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1

SPECJALISTYCZNY 

SZPITAL MIEJSKI 

IM.MIKOŁAJA 

KOPERNIKA

Toruń
Pracuj bezpiecznie i dbaj 

o zdrowie
504 518,75 zł 479 292,81 zł

Projekt pn. "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie", jest przedsięwzięciem realizowanym przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im M. Kopernika w Toruniu. Konieczność podjęcia działań 

projektowych wynika ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy 

mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem 

projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych 

zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia 

indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz 

poprawę warunków pracy.

Grupę docelową stanowią osoby pracujące - pracownicy SSM w Toruniu, narażone na 

wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w 

szczególności osoby powyżej 50 r.ż. Łącznie wsparciem zostanie objętych 150 osób (w tym 120 

kobiet i 30 mężczyzn).

Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

1. Badania lekarskie w ramach programu wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie 

zdrowia,

2. Działania edukacyjne - szkolenia, (w tym Ergonomia środowiska pracy i Radzenie sobie ze 

stresem),

3. Zajęcia grupowe (w tym Aerobik wodny i Zdrowy kręgosłup),

4. Pakiet rehabilitacyjny,

5. Karnety na basen/siłownię,

6. Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy

7. Zakup środków trwałych

Uroczyste podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (EFS)                                                                            

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Toruń 21 marca 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Wyższa Szkoła 

Gospodarki w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz

Program eliminowania 

zdrowotnych czynników 

ryzyka w Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy

371 687,50 353 103,12

Celem projektu „Program eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy” realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy jest 

wydłużenie aktywności zawodowej 100 pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 

w tym 50 osób powyżej 50 roku życia, poprzez opracowanie i wdrażanie programu 

eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka do 31.03.2019 r. 

Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu będą:

- spotkania informacyjno-edukacyjne (edukacja prozdrowotna), podczas których przedstawiane 

będą zidentyfikowane u pracowników WSG czynniki ryzyka wraz z ich skutkami i możliwościami 

przeciwdziałania,

- konsultacje i terapie specjalistyczne, na podstawie których dobrane zostaną rodzaje 

indywidualnych zajęć i terapii. Zasadniczą istotą tych zajęć będzie aktywizacja w sferze fizycznej 

i społeczno – psychologicznej uczestników projektu w obszarach zidentyfikowanych czynników 

ryzyka w miejscu pracy,

- zapewnienie aktywności ruchowej na terenie miejsca pracy, gdzie zadaniem trenera 

personalnego będzie dostosowanie planu ćwiczeń do potrzeb i możliwości uczestników 

projektu, przy uwzględnieniu stanu zdrowia, wieku, kondycji oraz budowy ciała. Trener 

personalny dbał będzie o odpowiedni poziom motywacji uczestników, wspierając ich i 

nastawiając pozytywnie do dalszego działania,

- działania szkoleniowe i doradcze z zakresu ergonomii, organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz 

umiejętności interpersonalnych które realizowane będą w 2 obszarach szkoleniowych (trening 

asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem oraz wypalenie zawodowe).

3 Gmina Miasta Toruń Toruń Wspieramy Mamy 3 009 966,76 2 558 471,74

Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zaw. wyłączonych z rynku pracy w 

związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po 

urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Cel projektu: Zwiększenie aktywności 

zawodowej 200 osób (190 K i 10 M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich 

wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez 

okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 140 UP (130 K i 10 M) bezrobotnych i biernych 

zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.06.2020 r. Projekt zakłada 

finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (vouchery), obejmujące: 1) pokrycie kosztów usług 

bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, 

2) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezp. społ. niani sprawującej 

opiekę nad dzieckiem zgodnie z umową o świadczenie usług (f. obligatoryjna) oraz działania 

aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako 

uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). Na działania 

aktywizacyjne składa się: doradztwo (IPD), pośrednictwo pracy, poradnictwo zaw., poradnictwo 

psych., szkolenia, pod warunkiem zdiagnozowania potrzeby uczestnictwa w działaniach 

aktywizacyjnych i szkoleniowych przez UP. 
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"FUNDACJA 12 

KAMIENICA"
Bydgoszcz

„Dwunasta Kamienica - 

miejsce dla dziecka i dla 

rodzica!"

