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1
Gmina Miasta 

Toruń
Toruń

Lepszy start 

toruńskich 

uczniów

907 271,25 816 495,25

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych przez 379 uczniów liceów z miasta Torunia oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi, dla których będą zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W wyniku realizacji projektu szkoły 

zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do potrzeb prowadzenia zajęć 

metodą eksperymentu oraz w pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół specjalnych,  uczniowie 

nabędą kompetencje w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych metodą eksperymentu, pracy zespołowej oraz zajęć 

specjalistycznych. W ramach projektu dla Szkoły Podstawowej Specjalnej zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć dodatkowych specjalistycznych, m.in. domek lustrzany z wyposażeniem, łóżko wodne, świetlna drabina, 

program logopedyczny, zestaw dla niepełnosprawnych. Będą przeprowadzane szkolenia dla nauczycieli ww. sprzętu. 

Ponadto przewidziane są również zajęcia dodatkowe specjalistyczne, m.in. rozwijające umiejętności komunikacyjne z 

wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji. Projekt przewiduje również, podwyższenie kompetencji 25 

nauczycieli poprzez szkolenia z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych i szkolenia w zakresie pracy metodą 

eksperymentu.

2 Gmina Szubin nakielski
Szkoły aktywnych 

zmysłów
414 261,10 372 834,97

Głównym celem projektu jest realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego, poprzez utworzenie w 

szkołach Gminy Szubin profesjonalnych sal do prowadzenia terapii integracji sensorycznej. 

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

a w szczególności dzieci w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Szubin oraz nauczyciele, którzy w ramach 

projektu podwyższą swoje kwalifikacje.

Projekt przewiduje: doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz uczniami młodszymi; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz uruchomienie dodatkowych zajęć: korekcyjno–kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, o charakterze terapeutycznym.

W wyniku realizacji projektu: 10 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie 

i uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu; 210 uczniów 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych zostanie pracą indywidualną; 7 

szkół i placówek systemu oświaty zostanie wyposażonych lub doposażonych w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi. 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dnia 28.09.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



3 Gmina Lubicz toruński Mali Odkrywcy 246 718,75 222 046,87

Celem partnerskiego projektu "Mali Odkrywcy" realizowanego przez 3 samorządy: Gminę Lubicz - Lider Partnerstwa, 

Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka - Partnerzy Projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Wsparciem w ramach projektu objętych 

zostanie 200 uczniów klas 1-3 oraz 14 nauczycieli z 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Lider 

lub Partnerzy Projektu. W wyniku jego realizacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: 170 uczniów nabędzie 

kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, 60 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie objętych 

specjalistycznym wsparciem (zajęcia z logopedą, grafomotoryczne, artterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z 

ortografii), 7 nauczycieli podniesie kompetencje 

z zakresu TIK, 7 nauczycieli podniesie kompetencje z zakresu pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych po opuszczeniu programu. Szkoły zakupią pomoce dydaktyczne niezbędne do 

przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zestawów 

kreatywnych Lego Boost oraz tabletów na zajęcia z robotyki,  lup, zestawu Banknoty i monety, zegara, mikroskopów, maty 

do programowania oraz map geograficznych. 

4 GMINA LUBICZ toruński

Klub Wsparcia 

Seniora w 

Kopaninie

394 700,00 zł 355 230,00 zł

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla minimum 24 osób niesamodzielnych, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz. W ramach projektu przewidziano utworzenie Klubu 

Wsparcia Seniora - posiadającego w swojej ofercie różnorodne zajęcia, wyjazdy i poradnictwa mające na celu 

podtrzymanie jak największej sprawności u seniorów i osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu z 

życia społecznego. Założono że Klub w ramach projektu dysponował będzie 18 miejscami dla mieszkańców Gminy Lubicz 

spełniających kryteria rekrutacji i będzie finansowany w ramach przedmiotowej dotacji przez 24 m-cy. Udział w Klubie 

będzie całkowicie bezpłatny dla uczestników. Klub Wsparcia Seniora funkcjonować będzie przez 24 miesiące i jednorazowo 

dostępnych będzie w nim 18 miejsc, czynny będzie min. 2 dni w tygodniu po min. 6 h dzienne.

