcia aktywizacyjne odbywają się w siedzibie Grudziądzkiego Centrum
Caritas, przy ul. Klasztornej 6. W celu skorzystania z ww. projektu należy skontaktować
się z koordynatorem projektu - Panią Anną Osiewicz, telefon kontaktowy 56 69 68 751 (w
godz.7.30-15.30). Z kolei z ramienia GCC informacji na temat projektu udziela specjalista
ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Pani Milena Block, telefon kontaktowy 56 64 285
87 (w godz.7.00-15.00).

