
UCHWAŁA NR VII/63/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji grantu „Klub rodzica – 

wychowanie bez porażek” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach 

projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

 

 

 
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Gmina miasto Chełmża przystępuje do realizacji grantu pn. „Klub rodzica – 

wychowanie bez porażek” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego Ziemi Gotyku”. 

 

§ 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 52.632,00 zł. 

            2. Wkład własny gminy miasta Chełmży na realizację projektu, o którym mowa w §1 

wynosi 2.632,00 zł. 

 

§ 3. Gmina miasto Chełmża zabezpieczy środki finansowe na lata 2020 stanowiące wkład 

własny w kwocie 2.632,00 zł. 

 

§ 4. Grant pn. „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” w ramach projektu „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chełmży. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

  

   Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr VII/63/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji grantu „Klub rodzica – wychowanie bez 

porażek” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu 

grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.  

 

Najczęstsze problemy z jakimi borykają się rodziny to: rozpad więzi rodzinnych, niska 

aktywność społeczna rodzin, brak dobrych relacji między rodzicami a dziećmi, niski stopień 

zaangażowania rodziców w bieżące życie ich dzieci, w ich edukację i rozwój, niezaradność 

zwłaszcza ekonomiczna i opiekuńczo-wychowawcza rodziców, przejawiającą się niskimi 

umiejętnościami wychowawczymi - wynika to z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 

2018 roku. Zauważa się również mniejszy udział mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych 

oraz stereotypowy podział ról. Brakuje ukierunkowanej pomocy udzielanej przez specjalistów w 

zakresie psychologicznym i pedagogicznym. W odpowiedzi na ten problem w projekcie zostanie 

utworzona grupa wsparcia Klub Rodzica w którym rodzice z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi będą mogli skorzystać z porad: pedagoga, psychologa, dietetyka, pielęgniarki, 

trenera, spędzić wspólnie czas z dziećmi poprzez różne formy aktywności. W ramach projektu 

zostanie zorganizowana impreza ze społecznością lokalną o charakterze integracyjnym, 

kulturalnym i sportowym oraz spotkanie świąteczne dla uczestników projektu. Rodziny zostaną 

objęte wsparciem osoby prowadzącej zajęcia animacyjno-aktywizującej. Grupa docelowa to 8 

rodzin ( 30 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełmży.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