372 366,93 zł 316 511,89 zł

Projekt zakłada realizację działań kompleksowych obejmujących działania aktywizacyjne 

i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Ma na celu przygotowanie miejsc 

opieki i opiekę nad dziećmi oraz aktywizację zawodową.  

Celem projektu jest wzrost o 20 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna 

dziennego w Kamienicy 12 w Bydgoszczy oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących funkcje 

opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 do 30.06.2019 r. 

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku 

pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy 

po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Będą to osoby fizyczne mieszkające 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Bydgoszczy. 

Zadania realizowane w projekcie obejmują wykonanie niezbędnych prac remontowo-

adaptacyjnych. Zakupione zostaną elementy wyposażenia pomieszczeń: m.in. kuchni, sali 

zabaw, łazienki. Ponadto zatrudnionych zostanie 4 opiekunów (każdy pod opieką będzie miał 

maksymalnie 5 dzieci).

5 GMINA UNISŁAW Chełmiński

Przygoda Malucha - 

utworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych na 

terenie Gminy Unisław

2 159 999,99 1 835 999,99

Celem projektu "Przygoda Malucha -utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie 

Gminy Unisław" jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej przez 

utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 180 dzieci, realizację zajęć dodatkowych dla 200 

dzieci oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji 5 osób z kadry pedagogicznej 

w okresie 01.07.2017-30.09.2018 w 3 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) w gminie 

Unisław. Grupę docelową stanowi 200 dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące tereny 

wiejskie z kujawsko-pomorskiego oraz 5 nauczycieli pracujących we wspartych OWP. W 

projekcie zaplanowano również rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o 

dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane 

deficyty dla 180 dzieci, dla których utworzono nowe miejsce przedszkolne oraz 20 dzieci, które 

już uczęszczały do OWP. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Rozwoju Gminy Unisław. W ramach projektu zaplanowano działania obejmujące 

adaptację pomieszczeń, dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo 

tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, zakup i montaż wyposażenia, realizację zadań 

dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP, spotkania integrujące dzieci i kadrę 

pedagogiczną, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z zakresu pedagogiki specjalnej.
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CISTOR 

Stowarzyszenie 

Partnerstwo 

Społeczne

Toruń Klub Samopomocy Wrzos 414 368,75 zł 381 188,75 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych 10 mieszkańców Torunia (8 

kobiet i 2 mężczyzn) – osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowej grupy w 

ramach Klubu Samopomocy Wrzos oraz prowadzenie w nim zajęć terapeutycznych 

i animacyjnych. Klub będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:30 – 16:30. W tym czasie zapewniona będzie opieka personelu klubu. 

Główny element wsparcia uczestników stanowić będą całodzienne zajęcia terapeutyczne. Ich 

celem będzie rozwijanie zainteresowań i zdolności uczestników a także podtrzymywanie 

aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej. Zajęcia obejmować będą: arteterapię, 

kinezyterapię, biblioterapię, muzykoterapię, karaoke, filmoterapię oraz ludoterapię. 

Uzupełnieniem zajęć terapeutycznych będą zajęcia animacyjne służące edukacji oraz 

podtrzymaniu aktywności społecznej i kulturalnej uczestników. Zorganizowane zostaną 

spotkania ze specjalistami oraz wyjścia do miejsc kultury, rozrywki i pielęgnacji.