Odbywać się będą następujące zajęcia: 

a) "Warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań".

b) Zajęcia edukacji zdrowotnej, prowadzone m.in. przez pielęgniarki, lekarzy, dietetyków itp.,

c) "Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji" np. nordic-walking, spacery,

d) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie uczestnikom informacji 

o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

lokatorów, prawa konsumenckiego,

e) poradnictwo psychologiczne, 

f) poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny oraz poradnictwo socjalne.



5 Gmina Dobrcz bydgoski

Otwieramy się na 

świat - 

nowoczesna 

edukacja w 

gminie Dobrcz

386 257,86 347 614,86

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 200 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć 

pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w 6 szkołach podstawowych z 

terenu gminy Dobrcz.

W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie matematyczne i przyrodnicze w 6 szkołach podstawowych. Zakupione 

wyposażenie będzie dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i będzie dostosowane do potrzeb ich 

użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. 

W ramach projektu planowane są również pozalekcyjne zajęcia dodatkowe dla 200 uczniów z klas 4-8 z 6 szkół 

podstawowych ukierunkowanych na tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Zajęcia warsztatowe dla 25 grup po 8 osób, będą obywały się średnio raz w 

tygodniu po 3 godziny lekcyjne.

Uczniowie będą również uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie 

kompetencji kluczowych. W ramach zadania dla każdej ze szkół zaplanowano po 1 wyjeździe do "Młyna wiedzy" w Toruniu. 

Uczniom zostanie zapewniony transport, bilety wstępu oraz wyżywienie (suchy prowiant).

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji 28 nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu. 

Dwudniowe warsztaty zakończą się testem oraz otrzymaniem certyfikatu.

6 GMINA DOBRCZ bydgoski

Asystent 

Osobisty Osoby 

Niepełnosprawne

j wsparcie dla 

osób 

niepełnosprawny

ch w Gminie 

Dobrcz

137 663,20 zł 123 896,88 zł

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i wsparcie 10 osób 

niepełnosprawnych w gminie Dobrcz w okresie 14 miesięcy. W ramach projektu przewiduje się szkolenie dla 2 

asystentów osoby niepełnosprawnej. Kandydaci odbędą minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie, które 

składać się będzie z minimum 20 godzin części teoretycznej oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie 

przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat. Po zakończeniu szkolenia asystenci będą potrafili m.in. stosować 

praktyczne metody skuteczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością/niesamodzielnymi, zastosować 

przedmedyczne czynności ratownicze, wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, właściwie 

rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje. Projekt zakłada również wspieranie przez asystentów 10 

osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do 

aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza), zawodowego (np. 

wsparcie w przemieszczaniu się do pracy), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół). Dodatkowo 

w ramach zadania osoby niepełnosprawne zostaną objęte wsparciem fizjoterapeuty (5 godzin na osobę) i 

psychologa (3 godziny na osobę). W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie dla rodzin osób 

niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie 5 warsztatów po 6 godzin dla 12 uczestników np. warsztaty piękna z 

kosmetyczką, fryzjerem, wizażystą; zabiegi relaksacyjne z fizjoterapeutą czy spotkania inspirujące powstanie grupy 

wsparcia pod przewodnictwem pracowników socjalnych. 



7
Wyższa Szkoła 

Gospodarki w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz

Kompleksowe 

usługi opiekuńcze 

dla wzrostu 

komfortu osób 

niesamodzielnyc

h w Mieście 

Bydgoszczy

298 762,50 zł 268 886,25 zł

Celem projektu jest ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla  15 osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszcz wraz ze wsparciem osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmie w szczególności:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tematyka szkoleń dobierana będzie indywidualnie do potrzeb grupy. Warsztaty grupowe obejmować będą zajęcia 

praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększając ich umiejętności w zakresie opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, m.in.: prawidłowa pielęgnacja, higiena chorego, istota diety w opiece nad osobą 

chorą/niesamodzielną, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem, chorobą bliskiego, 

przystosowanie mieszkania do jak najlepszego funkcjonowania osoby niesamodzielnej, przepisy prawa a wsparcie osób 

niesamodzielnych.

