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RPKP.08.04.02-04-

0006/19
GMINA CZERNIKOWO toruński Czernikowo

Tworzenie nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 na terenie 

gminy Czernikowo poprzez 

utworzenie żłobka

1 276 662,72 1 085 163,31

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia 40 osób poprzez 

utworzenie na terenie Gminy Czernikowo żłobka i zapewnienie jego bieżącego funkcjonowania. W ramach utworzenia żłobka 

powstanie 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a także zapewnione zostanie bieżące funkcjonowanie placówki w okresie 24 

miesięcy. Opieka nad dziećmi zostanie zapewniona w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

W ramach projektu zostanie zatrudnionych 7 opiekunów oraz 1 opiekun uprawniony do opieki pielęgniarskiej. Każdy opiekun 

będzie odpowiedzialny za 5 dzieci, co gwarantuje odpowiedzialne 

i rozsądne prowadzenie zajęć przy maksymalnym skupieniu opiekunów na potrzebach dzieci 

i równomiernym poświęceniu im uwagi. Zakupiony zostanie również komplet zabawek, komplet materiałów dydaktycznych, a także 

zostaną pokryte koszty wyżywienia dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej 40 osób (22 Kobiet pozostających bez pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 18 Kobiet pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3) z terenu Gminy 

Czernikowo.
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RPKP.08.04.02-04-

0022/19

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI 

OŚWIATOWE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

inowrocławski Inowrocław

Utworzenie 48 nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 - 

Niepubliczny Żłobek Gucio filia w 

Inowrocławiu, gminie Strzelno i 

gminie Złotniki Kujawskie

1 489 992,00 1 266 493,20

Celem Projektu jest utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w tym 3 dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami, na terenie Inowrocławia, gminy Strzelno i Złotnik Kujawskich w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2021 roku, 

poprzez otwarcie 3 filii Niepublicznego Żłobka Gucio w Inowrocławiu. 

Pierwszym zadaniem będzie zrekrutowanie dzieci do filii żłobka. Pomieszczenia muszą zostać dostosowane do wymogów rozp. 

MPiPS, sanit-higien, bhp i ppoż, a w szczególności osób niepełn. Żłobek zostanie wyposażony w meble, sprzęty, sanitariaty, 

wykładziny, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki, plac zabaw, pomoce edukacyjne, wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi 

potrzebami eduk. Na potrzeby żłobka zostanie zatrudniona wykwalifikowana kadra. Dzieci będą miały zagwarantowane 

wyżywienie. Podczas zajęć stosowane będą różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w 

dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone będą na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie. 

Dzieci będą miały możliwość korzystania 

z zajęć takich jak: zajęcia logopedyczne, sensoplastyczne, muzykoteriapia.

Drugim zadaniem będzie aktywizacja i szkolenia wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Poradnictwo zawodowe i 

pośrednictwo, którego celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do zatrudnienia lub prowadzenia dział. gosp. np. cech osob., 

poziomu motywacji itp. będzie realizowane przez podmiot zewn. - mający wpis do agencji zatrudnienia. Zadaniem będzie 
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RPKP.09.03.02-04-

0026/18
GMINA MIASTA TORUŃ Toruń Toruń

Wspólnie działamy, Toruń 

zmieniamy!
1 669 716,00 1 502 744,40

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.01.2020 r.-31.12.2021 r. na terenie Gminy Miasta Toruń; Celem projektu jest zwiększenie 

dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz wzrost dostępu do 

usług w mieszkaniach wspomaganych oraz chronionych. 

Wsparcie będzie kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród tych osób wyróżnione zostały 

następujące podgrupy: 30 osób z rodzin przeżywających trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 8 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób bezdomnych. 

Wsparcie obejmie utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych; utworzenie 

i funkcjonowanie mieszkań chronionych; utworzenie i funkcjonowanie Toruńskiego Klubu dla Rodzin; utworzenie świetlicy 

środowiskowej; realizację treningu kompetencji jako kompleksowego przygotowania uczestników usług. 

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu  pozwoli uczestnikom nauczyć się jak przezwyciężać trudności, ponadto pozwoli na 

zawarcie przyjaźni, wymianę doświadczeń i integrację lokalnej społeczności.

Usługi świadczone dla wyżej wymienionych podgrup będą umożliwiały osobom niezależne życie 

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

Toruń, 25.09.2019 r.                                                                                                   
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RPKP.09.03.02-04-

0028/18
GMINA MIASTA TORUŃ Toruń Toruń Aktywny Senior 10 430 457,58 9 387 411,82

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2021 na terenie Gminy Miasta Toruń, skierowany do osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Projekt ma charakter partnerski. 

