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RPKP.09.03.01-04-

0001/18

OKRĘGOWA IZBA 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH

toruński Toruń

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla 

osób niesamodzielnych na terenie 

subregionu toruńskiego 

4 828 111,75 4 345 300,57

Projekt zakłada wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych. Ponadto wpłynie pozytywnie na zmniejszenie liczby i czasu trwania 

nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób niesamodzielnych, w tym starszych. Realizowany projekt zwiększy dostępność 
do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania. Ponadto 

wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Projekt przewiduje kompleksowe 

wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukację oraz wsparcie psychologiczne, które odgrywa ogromną rolę w 

procesie zdrowienia. Dzięki tak kompleksowo zaplanowanej ścieżce wsparcia, która zostanie indywidualnie dostosowana do 

potrzeb osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów możliwym będzie podjęcie lub kontynuowanie  zatrudnienia przez opiekuna 

osoby niesamodzielnych. Powyższe cele zostaną osiągnięte  poprzez realizację następujących działań:

1)  utworzenie Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych , 

2) uruchomienie i zapewnienie dalszego funkcjonowania 2 Dziennych Domów Opieki Medycznej -  na terenie miasta Torunia i na 

terenie miasta Chełmno dla 220 osób niesamodzielnych,

3) oraz  świadczenie usług domowej opieki medycznej dla 100 osób niesamodzielnych połączonych ze wsparciem informacyjno-

edukacyjnym dla 100 opiekunów osób niesamodzielnych w szczególności członków ich rodzin

Do Dziennych Domów Opieki Medycznej będą przyjęci: a) pacjenci bezpośrednio 

po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną,

kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji 

zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej; b) pacjenci, u których występuje 

ryzyko

hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z 

zakresu leczenia szpitalnego. Usługi domowej opieki medycznej dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów  będą świadczone w 

środowisku domowym, w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb każdego pacjenta przez wykwalifikowany personel 

medyczny w miejscu zamieszkania pacjenta. Natomiast działania informacyjno- edukacyjne w ramach zadania będą realizowane 

w udostępnionych salach na terenie m. Torunia oraz m. Chełmna.

1. Pan Tomasz Krzysztyniak – 

Przewodniczący Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych

2. Pan Jacek Misiołek – 

Dyrektor ZOZ Chełmno

3. Pani Marzanna Ossowska – 

Zastępca Dyrektora ds. 

Pielęgniarstwa ZOZ Chełmno
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RPKP.09.03.01-04-

0007/18

NOVAMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

brodnicki Brodnica

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na 

obszarze subregionu grudziądzko-

brodnickiego

2 268 753,36 2 041 878,01

Celem projektu jest zdeinstytucjonalizowanie opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi, który zrealizowany zostanie dzięki powstaniu Centrum Koordynacji Opieki 

Medycznej dla osób niesamodzielnych z subregionu grudziądzko-brodnickiego. Projekt skierowany jest do 100  osób 

niesamodzielnych (60K, 40M) oraz do 40 opiekunów osób niesamodzielnych, 

w szczególności członków rodzin. Projekt zakłada realizację zadań: 

1) Funkcjonowanie Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych; 

w ramach zadania przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza potrzeb, dobór specjalistycznych form pomocy, umożliwienie 

indywidulanych konsultacji m.in. 

z lekarzem POZ, pielęgniarka w miarę potrzeb, mobilna praca zespołu, doradztwo telefoniczne, możliwości pozyskania sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego, informowanie o dostępnych miejscach w DDOM, współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Toruniu.

2) Dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM; w ramach zadania przewiduje 

się dostosowanie i doposażenie pomieszczeń przeznaczanych bezpośrednio na funkcjonowanie DDOM, niezbędnych do 

prowadzenia działalności leczniczej, pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób niesamodzielnych i starszych  (m.in. toalety, 

winda).

3) Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej; wsparcie obejmie 60 os. niesamodzielnych (36K, 24M), min 50% os. 

pow. 65 r.ż., poprzez opiekę pielęgnacyjną, w tym edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w 

doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową, 

przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania eduk.).

4) Świadczenie usług domowej opieki medycznej: w ramach wsparcia przewidziano świadczenie usług domowej opieki 

medycznej dla os. niesamodzielnych wymagających długoterminowej opieki medycznej w domu, usługi pielęgnacyjne w domu, 

opieki paliatywnej/hospicyjnej domowej.

5) Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób niesamodzielnych i opiekunów osób niesamodzielnych, w 

szczególności rodzin. Dla opiekunów os. niesamodzielnych będą zapewnione spotkania edukacyjne (szkolenia)  w sesjach 

grupowych oraz indywidualne (40 osób). Szkolenia grupowe przewidują szkolenia z zakresu pielęgnacji,rehabilitacji,  

psychoedukacji oraz aspektów prawnych.

