
Uchwała Nr 1479/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 roku 

 

w sprawie: podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające 

do przystąpienia do projektu pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu, do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli 

w sprawach, o których mowa w § 1, w tym do podpisania wniosku aplikacyjnego. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1479/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 roku 

 

w sprawie: podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016 -

2017, poprzez wprowadzenie usług preadopcyjnych skierowanych na dziecko będące 

w pieczy zastępczej oraz jego otoczenie – potencjalnych rodziców adopcyjnych.   

 

Nowa oferta usług społecznych dla dzieci kwalifikowanych do adopcji oraz ich 

najważniejszego otoczenia – każdej rodziny pragnącej przysposobić dziecko w Wielkopolsce 

obejmująca wdrożenie ponad ustawowych usług terapeutyczno-poradniczych dla dziecka 

i rodziny oraz dopełnienie ich nieistniejącymi dotąd usługami specjalistycznymi – pogłębioną 

diagnozą zdrowia dziecka ze wskazaniem jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych, w kontekście wsparcia procesu preadopcyjnego maksymalizującego 

dopasowanie dziecka i konkretnej rodziny we wspólnym dążeniu do zawiązania rodziny. 

Niewystarczająca wiedza o zdrowiu dziecka jest często kluczowym kryterium w procesie 

decyzji rodziny o nieprzyjęciu dziecka. Uzupełnienie diagnozy dziecka poprzez wprowadzenie 

pogłębionej diagnostyki ułatwi rodzicom adopcyjnym podjęcie decyzji o przysposobieniu 

dziecka. Usługi te pozostaną komplementarne do równolegle istniejącego, formalnego 

procesu adopcyjnego, jednakże dadzą możliwość pozyskania kompleksowej wiedzy 

społeczno-zdrowotnej o dziecku. W wyniku tego diagnoza dzieci zostanie uzupełniona 

o ważny element, zaś dziecku i rodzinie zostanie zapewnione najlepszej jakości wsparcie. 

Dzieci zostaną objęte kompleksową diagnozą zwiększającą ich szansę na dobrą, świadomą 

adopcję przez rodzinę o odpowiednich kompetencjach. 

 

Ponadto, innowacyjnym działaniem będzie wprowadzenie Opiekuna Rodziny Adopcyjnej dla 

wszystkich kandydatów, każdej rodziny starającej się o przysposobienie dziecka. Opiekun 

będzie niezależnym od zespołu diagnostyczno-kwalifikującego i szkoleniowego ogniwem 

wsparcia. Zapewni wsparcie i bezstronność w każdym momencie procesu preadopcyjnego, 

zwłaszcza w czasie od powierzenia dziecka do momentu kończącego proces preadopcji – 



orzeczenia sądowego. Będzie w stałym kontakcie z dziećmi zakwalifikowanymi do adopcji, 

co pozwoli mu jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania dziecka i jego potrzeby w zakresie 

konkretnej rodziny. Opiekun, w projekcie, będzie jednocześnie wspierać wszystkich 

kandydatów na rodziny adopcyjne w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dziecka, wzmacniać 

ich motywację, urealniać oczekiwania, niwelować deficyty, konsultować trudności decyzyjne, 

projektować zadania rozwojowe zmierzające do diagnozy ich indywidualnych potrzeb np.: 

konsultacje psychologiczne i praca z psychologiem, szkolenia i warsztaty, pozyskiwanie 

wiedzy z zakresu konkretnego wsparcia społeczno-zdrowotnego dla dziecka.   

 

W celu podwyższania jakości usług oraz zapewnienia dziecku i rodzinie pełniejszego 

wykorzystania systemu usług adopcyjnych realizowanych w oparciu o przyjęte procedury 

i standardy, niezbędne jest wsparcie podejmowanych w regionie działań poprzez wdrożenie 

nowych – równoległych do ustawowych – usług preadopcyjnych. Realizacja projektu 

przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego dzieci, a przede wszystkim 

do umożliwienia adopcji dzieciom w najtrudniejszej sytuacji psycho-zdrowotnej, a także 

skrócenia pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach trybu 

pozakonkursowego. Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku 

budżetowym. W przypadku akceptacji projektu i przyjęcia go do realizacji, konieczne będzie 

utworzenie odrębnego planu finansowego i umieszczenie go w planie wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz 

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2018. 

 

Przewidywany budżet projektu to 1 600 000,00 zł. Wkład własny to 5% wartości projektu, 

który zostanie wniesiony przez Lidera i Partnerów w wysokości stanowiącej 5% wartości 

budżetu, określonego w projekcie dla każdego z nich, łącznie w całości 80 000,00 zł.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

 


