
 

 
 

W dniu 31 lipca 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę z Wojewodą Opolskim na realizację działań 

w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  

COVID-19”, . Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 

- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez realizację 2 zadań: 

1. Zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w 

tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu 

multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością; 

2) zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w 

tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków 

dezynfekcyjnych); 

Wsparciem objęte będzie średnio 165 osób z rodzin zastępczych, którym zostaną zakupione:   

-  maseczki ochronne  1 650 sztuk ( 165 osób x 10 sztuk); 

- rękawiczki nitrylowe/lateksowe jednorazowe   - 8.250 sztuk ( 165 osób x 50 sztuk); 

- środki dezynfekcyjne 165 litrów ( 165 osób x 1 litr). 

Ponadto zostanie zakupionych 20 komputerów dla dzieci z rodzin zastępczych i 5 oprogramowań dla 

dzieci  z niepełnosprawnością. 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 

COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin 

zastępczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19.  

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych w sytuacji zagrożenia 

epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

1. Zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym 

zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu 

multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością; 

2) zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym 

zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych); 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej 

rodzinnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na 

podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz ich opiekunowie. 

Wartość projektu: 81 660,00 zł 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 68 823,05 zł 

 


