


 

 

Informacje o projekcie Rodzina w Centrum 3  dla organizacji partnerskich regionalnych 

 i lokalnych realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

Szanowni Paostwo,  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 19 Powiatowymi Centrami Pomocy 

Rodzinie oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego projekt, pn. Rodzina w Centrum 3. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług zdrowotnych  

i społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

dzięki działającym w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu – Centrom Wspierania 

Rodzin, które poza działaniami prewencyjnymi, mającymi ograniczyd umieszczanie dzieci w instytucji 

pieczy zastępczej, oferują szeroki dostęp do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin naturalnych  

i zastępczych: pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego i psychiatrycznego. W ramach 

działalności Centrów nie zabraknie też innych form wsparcia kierowanych do rodzin, t.j.: mediacje 

rodzinne - dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna, warsztaty dla rodziców zastępczych 

i naturalnych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych i naturalnych, grupy 

wsparcia dla rodzin, superwizja rodzin zastępczych, warsztaty dla osób przebywających  

i opuszczających pieczę zastępczą. Dodatkowo, dzięki współpracy z partnerem Fundacją na Rzecz 

Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” realizowana będzie diagnoza i terapia FAS. 

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu mogą skorzystad, m.in.: osoby przebywające w 

rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby 

w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym 

objęte wsparciem asystenta rodziny).   

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji  

o projekcie wśród klientów Paostwa instytucji a w szczególności wśród osób  kwalifikujących się do 

otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bowiem zgodnie  

z założeniami projektu stanowią one jedną z grup preferowanych do objęcia wsparciem. 

Jednocześnie informujemy, że wsparcie dla tych osób lub rodzin nie będzie mogło powielad działao, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działao towarzyszących w PO PŻ.    

Rekrutację do projektu prowadzą wszystkie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie 

Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bydgoszczy a  wsparcie w ramach projektu świadczone będzie do 31 grudnia 2022 roku. 

Mamy nadzieję, że rozpropagowane z Paostwa udziałem informacje o projekcie, pn. Rodzina  

w Centrum 3 przyczynią się do poszerzenia grona osób, które otrzymają realne wsparcie.    

 




