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W dniu 14 czerwca 2019 roku zostało zawarte Porozumienie dotyczące wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach 

wiejskich pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Leśniowice a Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Lublinie. 

 Projekt pn. „Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 skuteczna pomoc 

społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r. 

 Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy                 

i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego                 

i zwalczania ubóstwa (zwanymi dalej Członkami Partnerskiego Zespołu Kooperacji), działającymi poprzez Partnerski 

Zespół Kooperacji, zgodnie z posiadanymi przez poszczególne podmioty kompetencjami w zakresie: 

a) budowania profesjonalizmu i systemu wsparcia Członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji, 

b) wzrostu jakości i efektywności pomocy osobom/rodzinom na terenie powiatu, wzmocnieniu zasobów i sprawczości w 

rodzinach, 

c) wykorzystywania innowacyjnych, efektywnych metod pracy, 

d) organizowania sieci wsparcia gminno-powiatowego, działań środowiskowych, 

e) budowania pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. 

 W skład Partnerskiego Zespołu Kooperacji wchodzą następujące instytucje z ramienia Powiatu Chełmskiego 

oraz Gminy Leśniowice: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, 

- Powiatowy Urząd Pracy, 

- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 

- Dom Dziecka w Siedliszczu, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach, 

- Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, 

- Komisariat Policji w Żmudzi, 

- Szkoła Podstawowa w Sielcu, 

- Szkoła Podstawowa w Leśniowicach. 

 W celu realizacji założeń projektu raz w miesiącu odbywają się spotkania przedstawicieli Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji. W bieżącym roku niniejsze spotkania odbyły się 20 stycznia oraz 12 lutego. 

 W ramach współpracy Partnerskiego Zespołu Kooperacji został opracowany projekt socjalny , którego zakresem 

rzeczowym jest realizacja usług dla osób/rodzin biorących udział w projekcie w celu osiągnięcia                                 i 



 

zapewnienia optymalnego funkcjonowania tym osobom/rodzinom w interakcji z ich środowiskiem oraz odzyskiwania 

optymalnych, fizycznych, sensorycznych, intelektualnych, psychologicznych i społecznych funkcji.  

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie przedstawia  informacje o realizowanych                  w 

bieżącym roku zadaniach dotyczących dofinansowań ze środków PFRON.



 

 


