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1
Stowarzyszenie "Na Rzecz 

Rozwoju Gminy Unisław"
chełmiński Unisław

Utworzenie klubu dziecięcego na 

terenie Gminy Unisław
767 025,00 651 971,25

Celem głównym projektu jest utworzenie 24 miejsc w nowo utworzonym klubie dziecięcym przy ul. Lipowej w Unisławiu. Otwarcie 

klubu dziecięcego zwiększy liczbę i dostępność miejsc opieki dla dzieci do lat 3, a także pozwoli rodzicom dzieci znaleźć zatrudnienie, 

powrócić do pracy lub utrzymać miejsca pracy. Projekt skierowany jest  do osób  bezrobotnych  lub biernych zawodowo 

pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących, sprawujących opiekę 

nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu zaplanowane zostały prace adaptacyjno-remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń klubu 

dziecięcego do potrzeb dzieci do lat 3. Zaadaptowana zostanie sala o powierzchni 71m2, wyremontowane pomieszczenie sanitarno-

higieniczne i gospodarcze. Dzieciom zapewniona zostanie fachowa opieka opiekunów klubu  oraz całodniowe wyżywienie. Opieka 

zapewniona zostanie w warunkach zbliżonych do warunków domowych, obejmować będzie opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną przez 

prowadzenie zajęć w formie zabawy z elementami edukacji .Oprócz podstawowej opieki zapewnione zostaną zajęcia dodatkowe w 

zakresie gimnastyki korekcyjnej i rytmiki oraz udział w wydarzeniach artystycznych wspomagających rozwój dziecka, w zakresie 

funkcji poznawczych i kompetencji społecznych.
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Jolanta Świerska NZOZ 

Pielęgnacyjno-opiekuńczy 

"JOL-MED"

aleksandrowski
Aleksandrów 

Kujawski

Centrum Usług Środowiskowych - 

JOL-MED 
1 037 400,00 933 660,00

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Usług Środowiskowych dla poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla 50 

osób (30K i 20M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie aleksandrowskim z gmin: Raciążek, 

Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski oraz 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (28 K i 

12M) świadczonych w lokalnej społeczności, a także poprawa dostępu do usług wspierających proces aktywizacji 

społecznozawodowej.

W ramach zadań projektu przewidziano poprawę dostępu do usług opiekuńczych/asystenckich dla osób niesamodzielnych, które 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności życia codziennego, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym: 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług asystenckich dopasowanych do 

indywidualnych potrzeb. 

Ponadto zapewnione będą usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujące: poradnictwo prawne w zakresie 

prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz poradnictwo psychologiczne, 

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, 

doradztwo indywidualne w sytuacjach kryzysowych. 

3 GMINA BYTOŃ radziejowski Bytoń

Wzrost dostępności usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania oraz w formie Klubu 

Seniora na terenie Gminy Bytoń

513 693,75 462 324,36

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 25 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Bytoń, poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób, oraz 

zapewnienie 5 osobom usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Stróżewie, w którym organizowane będą zajęcia, 

mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu, rozwój indywidualnych zainteresowań, i aktywności, m.in. 

zajęcia gimnastyczne, kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, z dietetykiem, psychologiem,  wyjazdy oraz spotkania integracyjne. 

Ponadto, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania skierowane do 5 osób niesamodzielnych z Gminy Bytoń realizowane będą przez 

wykwalifikowanych opiekunów zawodowych.

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

Toruń, 29.08.2019 r.                                                                                                   
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SANATORIUM 

UZDROWISKOWE MAX 

MARIAN SZULC

aleksandrowski Ciechocinek Dzienny Dom Pobytu MAX 1 719 828,00 1 547 845,20

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 56 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym zamieszkałych w gminach Bądkowo, Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Koneck i Ciechocinek i wzrost umiejętności 28 

opiekunów faktycznych z powiatu aleksandrowskiego w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do końca czerwca 2021 

roku. Usługi opiekuńcze będą realizowane w Dziennym Domu Pobytu (DDP) w Łówkowicach w gminie Bądkowo.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne DDP na parterze budynku wolno stojącego oraz przylegającym do 

niego podwórzu aby zapewnić bezpieczną przestrzeń przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami W wyniku prac w 

DDP będą funkcjonowały 2 sale, gabinet do terapii indywidualnej, aneks kuchenny z jadalnią, dwie łazienki w tym jedna z 

możliwością kąpieli i sala do ćwiczeń gimnastycznych i fizjoterapii.

DDP będzie oferować całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, 

intelektualnej i społecznej  w dni robocze, przez cały rok, 

co najmniej 8 h dziennie. Ponadto w projekcie zaplanowano wsparcie dla 28 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w 

formie  zajęć przeprowadzonych 

w Sanatorium Uzdrowiskowym MAX w Ciechocinku służących wymianie doświadczeń, mających na celu zapewnienie wsparcia 

emocjonalnego i wzmocnienia kompetencji radzenia sobie ze stresem i emocjami, planowania procesu opieki i treningu 

umiejętności poznawczych Zaplanowano również warsztaty doskonalące sprawowanie funkcji opiekuńczych służące podniesieniu 

umiejętności w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. 
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Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lipnie 

"WIMED". Zakład 

Opiekuńczo Leczniczy. 

Jolanta Wiśniewska

lipnowski Lipno Dzienny Dom Pomocy w Skępem 1 262 551,80 1 136 296,62

Projekt realizowany jest będzie przez instytucję prowadzącą jednocześnie działalność w ramach usług zdrowotnych i społecznych na 

obszarze powiatu lipnowskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie domu pomocy w Skępem w ramach 

usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 dzieci i młodzieży niesamodzielnych (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich otoczenia, który wspierać będzie proces aktywizacji społeczno-zawodowej. W domu 

pomocy zostanie utworzonych 15 miejsc opieki.                                                             W ramach prowadzonej działalności dzienny dom 

pomocy oferuje podopiecznym:

-zaspokojenie potrzeb życiowych;

-usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne;

-trzy posiłki w siedzibie DDP;

-udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;

-dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

-pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

-pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia 

codziennego.

Zaplanowano zakupy w postaci wyposażenia i sprzętu, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania ośrodka m.in.: zakup 

defibrylatora, podnośnika transportowo-kąpielowy, wózka transportowo-kąpielowego, pionizatora dynamiczny, chodzika, zestaw do 

Biofeedbacka, tablicy interaktywnej z projektorem.

6 Gmina Szubin nakielski Szubin Eksperymentalne szkoły 230 128,00 218 621,60

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, poprzez utworzenie w szkołach 

Gminy Szubin profesjonalnych pracowni matematycznych. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Bydgosko -Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, a w szczególności dzieci w klasach V-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Szubin oraz nauczyciele, 

którzy w ramach projektu podwyższą swoje kwalifikacje. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie 4 pracowni w 2 

szkołach podstawowych w Szubinie oraz SP w Kowalewie i SP w Rynarzewie w sprzęt niezbędny  do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dla 

96 uczniów dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia,  mające na celu wszechstronny rozwój 

każdego ucznia rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności w zakresie kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych. Zrealizowane zostaną również studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla 8 nauczycieli w 

zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji. 

5 530 626,55 zł 4 950 719,03 zł

Opracowanie: Departament Wdrażania RPO


