
      

 

         

Uchwała Nr XIII/111/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31października 2019 r. 
 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w ramach Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) w związku z art.2 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, zm. z 2019 r. poz. 730, 1696) i 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 zm. z 2019 r. 

poz. 730, 1572 ) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej 

oraz Komisji Finansowo – Budżetowej  

 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miejską Tczew do realizacji projektu partnerskiego 

„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w 

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 

Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.- Aktywizacja społeczno – zawodowa -

mechanizm ZIT którego całkowity budżet wynosi 3 066 653,11 zł.  

 

§  2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§  3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

             Przewodniczący 

                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

               Zenon Drewa  

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia 

– Sopot zostało zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie o nazwie Metropolitalny System 

Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Program został podzielony na poszczególne partnerstwa 

Obszaru Metropolitalnego. Liderem partnerstwa na obszar powiatu tczewskiego został Powiat 

Tczewski. Szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz wskazanie liderów poszczególnych partnerstw 

stanowi fiszka projektowa ujęta w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot do roku 2020. 

 

Projekt partnerski „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim 

– edycja II” jest finansowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1., a całkowity budżet wynosi 

3 066 653,11 zł,  

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost 

aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia 

zamieszkującego powiat tczewski.  

 

Cele szczegółowe to: 

- zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej (przedsiębiorstwach 

społecznych), osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczaniem społecznym, poprzez realizację 
instrumentów aktywnej integracji. 

- poprawa skuteczności i efektywności działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego 

projektu wykorzystującego potencjał partnerów z sektora administracji publicznej, przedsiębiorstw 

oraz ngo. 

 

Partnerzy projektu: 

- Powiat Tczewski (partner wiodący), Fundacja Pokolenia, Gmina Miejska Tczew – realizator 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień 
"Zapowiednik". 

  

Partnerstwo zostało powołane w sposób transparenty z zachowaniem zasady pełnej informacji, 

otwartości, zasady wzajemnego poszanowania. 

 

Zadania w projekcie: 

 

Zadanie 1. Aktywizacja społeczna OU - Terapia psychologiczna i praca socjalna 

Zadanie 2. Aktywizacja społeczna - wsparcie indywidualne środowiskowe 

Zadanie 3. Aktywizacja społeczna -koszyk usług 

Zadanie 4. Edukacja 

Zadanie 5. Aktywizacja zawodowa 

Zadanie 6.Kompleksowy program wychodzenia z uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

 

Zakres współpracy z Gminą Miejską Tczew obejmuje następujące działania: 

 

•   rekrutacja uczestników do projektu - wsparcie procesu rekrutacji tj. dystrybucja formularzy 

zgłoszeniowych do projektu oraz pomoc przy ich wypełnianiu przez pracowników socjalnych 

wykonujących zadania w ramach projektu,  



•   objęcie pracą socjalną uczestników i uczestniczek projektu - osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej MOPS w Tczewie przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku w 

Tczewie,  

•   objęcie pracą socjalną osób uczestniczących w pilotażowym projekcie Housing first – program 

wsparcia osób doświadczających długotrwałej bezdomności, w którym w pierwszej kolejności 

proponuje się przeniesienie do samodzielnego mieszkania, a następnie rozpoczęcie pracy nad 

problemami stojącymi za bezdomnością, 

•   udział pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu w spotkaniach projektowych 

oraz grup roboczych związanych z aktywizacją społeczną, 

•   dystrybucja formularzy rekrutacyjnych i materiałów informacyjnych w trakcie działań związanych 

z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji (podczas spotkań, warsztatów z mieszkańcami),  

•   udział przedstawicieli Wydziału Rozwoju Miasta, realizującego działania w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji w spotkaniach projektowych i w razie potrzeby w grupach roboczych.  

  

Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: praca 

socjalna – dodatki dla pracowników socjalnych MOPS - 54 000,00 zł. 

  

 

Projekt będzie realizowany na obszarze powiatu tczewskiego do dnia 31.12.2021 r.  

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                                          Z-ca Prezydenta Miasta  

 

 

                                                                                                                  Adam Urban



 