1. Pan Piotr Białowicz – Prezes 

Zarządu,

2. Pani Grażyna Biała - 

Wiceprezes Zarządu.
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RPKP.09.03.02-04-

0080/18

GMINA MIASTO 

WĄBRZEŹNO
wąbrzeski Wąbrzeźno

Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w 

Wąbrzeźnie 
250 000,00 225 000,00

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Miasto Wąbrzeźno dla 20 

niesamodzielnych osób – seniorów  oraz przeszkolenie 

6 osób, u których nastąpi zwiększenie umiejętności opiekuńczych. Projekt przewiduje realizacje zadań:

1) Funkcjonowanie Centrum Wsparcia Usług Środowiskowych: w ramach zadania zaplanowano organizowanie i monitorowanie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, organizowanie szkoleń i warsztatów, spotkań uczestników projektu, poszukiwanie i 

dostarczanie informacji osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, usługi rehabilitacyjne, zabezpieczanie niezbędnego sprzętu 

rehabilitacyjnego 

i pielęgnacyjnego.

2) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: w ramach zadania planowane jest przeszkolenie 6 osób które będą 

świadczyć usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania. Osoby przeszkolone zatrudnione zostaną w ramach projektu.

1. Pani Anna Wróblewska – 

Zastępca Dyrektora MOPS w 

Wąbrzeźnie,

2. Pan Tomasz Zygnarowski - 

Burmistrz Wąbrzeźna,

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

Toruń, 25.04.2019 r.                                                                                                   
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RPKP.09.03.02-04-

0043/18

GMINA MIASTO 

WĄBRZEŹNO
wąbrzeski Wąbrzeźno Wąbrzeskie Kluby Samopomocy 413 525,00 372 172,50

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno na obszarze 

rewitalizowanym dla 55 uczestników (40 K, 15 M) z grup defaworyzowanych, które są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Projekt 

przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym w tym: utworzenie Klubu 

Samopomocy, który świadczyć będzie usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze prawne, lekarza geriatry i psychologa dla 

uczestników 4 grup samopomocowych (dla osób starszych - seniorów, rodziców samotnie wychowujących dzieci, i 2 

równoległych grup osób przewlekle chorych). Ponadto realizowana będzie praca socjalna z uczestnikami, praca ciągła grup 

samopomocowych, warsztaty aktywizujące 

i podnoszące kompetencje uczestników. Przewidziano realizację następujących zadań:

1) Funkcjonowanie grupy samopomocowej dla seniorów: w ramach zadania po przeprowadzonej diagnozie potrzeb zawarta 

zostanie umowa uczestnictwa (kontrakt) z 25 seniorami, zajęcia 

z seniorami prowadził będzie animator grupy samopomocowej.

2) Funkcjonowanie grupy samopomocowej dla samotnych rodziców: zawarta zostanie umowa uczestnictwa (kontrakt) dla 10 

osób, zatrudniony zostanie animator grupy samopomocowej dla samotnych rodziców. 

3) Funkcjonowanie grupy samopomocowej dla osób przewlekle chorych: planowane jest utworzenie 

2 równoległych grup po 10 osób. Po przeprowadzonej diagnozie planowane są warsztaty 

z psychologiem, cykliczne spotkania animacyjne dostosowane do potrzeb uczestników, zajęcia rekreacyjno – ruchowe.

4) Funkcjonowanie pracy Klubu Samopomocy: w ramach zadania Koordynator Klubu Samopomocy będzie organizował 

szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe psychologiczne i prawne, udzielał informacji, organizował spotkania integracyjne, 

spotkania z pracownikami MOPS, PUP.

1. Pani Anna Wróblewska – 

Zastępca Dyrektora MOPS w 

Wąbrzeźnie,

2. Pan Tomasz Zygnarowski - 

Burmistrz Wąbrzeźna,
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RPKP.10.02.02-04-

0024/18
Powiat Radziejowski radziejowski Radziejów

Rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów szkoły
273 162,51 232 037,51

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 165 uczniów/nic szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty 

edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe oraz kształcenie 4 nauczycieli do 31.10.2020 r. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie 2 

zespołów szkół: Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz 2 

nauczycieli. 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijanie 

kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, TIK; dodatkowe zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt wspomagający rozwój uczniów ze specj. potrzebami edukacyjnymi. Organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji 

kluczowych pozwoli na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności uczniów. 

1. Pan Jarosław Kołtuniak – 

Starosta 

2. Pan Grzegorz Piasecki – 

Wicestarosta

3. Pani Urszula Kwaśna – 

Skarbnik
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RPKP.10.02.02-04-

0026/18
GMINA BOBROWNIKI lipnowski Bobrowniki Kompetencje kluczowe przyszłością 615 277,73 522 986,07

W ramach projektu zaplanowano poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego 

w Szkole Podstawowej w Bobrownikach poprzez realizację zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych 

przez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania 

doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia. Celem 

projektu jest nabycie przez 150 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi (w tym 4M niepełnosprawnych), doposażenie 5 pracowni : matematycznej, fizyczno-chemicznej, geograficznej, 

biologicznej i przedmiotów przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli poprzez  

udział w szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych. W zakresie projektu planowane są dla uczniów m. in. zajęcia 

rozwijające z jęz. obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, socjoterapeutyczne, indywidualne edukacyjno-terapeutyczne dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem 

społecznym, zajęcia indywidualne z pedagogiem oraz z terapii pedagogicznej.