8 GMINA ŁYSOMICE toruński
Pomocni dla 

Ciebie
217 144,10 zł 195 429,69 zł

Celem projektu jest zwiększenie o 1 liczby miejsc świadczenia usług społecznych  i zapewnienie ich dostępności dla 10 

mieszkańców Gminy Łysomice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych lub 

niepełnosprawnych oraz wsparcie  w formie poradnictwa 20 opiekunów faktycznych: poradnictwo psychologiczne oraz w 

zakresie rehabilitacji i prawidłowego odżywiania podopiecznego.  W programie utworzone zostaną 3 miejsca świadczenia 

usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. W ramach zadania 1 „Niestacjonarne usługi 

opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania” zorganizowane zostaną usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania poprzez zaangażowanie opiekuna zawodowego, psychologa i rehabilitanta. W ramach zadania 2 „Wsparcie 

opiekunów faktycznych” świadczone będą usługi poradnictwa psychologicznego 

i żywieniowego poprzez zaangażowanie psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka.

9
Promedica GP Sp. 

z o.o.
Bydgoszcz

Świadczenie 

wszechstronnych 

usług 

opiekuńczych dla 

poprawy jakości 

życia osób 

niesamodzielnyc

h w Bydgoszczy 

298 762,50 zł 268 886,25 zł

Celem projektu jest ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla  15 osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszcz wraz ze wsparciem osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmie w szczególności:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tematyka szkoleń dobierana będzie indywidualnie do potrzeb grupy. Warsztaty grupowe obejmować będą zajęcia 

praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększając ich umiejętności w zakresie opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, m.in.: prawidłowa pielęgnacja, higiena chorego, istota diety w opiece nad osobą 

chorą/niesamodzielną, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem, chorobą bliskiego, 

przystosowanie mieszkania do jak najlepszego funkcjonowania osoby niesamodzielnej, przepisy prawa a wsparcie osób 

niesamodzielnych.



10

REGIONALNY 

OŚRODEK 

EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ W 

PRZYSIEKU SP.0.0

toruński

Warsztaty 

edukacyjne dla 

młodzieży

270 048,00 zł 256 545,60 zł

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem jest 

podniesienie kompetencji kluczowych 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brodnickiego w zakresie 

kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej oraz przedsiębiorczości poprzez realizację interdyscyplinarnych 

warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Zaplanowano w nim takie działania edukacyjne, które 

stanowią trening kreatywności (stymulujący rozwój poznawczy, emocjonalny) oraz poszerzający umiejętności interpersonalne. 

Program zajęć został tak skonstruowany, aby odkrywać różnorodne uzdolnienia, pokonywać bariery psychospołeczne, 

kształtować motywację wewnętrzną i pogłębiać poczucie własnej wartości. Ponadto realizacja zaplanowanych modułów z 

zakresu: metod i technik rozwijających twórcze myślenie i kreatywność, innowacyjnej edukacji ekologicznej oraz umiejętności 

pracy zespołowej o charakterze team building pozytywnie wpłynie na polisensoryczne postrzeganie świata oraz rozwój zdolności 

myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego.

W projekcie rozszerzono ofertę edukacyjną o moduł zajęć z zakresu przedsiębiorczości 

w formie coachingu zwiększających świadomość uczniów w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych, znajomości 

kierunków dalszego kształcenia oraz rozwijających 

i wspierających umiejętności wyboru odpowiedniej ścieżki czy też kariery zawodowej w zakresie kształtowania kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej oraz przedsiębiorczości.

Warsztaty będą obejmować 4 moduły: metody i techniki rozwijające twórcze myślenie oraz kreatywność, innowacyjna edukacja 

ekologiczna, budowanie umiejętności pracy zespołowej 

o charakterze team building, scenariusz gry terenowej.

3 571 589,26 3 227 866,62

Opracowanie

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski

wrzesień 2018


