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„ Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19″ 

31 lipca 2020 r. Powiat Brodnicki zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na 
realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020.  

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.  

Czas realizacji projektu: do listopada 2020 r. 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-
19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii 
COVID-19.  

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i 
pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji 
zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

–  zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup 
laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz 
oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), 

–  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią  
(w tym zakup środków ochrony indywidualnej- maseczek, rękawiczek, zakup środków 
dezynfekcyjnych), 

– zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci 
z pieczy zastępczej. 

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu 
województwa, odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zakupione w ramach 
projektu produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu 
terytorialnego poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej. 

W przypadku Powiatu Brodnickiego środki finansowe w ramach w/w projektu zostaną 
przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnym oraz na 
zakup środków ochrony indywidualnej. 
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Na  zadanie Powiat Brodnicki otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 413.835,00 zł w 
tym kwota 348.781,00 zł ze środków europejskich i kwota 65.054,00 zł ze środków 
dofinansowania w formie współfinansowania krajowego.            
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