Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dnia 12.09.2018 r.
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Nazwa
wnioskodawcy

Gmina Zławieś
Wielka

GMINA NOWA
WIEŚ WIELKA

Powiat

toruński

bydgoski

Tytuł projektu

Pomocne dłonie

Klub Seniora w
Gminie Nowa
Wieś Wielka

Wartość
całkowita
projektu

342 917,60 zł

360 750,00 zł

Całkowite dofinansowanie

308 625,84 zł

324 675,00 zł

Opis projektu
Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie Gminy Zławieś Wielka i skierowana jest do osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi dzięki zatrudnieniu 2
opiekunów na cały etat dla 12 osób niesamodzielnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od 03.12.2018 do
31.01.2021 r. Każdy z opiekunów będzie pełnić opiekę przez 8 godzin dziennie nad 6 osobami niesamodzielnymi. Zakres
wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Dodatkowo
opiekunowie odbędą min. 80-godzinowe szkolenie z zakresu realizowanej usługi.
Zadania realizowane będą zgodnie z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług społecznych. W ramach tych kosztów
zostanie zapewnione: wyposażenie dwóch opiekunów (m.in.: ciśnieniomierz, glukometr, torba pielęgniarska, zestaw
sprzątający) oraz koszty dojazdów do osób niesamodzielnych.
Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki instytucjonalnej. Prowadzi
do zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” jest propozycją usług opiekuńczych skierowanych do 35 osób
niesamodzielnych, mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka. Realizowany będzie w gminie Nowa Wieś Wielka przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz przez 26 m-cy po jego
zakończeniu. Miejscem realizacji projektu będzie świetlica wiejska w miejscowości Prądocin.
Usługi w klubie seniora prowadzone będą przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
16:00. Będą to m.in.: zajęcia warsztatowe, w grupach 10 – osobowych, rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników,
wyjazdy do teatru, opery, na basen lub zajęcia sportowe itp. Usługi opiekuńcze realizowane poprzez klub seniora są
wsparciem dla osób niesamodzielnych w co najmniej jednej czynności codziennej. Realizowane będą przez różne formy
wsparcia począwszy od posiłku przygotowywanego samodzielnie przez uczestników, terapię zajęciową rozwijającą
edukacyjnie, społecznie i psychicznie, zajęcia ruchowe, sportowe i rekreacyjne. Ponadto w projekcie organizowane będą
spotkania z prawnikiem, policjantem, pracownikiem socjalnym.
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Gmina Solec
Kujawski

GMINA
DĄBROWA
CHEŁMIŃSKA

bydgoski

bydgoski

"Nowa jakość
życia osób
starszych
niesamodzielnyc
h lub
niepełnosprawny
ch"

NIE SAM ALE
DZIELNY - rozwój
usług
opiekuńczych na
terenie Gminy
Dąbrowa
Chełmińska

Projekt jest skierowany do 15 osób starszych niesamodzielnych lub osób
z niepełnosprawnościami (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Ponadto,
projekt jest również skierowany do 12 opiekunów faktycznych uczestników projektu objętych w ramach projektu
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (SUO), w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze. Łącznie wsparciem
zostanie objętych 27 osób.

257 339,00 zł

118 604,15 zł

231 605,00 zł

106 743,73 zł

W ramach projektu pomocą z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci wsparcia fizjoterapeuty objęte
zostaną 2 grupy po 6 osób każda przez okres 15 miesięcy
w miejscu zamieszkania. Wsparciem objęci będą też opiekunowie faktyczni tych osób
w dwóch grupach po 6 osób każda przez okres 6 miesięcy, które skorzystają z porad psychologa, pielęgniarki i prawnika. W
ramach projektu zostaną wyposażone 3 mieszkania chronione wspierane dla osób starszych niesamodzielnych lub
niepełnosprawnych,
w których w ramach projektu 3 osoby uzyskają wsparcie zgodnie ze standardami wsparcia
w mieszkaniach chronionych przez 9 miesięcy.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz liczby osób
niesamodzielnych (6os.) objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi
w społeczności lokalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, w okresie 01.11.201830.06.2020.
GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową (GD) projektu stanowi 6 (3K,3M) osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych) z obszaru Gminy Dąbrowa Chełmińska w szczególności z obszarów
zdegradowanych. Wsparcie jest skierowane wyłącznie dla osób niesamodzielnych, tj. takich, które ze względu na stan
zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co
najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.
Wsparcie będzie w pierwszej kolejności kierowane do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie). Usługi opiekuńcze
zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, będą to m.in. pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
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Gmina Szubin