W projekcie weźmie udział 200 osób (140 Kobiet i 60 Mężczyzn) niesamodzielnych, w tym starszych 

i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie 4 Dziennych Domów 

Pobytu, 1 Klubu Seniora oraz 116 mieszkań wspieranych, które zostaną w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt. W 

mieszkaniach zostanie zamontowany system przyzywowy, który będzie informował opiekuna mieszkań o niebezpieczeństwie, złym 

samopoczuciu czy upadku osoby starszej. Mieszkania wspierane stanowić będą alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 

opiekę całodobową. Usługa może mieć charakter pobytu stałego lub okresowego. Rodzaj oraz zakres usług w mieszkaniu będzie 

dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie psychologa, radcy 

prawnego czy pracownika socjalnego, a także będą mogli uczestniczyć w Dziennym Domie Pobytu lub Klubie Seniora.
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RPKP.09.03.02-04-

0027/18
Gmina Grudziądz grudziądzki Grudziądz

Aktywni seniorzy w Gminie 

Grudziądz 
847 720,72 762 948,64

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Grudziądz poprzez stworzenie 60 miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej dla 60 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym dla 40K i 20M w klubach 

seniora w Wielkim Wełczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

Usługi opiekuńcze będą świadczone tylko dla osób niesamodzielnych, które będą stanowiły grupę docelową projektu. W efekcie 

realizacji przedsięwzięcia poprawi się ich jakość życia.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie problemy tej grupy, takie jak: samotność, występowanie chorób, 

inwalidztwo i niepełnosprawność, poczucie nieprzydatności, bezradności i zależności od innych osób.

W ramach  projektu planuje się realizację dwóch zadań: zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dla członków 

Klubów Seniora oraz organizację zajęć dla członków Klubów Seniora.

W zakresie zakupu wyposażenia zaplanowano: zakup laptopów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć komputerowych, sprzętu do 

zajęć sportowo – rehabilitacyjnych, materiałów do zajęć florystycznych. W ramach zajęć planuje się: warsztaty florystyczne; zajęcia 

kulinarne; zajęcia sportowe nordic-walking; zajęcia nauki śpiewu; zajęcia z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania; warsztaty 

fotografii,  zajęcia j. ang.,  zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.

W zakresie zwiększenia aktywności osób starszych w życiu społecznym zaplanowano wyjścia do kina, teatru, tworzenie grup 

6
RPKP.09.03.02-04-

0035/18

Wyższa Szkoła Gospodarki 

w Bydgoszczy
Bydgoszcz Bydgoszcz Dzienny Dom Pobytu w Paterku 1 496 080,23 1 346 472,20

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu o 20 osób w ramach nowo utworzonego Domu Dziennego Pobytu 

w Paterku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w obszarze 

pełnionych funkcji opiekuńczych.

Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz niesamodzielne 

zamieszkujące obszar powiatu nakielskiego. Z projektu będą korzystać osoby stanowiące otoczenie osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym 

osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. Będą to osoby zamieszkujące obszar powiatu nakielskiego.

Główne zadania, jakie będą realizowane w ramach projektu to przygotowanie miejsc i realizacja zajęć w Dziennym Domu Pobytu, 

zakup wyposażenia i przygotowanie pomieszczeń, realizacja wsparcia.

W ramach wsparcia DDP uczestnicy będą mieli zapewnione: zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do 

bezpiecznego i godnego spędzania czasu, wyżywienia, transportu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne; możliwość udziału w zajęciach 

terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, w tym w zakresie edukacji obywatelskiej i ekologicznej, rehabilitacyjno-usprawniające; 

dostęp do książek i środków przekazu, 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. Uzupełniająco uczestnicy DDP korzystać będą z: usług informacyjnych, 

edukacyjnych, terapeutycznych oraz animacyjnych wspierających aktywność obywatelską; poradnictwa psychologicznego i wsparcia 

indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych                      i umiejętności zawodowych, służącego 
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RPKP.09.03.02-04-

0065/18

AGENCJA ANALIZ I 

DORADZTWA 

PERSONALNEGO 

PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP 

REMIGIUSZ KOC

Bydgoszcz Bydgoszcz Dzienny Dom Pobytu w Mroczy 1 489 232,61 1 340 309,34

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w Powiecie Nakielskim dzięki utworzeniu domu dziennego 

pobytu w Mroczy dla 45 osób oraz wsparcie kompetencji 15 osób w zakresie funkcji opiekuńczych.

