UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest akceptacja przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego założeń projektu pt. „Krok w dorosłość ” przygotowanego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu
wojewódzkiego, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych. Art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) stanowi, iż do zadań
samorządu województwa należy inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie
pomocy społecznej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na podstawie uchwały Nr XXV/444/16 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 października 2016 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, do zadań Ośrodka należy m.in.
rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy
społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego
zjawiska oraz realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej z zakresu polityki społecznej.
Projekt grantowy „Krok w dorosłość” zakłada przeniesienie efektywnych
i skutecznych rozwiązań oraz dobrych praktyk
stosowanych w mieszkaniach
chronionych/wspomaganych/treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej przez Partnera ponadnarodowego na grunt mieszkań treningowych tworzonych
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”
Wsparcie realizowane będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w szczególności w powiatach, w których tworzone są mieszkania treningowe.
Uzyskanie akceptacji założeń projektu umożliwi złożenie wniosku o grant
ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń.

