
Projekt 

DRUK Nr 784 

UCHWAŁA NR…  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……….. 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS 

w Koninie”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) 

– Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza do realizacji projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

1. Okres realizacji projektu: 1.03.2022 r. – 30.06.2023 r. i trzyletni okres trwałości 

projektu. 

2. Wartość projektu: 4.989.976,50 PLN. 

3. Dofinansowanie: 4.739.776,50 PLN. 

4. Beneficjent: „DREWS” Agnieszka Drews  

5. Partner: Miasto Konin 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

  



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

Opiniował radca prawny: 

R. Szatkowski 

  



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……….. 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS 

w Koninie”. 

Projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 

DREWS w Koninie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne 

i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe 

oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Okres realizacji projektu: 1.03.2022 r. – 30.06.2023 r. i trzyletni okres trwałości 

projektu. 

Wartość projektu: 4.989.976,50 PLN. 

Dofinansowanie: 4.739.776,50 PLN. 

Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społeczno – zdrowotnych 

poprzez utworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla dwustu dzieci i młodzieży w 

kryzysie psychicznym oraz wsparcie ich rodzin/osób z Miasta Konina w ramach 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 

W ramach kompleksowego wsparcia przewidziane są działania: poradnie 

psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i rodzinna, psychoterapia 

grupowa, terapia pedagogiczna, działania środowiskowe. 

Centrum funkcjonować będzie w społeczności lokalnej poza obszarem szpitala. 

ODBIORCY: dzieci i młodzież (200 osób) w wieku do ukończenia edukacji na etapie 

ponadpodstawowym z zaburzeniami psychicznymi, spełniające przesłanki zagrożenia 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu stwierdzonego zaburzenia 

psychicznego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Miasta Konina oraz 

osoby z ich otoczenia (200 osób). 

W strukturach Centrum funkcjonować będą: Centrum Koordynacji (uwzględniające 

m.in. Infolinię uruchomioną dla mieszkańców Konina oraz powiatu konińskiego, 



Rejestrację medyczną), Centrum Zdrowia Psychicznego (uwzględniające m.in. 

Konsultacje, Zespół mobilny środowiskowy, Oddział dzienny dla dzieci i młodzieży, 

Działania diagnostyczne, Terapię). 

Zadania beneficjenta: utworzenie Środowiskowego Centrum (dostosowanie  

i doposażenie pomieszczeń – VII piętro Hotel Konin), bieżące funkcjonowanie  

i rekrutacja uczestników  

Zadania partnera: wsparcie merytoryczne w zakresie działania adaptacja  

i modernizacja lokali zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz współpraca  

w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych (nieodpłatne). 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 

 