7
FUNDACJA 

"WIATRAK"
Bydgoszcz Klub Seniora "Wiatrak" 705 353,55 648 925,25

Projekt „Klub Seniora „Wiatrak”” koncentruje się na poprawie dostępu do usług społecznych 

nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi z Bydgoszczy i z powiatu bydgoskiego dzięki 

utworzeniu i działaniu Klubu Seniora. Klub powstanie w bydgoskiej dzielnicy Fordon, w której 

mieszka ponad 80 tys. osób i w której brakuje miejsca tego typu. Oferta Klubu to terapia i 

rehabilitacja uczestników, indywidualne konsultacje ze specjalistami, prelekcje na tematy ważne 

dla osób starszych, ale także liczne możliwości spotkań, wspólnych wyjazdów i uczestnictwa we 

wspólnych imprezach okolicznościowych. Dzięki udziałowi w Klubie zwiększy się stopień 

zaradności, sprawności i aktywności uczestników, a także – dzięki zaplanowanym w projekcie 

działaniom międzypokoleniowym – możliwe będzie wzmacnianie i rozwijanie postaw 

społecznych, w tym zaangażowania na rzecz drugiego człowieka.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Wiatrak” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020 roku. 

Działania projektowe skierowane są do grupy 20 osób (kobiet i mężczyzn) niesamodzielnych, w 

tym starszych i z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy projektu to mieszkańcy 

województwa kujawsko-pomorskiego, którzy na dzień przystąpienia do projektu ukończyli 60 

lat, pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe i zamieszkują na terenie miasta Bydgoszczy 

lub powiatu bydgoskiego.

8 Gmina Barcin żniński
Dzienny Dom Pobytu 

"Zacisze" w Barcinie
1 019 425,98 937 871,90 

Celem projektu jest utworzenie 25 miejsc świadczenia usług społecznych w Domu Dziennego 

Pobytu ,, ZACISZE" dla osób niesamodzielnych z gminy Barcin, powyżej 60-go roku życia, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. DDP będzie nową formą wsparcia 

stacjonarnej opieki dziennej, zapewniającą warunki do pobudzenia aktywności społecznej, 

fizycznej i kulturalnej dla 25 osób. DDP będzie pełnił funkcje o charakterze socjalno-bytowym 

poprzez zabezpieczenie posiłków, możliwość wykonywania zabiegów higieniczno- 

pielęgnacyjnych oraz funkcje opiekuńcze i specjalistyczne, uwzględniając potrzeby i oczekiwania 

uczestników. Placówka będzie funkcjonowała we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin 

dziennie.
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Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ALMACH" 

Bogusława Hirt-

Nowak

Bydgoszcz
"Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością"
982 950,00 904 314,00

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla 30 osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących, pracujących lub uczących się w M. Bydgoszczy 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 osób z otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych w lokalnej społeczności. W ramach 

projektu będzie zapewnione poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów jako forma wsparcia skierowana do osób 

niepełnosprawnych, jak również poradnictwo psychologiczne, a także poprawa dostępu do 

usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Ponadto będzie zapewnione 

wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji  życiowych i umiejętności zawodowych, 

służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej osób z otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tzw. opiekunowie faktyczni.

10 Gmina Łubianka toruński
Dzienny Dom Pobytu w 

Gminie Łubianka
1  075 730,40 989 671,96

Projekt ma na celu  poprawę sytuacji życiowej 15 osób niesamodzielnych z terenu Gminy 

Łubianka poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych 

świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 12 opiekunów faktycznych w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2019 roku. 

Adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Łubianka, w tym 15 niesamodzielnych osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12 opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych tj. osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Projekt zakłada:

1) Utworzenie 15 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domie Pobytu w 

miejscowości Bierzgłowo, gm. Łubianka, polegające na adaptacji budynku na potrzeby 

funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu oraz zakupie niezbędnego wyposażenia dla 

funkcjonowania DDP, zgodnie ze standardami funkcjonowania tego typu placówki,

2) Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu  tj.  wsparcie dla osób niesamodzielnych poprzez 

świadczenie usług opiekuńczych dobranych w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do 

potrzeb uczestników oraz  pomoc dla opiekunów faktycznych w zakresie pełnienia usług 

opiekuńczych i zwiększenia ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

opracowanie

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

marzec 2018


