UCHWAŁA NR 104/136/2021
ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako partnera do realizacji projektu pn.
"Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodziezy na
terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego"
Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 2, 3 i 3a oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako partnera do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci
i młodzieży, na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego” w ramach konkursu WRPO na lata
2014 – 2020, nr RPWP.07.02.02.-IŻ.00-30-001/21, w ramach Osi Priorytetowej 7 Wyłączenia społeczne,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty
konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID -19” .
2. Realizatorem projektu - Liderem projektu, będzie fundacja „Femina Project” Centrum Promocji
i Rozwoju Kobietz siedzibą we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 23, natomiast partnerami projektu będą:
1) Dorota Szablewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Szablewska „SIEDLISKO”,
z siedzibą w Nowej Wsi gm. Wronki,
2) Powiat Międzychodzki.
3) Iwona Kołodziejska, prowadząca działalność gospodarczą pod
Psychoedukacji i Badań Psychologicznych, z siedzibą we Wronkach,

firmą

Ośrodek

Psychoterapii

4) Powiat Szamotulski,
3. Projekt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, ze środków budżetu państwa w wysokości 5 %
oraz w ramach wkładu własnego Lidera projektu w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
4. Szczegółowe
zasady
partnerstwa
zostaną
określone
w umowach
partnerskich,
o których mowa w art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, określających w szczególności:
przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
Lidera Projektu uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu, sposób przekazywania
dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu umożliwiający
określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów, sposób postępowania w przypadku
naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.
§ 2. Prawa i obowiązki Powiatu Międzychodzkiego związane z przystąpieniem do projektu i jego realizacją
wykonywać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Górczyński

Rafał Litke

Członek Zarządu
Klaudia Kolanowska-Sroka

Członek Zarządu
Daniel Kozubowski

Członek Zarządu
Jarosław Łożyński
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UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.12.2020 r. ogłosił nabór wniosków
nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –
projekty konkursowe WRPO na lata 2014 – 2020.
W związku z zamiarem przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym naborze, do Powiatu
Międzychodzkiego zwróciła się z propozycją partnerstwa fundacja „Femina Project” Centrum
Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach.
Projekt zawiera działania mające na celu przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowej
zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym Programem
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”.
Projekt przewiduje utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego i jest realizowany
w oparciu o zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wskazane w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego zapewni osobom z zaburzeniami
psychicznymi kompleksową, wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną i społeczną, a
także kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw, w szczególności
przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Całkowita wartość projektu, oszacowana przez fundację „Femina Project”, to 2 200 000 zł,
natomiast okres jego realizacji planowany jest od 30 września 2021 r. do 30czerwca 2023 r.
W założeniach realizatorem projektu - Partnerem wiodącym, będzie fundacja „Femina Project”
Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach oraz partnerzyPowiat Szamotulski, „Siedlisko”
Dorota Szablewska, Ośrodek Psychoterapii Psychoedukacji i Badań Psychologicznych „odNowa”,
Powiat Międzychodzki.
Zgodnie z regulacjami ustawy o samorządzie oraz ustawy o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, partnerska
realizacja projektu wymaga uprzedniego wyrażenia zgody danej jednostki samorządu
terytorialnego. Decyzja o przystąpieniu do projektu pozwoli na zawarcie umowy partnerskiej na
rzecz realizacji projektu, a dalej na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i wspólną
realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Dlatego też, mając na względzie szeroko rozumiany interes społeczny, podjęcie uchwały
uważa się za celowe i zasadne.
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