Projekt skierowany będzie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w tym z 

niepełnosprawnościami (posiadające np. demencję, artretyzm lub inną chorobę związaną z podeszłym wiekiem lub 

niepełnosprawność, które ograniczają samodzielność), 

a także do osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pełniących 

obowiązki opiekuńcze.

Dzienny Dom Pobytu funkcjonować będzie we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych 

do potrzeb uczestników i ich rodzin. Będzie ośrodkiem zapewniającym aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. 

W ramach wsparcia uczestnicy będą mieli zapewnione m.in. zaspokojenie potrzeb życiowych, poprzez zapewnienie miejsca do 

bezpiecznego i godnego spędzania czasu, wyżywienia, transportu; możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, 
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RPKP.10.02.03-04-

0020/19
Powiat Rypiński rypiński Rypin

Dobry zawód - Lepsza przyszłość II 

edycja
1 726 538,40 1 553 884,56

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę 3 techników, 1 Branżowej 

Szkoły I stopnia z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 700 uczniów, 21 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 3 techników, 1 branżowa 

szkoła I stopnia, funkcjonujących w: Zasadniczej Szkole nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, Zasadniczej Szkole nr 3 im. Bogdana 

Chełmickiego w Rypinie, Zasadniczej Szkole nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach- technik: ekonomista, logistyk, informatyk, mechatronik, 

usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, agrobiznesu, 

cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, weterynarii, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, 

Branżowa szkoła I stopnia: ślusarz, kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowe. Grupę docelową stanowią również nauczyciele: 19 

z zakresu przedmiotów zawodowych oraz 2 nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego. Uczniowie zostaną objęci 

następującymi

formami wsparcia: zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne podnoszące kompetencje uczniów, kursy ukierunkowane na podniesienie 

kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia na uczelniach 

wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na 

konkretnym stanowisku pracy.

Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią 

swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie 
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RPKP.10.02.03-04-

0019/19
Powiat Chełmiński chełmiński Chełmno

Nowoczesne kształcenie 

zawodowe w powiecie 

chełmińskim - II

2 327 377,10 2 094 639,39

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności praktycznych, uniwersalnych i 

kompetencji zawodowych, kluczowych u 421 uczniów z powiatu chełmińskiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach wizytach 

studyjnych, stażach i praktykach w ramach współpracy z pracodawcami z województwa kujawsko-pomorskiego oraz doposażenie 

pracowni 3 szkół zawodowych, udział 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w kursie/szkoleniach lub studiach.

W ramach projektu uczniowie objęci zostaną wsparciem w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse 

na rynku pracy, będą organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Ponadto przewidziano organizację i przeprowadzenie staży dla uczniów 

Technikum i praktyk dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia u pracodawców, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli związanych z nauczanym zawodem, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne 

niezbędne na rynku pracy.

Projekt przewiduje również doposażenie pracowni, poprzez zakup laptopów do pracowni, 

pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, zakup dzienników do 

prowadzenia zajęć w ramach projektu, zakup tabletów z oprogramowaniem do pracowni w zawodzie, pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych z turystki w hotelarstwie.
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RPKP.10.02.03-04-

0017/19
Powiat Mogileński mogileński Mogilno

Kształcenie zawodowe uczniów 

szkół Powiatu Mogileńskiego III
2 000 770,80 1 800 693,72

Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskaniu, uzupełnieniu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych, zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, także kształtowanie kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 

zawodowych kształcących się w Zespole Szkół w Mogilnie, w Zespole Szkół  w Bielicach i w Zespole Szkół w Strzelnie, a także 

podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnych z potrzebami rozwojowymi ww. szkół. 

Projekt przewiduje również wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 389 uczniów oraz 4 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego. 

W ramach projektu wyposażone zostaną 3 zespoły szkół w tym 3 Technika prowadzące kształcenie zawodowe. 

Wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie będą prowadzone na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół w tym zakresie, opartego na analizie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz potrzebach 

uczniów określonych na podstawie przeprowadzonych ankiet. Projekt stanowi uzupełnienie podstawowych działań prowadzonych 

przez szkoły, a także będzie realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

24 754 548,16 zł 22 140 760,58 zł

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, wrzesień 2019 r.


