Uchwała Nr XXXVII/54/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 21 maja 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywność-mój atut”.
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku., Nr 142, poz 1591; z 2002r.Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz 1806; z 2003r. Nr 80,
poz 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055; z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) w związku z art. 17 ust 1, pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U z 2008 roku, Nr 115, poz.728,Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 6, poz. 33 i Nr 65, poz.554)
Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§1
Wyraża zgodę na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
projektu systemowego „Aktywność- mój atut” realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej”.
§2
Wymagany wkład własny stanowiący 10,5% wartości dotacji rozwojowej zostanie pokryty
w ramach środków przewidzianych w planie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzezinach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW BĄCZYŃSKI

UZASADNIENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przygotował projekt „Aktywnośćmój atut”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób
korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.
Działania przewidziane w projekcie mają za zadanie pomoc w powrocie na rynek pracy
i do uczestnictwa w życiu społecznym a tym samym zapobiec wykluczeniu społecznemu.
Cel

projektu zostanie osiągnięty poprzez kształcenie umiejętności psychospołecznych

w zakresie motywacji do działania, pełnienia ról społecznych, wsparcie samodzielności,
zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

