
 
 

 

Zarządzenie nr 15a 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Opolu pt. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII 

– Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 3, w związku z § 4 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu wprowadzonego Zarządzeniem NR OR.I-0050.600.2014 

Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu zmienionym zarządzeniem nr OR-I.0050.188.2016 

Prezydenta Miasta Opola  z dnia 8 kwietnia 2016 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Do wykonania zadań określonych we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pt. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, powołać 

zespół zadaniowy w składzie: 

 

1. Zarząd projektu 

 

Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

Małgorzata Kozak – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

Irena Wodecka – Główny Księgowy 

 

2. Zarządzanie projektem 

 

Felicyta Kościółek – koordynator projektu 

Izabela Gacia – pracownik ds. obsługi merytorycznej z zakresu wspierania rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wspierania pieczy zastępczej   

Aneta Morel – pracownik ds. obsługi płac  

Ewa Kujawa (zastępująca Anetę Morel)– pracownik ds. obsługi płac  

Justyna Raj – pracownik ds. obsługi kadrowej 

Anna Porobin (zastępująca Justynę Raj) – pracownik ds. obsługi kadrowej 

Małgorzata Kusakiewicz-Walerus (zastępująca Irenę Wodecką) – pracownik ds. obsługi finansowej  

Katarzyna Golik – pracownik ds. obsługi finansowej 

Bogumiła Mucha – pracownik ds. zamówień publicznych 

 

3. Zadanie nr 4 – usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w 



Mieście Opole 

 

asystent rodziny - 3 etaty 

terapeuta – 0.5 etatu 

psycholog terapeuta – 0.5 etatu 

konsultant prawny – 1 etat 

 

 

4. Zadanie nr 21 – Indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach 

chronionych w Mieście Opole 

pracownik socjalny – 1 etat 

 

 

§ 2 

 

Do zadań zespołu należy realizacja zadań określonych w umowie partnerskiej nr RPOP.08.01.00-

16-005/15 zawartej w dniu 18 kwietnia 2016 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu a Miastem Opole zgodnie z wnioskiem o którym mowa w § 1 i wytycznymi 

zawartymi w umowie partnerskiej. 

 

 

§ 3 

 

Spotkania zespołu odbywać się będą nie rzadziej niż raz w m-cu. Koordynator projektu organizuje 

spotkania i sporządza protokół. 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Koordynatorowi projektu. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  

dr Zdzisław Markiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 