Gmina Osielsko

nakielski

bydgoski

Aktywni Razem

Klub Seniora

415 946,65 zł

303 924,25 zł

374 346,65 zł

273 065,05 zł

Projekt „Aktywni Razem” Gminy Szubin poprawi dostęp do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz
osób niesamodzielnych, w tym starszych
i z niepełnosprawnościami. Celem jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla 30 niesamodzielnych mieszkańców
miasta i gminy Szubin, w tym obszarów rewitalizowanych. Powstanie 15 nowych miejsc świadczenia stacjonarnych usług
społecznych w lokalnej społeczności w formie Klubu „Aktywni Razem”. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania,
wiarę we własne siły. Projekt zapewni wszechstronny rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego. Zmiany
funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym wynikną z rozbudzenia zainteresowania światem poprzez bezpośredni
kontakt z drugim człowiekiem – osoby o podobnej sytuacji życiowej lub pasjonatami, którzy podzielą się wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem. Cel nadrzędny stanowić będzie podmiotowość i autonomiczność każdego z
uczestników.
Przedsięwzięcie zapewni usługi zwiększające mobilność i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych. Ponadto 15 opiekunów
faktycznych/osób z otoczenia wykształci się
w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób niesamodzielnych. Gmina Szubin
powierzy realizację projektu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej
w Szubinie (MGOPS).
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Osielsko poprzez stworzenie 20 miejsc
świadczenia usług opiekuńczych w społeczeństwie lokalnym - w Klubie Seniora w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Maksymilianowo. Usługi opiekuńcze
w Klubie Seniora będą świadczone tylko dla osób niesamodzielnych, które będą stanowiły grupę docelową projektu. Do
najważniejszych problemów tych ludzi można zaliczyć: samotność, występowanie chorób, inwalidztwo i
niepełnosprawność, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności, bezradności i zależności od innych osób.
W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w ramach Klubu Seniora będą organizowane:
1. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, lekarzem, policjantem, dietetykiem;
2. Warsztaty z kucharzem;
3. Warsztaty z zakresu umiejętności życia codziennego;
4. Warsztaty technik zdobniczych;
5. Zajęcia ruchowe;
6. Zajęcia komputerowo-fotograficzne;
7. Zajęcia z animatorem czasu wolnego;
8. Wycieczki turystyczne i wyjazdy na wydarzenia kulturalne.
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Gmina Sicienko

Gmina Sicienko

bydgoski

bydgoski

Aktywna jesień
życia

Innowacyjna
edukacja dla
szkół w Gminie
Sicienko

166 713,94 zł

150 041,94 zł

398 781,18

358 901,18

2 364 976,77

2 128 004,39

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia 15 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Sicienko poprzez
zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności. Projekt zakłada poszerzenie istniejącej oferty
skierowanej do osób niesamodzielnych z terenu Gminy poprzez utworzenie klubów seniora w 2 miejscowościachWojnowie i Zielonczynie.
Kluby Seniora powstaną w oparciu o istniejąca bazę świetlic pozostającą w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w
Sicienku. Kluby Seniora będą miejscem spotkań osób niesamodzielnych. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i
marginalizacji seniorów, poprzez umożliwienie udziału w różnych, atrakcyjnych aktywnościach społecznych, m.in. w:
zajęciach z zakresu kultury fizycznej, grach i zabawach grupowych, zajęciach z szeroko pojętego rękodzielnictwa, zajęciach
komputerowych, warsztatach kulinarnych, wizytach edukacyjno-kulturalnych, zajęciach z zakresu ekologii oraz kreowania
wizerunku.
W ramach projektu planowane są spotkania z lekarzami, dietetykiem oraz warsztaty kreatywności i adaptacji z elementami
poradnictwa psychologicznego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników,
poprawy samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, poprawy funkcjonowania psychofizycznego, ogólnego
usprawnienia, jak najdłuższego utrzymania aktualnego stanu zdrowia i sprawności, integrację ze społecznością lokalną.
Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby placówek szkolnych
w zakresie wspierania uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów osiągających najniższe, jak i najlepsze
wyniki w nauce. W tej grupie znajdują się uczniowie wymagający wsparcia realizowanego na podstawie indywidualnej
pogłębionej diagnozy, tj. wsparcia logopedycznego (około 64 uczniów), socjoterapeutycznego (około 8 uczniów), korekcyjnokompensacyjnego (około 22 uczniów), dydaktyczno-wyrównawczego (około 105 uczniów). W projekcie uczestniczą również
uczniowie, u których rozwijać należy kompetencje kluczowe. Uczniowie Ci uczestniczyć będą
w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, lingwistycznych oraz kreatywnych, tak aby ułatwić im dalszą
edukacje na jak najwyższym poziomie.
Projekt zakłada także wsparcie kadry edukacyjnej placówek szkolnych poprzez realizację działań szkoleniowych i obejmie min. 89
nauczycieli/lek. Liczba osób wynika z zapotrzebowania wskazanego
w diagnozie wykonanej na potrzeby realizacji projektu, które będą wykorzystywać zdobytą wiedzę
i umiejętności w pracy z młodzieżą i dziećmi w placówkach edukacyjnych objętych projektem. Są to osoby, które pracują w
placówkach edukacyjnych w Gminie Sicienko, nie mają możliwości uzupełnienia wiedzy czy podniesienie swoich kwalifikacji ze
względu na brak oferty przygotowanej pod kątem rzeczywistych potrzeb dzieci i młodzieży ze szkół objętych projektem.
Działaniem komplementarnym będzie doposażenie placówek szkolnych w pomoce edukacyjne, które będą wspierały
zaplanowany proces edukacyjny. Projekt jest działaniem partnerskim - samorząd lokalny i organizacja pozarządowa wykorzystującym najlepsze doświadczenia w realizacji edukacji zarówno
z samorządu lokalnego jak i organizacji działającej na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.
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