Protokół Nr 5 i 6/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św-kiego
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 6 lutego 2015 r. godz. 11.15
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz otworzył
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
- Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM - p. Marta Woźnicka – Kuzdak otworzyła
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)

I.

Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w sprawie współdziałania w partnerstwie
w tym z innymi gminami w realizacji
Projektu pn. „Wspólna Sprawa” w 2015
r. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Obecni na posiedzeniu komisji: Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim – p. St. Fiolik
i Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego –
p. Magdalena Salwerowicz poinformowali,
że od roku 2008 ośrodki pomocy społecznej
mają możliwość realizacji projektów
systemowych
w
ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne
dotyczące tego poddziałania premiują
projekty partnerskie i zachęcają do
jednoczenia działań ośrodków pomocy
społecznej w realizacji wsparcia dla ich
klientów. Realizacja projektu w partnerstwie
daje możliwość wzmocnienia skuteczności
działania ośrodka w zakresie reintegracji
społecznej i aktywizacji zawodowej
klientów ośrodków pomocy społecznej.
Podjęcie działań mających na celu wspólną
realizację projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

umożliwia pozyskanie większej ilości
środków finansowych z uwagi na wyższą
alokację środków. Projekt „Wspólna
sprawa” jest największym - w województwie świętokrzyskim – partnerskim
projektem
systemowym
obejmującym
siedem gmin: Bałtów, Ćmielów, Kunów,
Lipnik, Mirzec, Bodzechów - na obszarze
trzech powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i opatowskiego. Podstawą
i główną zasadą partnerstwa jest dążenie
różnych instytucji do realizacji wspólnego
celu,
którym
jest
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych gminach partnerskich. Liderem
projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do
jego zadań należy zarządzanie projektem,
sprawozdawczość,
promocja
projektu,
rekrutacja i wypłata zasiłków dla
uczestników z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zadaniem Agencji Rozwoju Lokalnego jest
organizacja wsparcia w ramach aktywnej
integracji. Ośrodki pomocy społecznej
w pozostałych gminach sprawują opiekę nad
klubami samopomocowymi, odpowiadają
za zarządzanie lokalne, rekrutację, pracę
socjalną i wypłatę zasiłków dla uczestników
z danej gminy. Projekt zaadresowany jest do
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze środków pomocy
społecznej w gminach partnerskich.
Założeniem projektu było skierowanie
pomocy do osób, które mają niewielkie
szanse na samodzielne rozwiązanie swoich
problemów, dlatego wybór grupy docelowej
poprzedziła gruntowna analiza struktury
osób korzystających z pomocy społecznej.
Wsparciem z ramach projektu objęto osoby
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
z niskim wykształceniem, nieposiadające
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
charakteryzujące się antyspołeczną postawą,
która
stanowi
dodatkową
barierę
w znalezieniu lub utrzymaniu zatrudnienia.
Pozostawienie tych osób bez wsparcia
groziłoby dalszą marginalizacją ich życia
nie tylko zawodowego, ale również
społecznego. Na zakończenie Dyrektor

MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim –
p. St. Fiolik powiedział, że przedmiotowy
projekt
uchwały
sankcjonować
ma
kontynuację tego Projektu także w 2015 r.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

II. Sprawy różne.

Nie rozpatrywano żadnych spraw różnych.
Na tym posiedzenie Komisji Samorządowej
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego zakończono
o godz. 11.44.

Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: do ustalenia.
Protokołowała:

Eliza Kaniewska

Przewodniczyli:

Marta Woźnicka – Kuzdak
Kamil Długosz

