
                              

                                                  
 

Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” 
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich 

 

Warszawa, 14.10.2016 

 

 

Szanowna Pani 

Mirosława Zielony 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Koszalinie 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

jako przedstawiciele organizacji realizujących partnerski projekt pn. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego 

weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, będziemy zaszczyceni, jeżeli zgodzi się Pani 

przyjąć zaproszenie na spotkanie Komitetu Sterującego, jako doradca-ekspert Komitetu, powołanego w ramach projektu. 

Naszym wspólnym celem jest poprawa sytuacji dzieci trafiających do pieczy zastępczej poprzez ułatwienie wprowadzenia 

systemowych zmian w Polsce. W ramach trwającego 20 miesięcy projektu, opracujemy i wdrożymy narzędzie umożliwiające 

powiatom uzyskanie mierzalnych i ujednoliconych danych dotyczących kosztów oraz przebiegu działań, które mają 

doprowadzić do odejścia od instytucji w kierunku form rodzinnych i wsparcia w środowisku, zgodnie z założeniami przepisów 

na poziomie europejskim oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Komitet Sterujący projektu to w naszej ocenie kluczowy zespół ekspertów nadzorujący i opiniujący realizację działań 

merytorycznych zaplanowanych w projekcie. Dlatego do jego grona zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli powiatów oraz organizacji pozarządowych działających  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wierzymy, że wspólnie, przy szerokiej współpracy z osobami  

i instytucjami, które będą w przyszłości korzystać z wyników projektu, uda nam się stworzyć prawdziwie użyteczne narzędzie, 

pozwalające na bardziej dynamiczne osiągnięcie koniecznych zmian.   

Mając nadzieję, że zgodzi się Pani na wsparcie realizacji projektu swoją wiedzą i doświadczeniem, już dziś pozwalamy sobie 

przekazać informację, że pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się 26 października 2016 w Warszawie – 

przedstawimy wówczas dokładne informacje co do zakresu projektu oraz częstotliwości spotkań Komitetu, które są ściśle 

powiązane z kolejnymi etapami podjętego przez nas przedsięwzięcia. 

Z uwagi na dynamikę projektu, będziemy zobowiązani za poinformowanie o Pani decyzji co do możliwości udziału 

w spotkaniu Komitetu Sterującego do dnia 18 października na adres e-mail: katarzyna.gierczycka@wise-europa.eu,  

lub tel. 22 400 93 03.  

 

Z poważaniem, 

 

           Joanna Luberadzka-Gruca                                 Krzysztof Blusz                                               Jadwiga Jagiełło                                        
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