1. Pan Jarosław Jacek Poliwko - 

Wójt Gminy Bobrowniki 

2. Pan Paweł Grudowski - 

Skarbnik
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RPKP.10.02.02-04-

0052/18
GMINA BYTOŃ radziejowski Bytoń

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń.
628 895,80 534 561,43

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Bytoń poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 180 uczniów 

(81K,99M), wsparcie zindywidualizowanego podejścia do 93 uczniów (42K,51M) ze specjalnymi potrzebami oraz 15 uczniów (4K,11M) z 

niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności 

 kompet./kwalif. zawodowych 11 nauczycieli (9K,2M).

Powyższy cel zostanie osiągnięty, dzięki realiz. zadań:

1. Zajęcia kształcące i rozwijające kompetencje kluczowe, w tym oparte na metodzie eksperymentu.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

3. Wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli.

Przeprowadzone zostaną zajęcia rozwijające i wyrównawcze  z języków obcych, kółka zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych i 

matematycznych a także zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

1. Pan Artur Ruciński - Wójt

2. Pani Jolanta Kontowicz - 

Skarbnik
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RPKP.10.02.02-04-

0009/18

PANACEUM-OMEGA Maria 

Jolanta Wyborska 
lipnowski Kikół

Licealiści  Włocławka podnoszą swoje 

kompetencje 
1 975 344,00 1 679 042,40

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, przeprowadzenie staży 

zawodowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli                                 i doposażenie pracowni szkolnych. Wsparciem objętych zostanie 

896 uczniów i 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie 5 szkół Gminy Włocławek: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej 

we Włocławku, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we 

Włocławku, IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. W ramach 

projektu podjęte zostaną działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 

zakresie TiK, umiejętności matematycznych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, kreatywności, tworzenie warunków do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zaplanowano doposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczych w celu nauczania drogą eksperymentu naukowego. Ponadto przewidziano również kurs dla 20 nauczycieli 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczania przez eksperyment naukowy. W ramach doradztwa zawodowo-edukacyjnego wszyscy 

uczestnicy projektu będą brali udział w indywidualnym doradztwie, na którym opracują formularze Indywidualnego Planu Działania, określenia 

drogi zawodowej i mocnych oraz słabych stron. Kolejnym działaniem jakie zostało przewidziane                                                 w ramach 

projektu to realizacja staży dla uczniów Włocławka w ramach umów trójstronnych. Staże zawodowe w ilości 150h u pracodawców/podmiotów 

realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. 

Pani Maria Jolanta Wyborska - 

Właściciel
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RPKP.10.02.02-04-

0001/18
POWIAT TORUŃSKI toruński Toruń EU-geniusz w świecie 3D 4 180 595,00 3 553 505,75

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa 

Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt 

do nauczania eksperymentalnego do 30.06.2023 r. Grupę docelową stanowią 213 nauczycieli oraz 2000 uczniów ze szkół kształcenia 

ogólnego, dla których organem prowadzącym jest lider bądź partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Szkoła Podstawowa im. ks. 

Leona Poeplau w Kończewicach, Szkoła Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Broniewskiego w Zelgnie, Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, Szkoła Podstawowa w Makowiskach, Szkoła 

Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce, Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Steklinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie, Szkoła Podstawowa w Gronowie, Szkoła Podstawowa im. bł. 

ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, Szkoła Podstawowa w 

Młyńcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Brąchnowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka w Łubiance, Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w 

Warszewicach, Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, Szkoła Podstawowa w 

Ostaszewie, Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynach, Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie, Szkoła 

Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzozówce, Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach, Szkoła 

Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie, Szkoła Podstawowa im. mjra H. 

Sucharskiego w Osieku nad Wisłą, 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawie, Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego                                      w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa 

w Wielkiej Łące, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży, Liceum 

Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży, Szkoła Podstawowa Specjalną nr 4 w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży. W ramach projektu przewidziano zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 

realizacja zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D: z matematyki, informatyki, zajęcia programowania, zajęcia z robotyki 

prowadzone metodą eksperymentu. Ponadto przewidziano również szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, 

obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania, z zakresu programowania robotów. Zakupione zostanie doposażenia dla szkół 

niezbędnego do nauczania eksperymentalnego: komputery, roboty, drukarki 3D.

1. Pan Marek Olszewski – 

Starosta Toruński

2. Pan Michał Ramlau – 

Wicestarosta Toruński

3. Pani Danuta Jabłońska-

Drążela - Skarbnik Powiatu 

Toruńskiego
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