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RPKP.08.04.02-04-

0010/19

Gmina Miasto i Gmina 

Radzyń Chełmiński
grudziądzki

Radzyń 

Chełminski

Gmina Radzyń Chełmiński wspiera 

pracujących rodziców poprzez 

utworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w Klubie 

Dziecięcym.

511 774,00 435 007,90

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi                                                                   

do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 16 miejsc 

opieki w klubie dziecięcym przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od września 2019 roku do kwietnia 2022 roku. Grupę docelową 

stanowi 16 osób sprawujących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, w tym 3 osoby bezrobotne oraz 13 osób pracujących, 

powracających na rynek pracy. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu adaptacji i doposażeniu pomieszczeń w 

Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego, które obejmie zakup wyposażenia klubu, w 

tym środków trwałych (m.in. mebli i  sprzętu) oraz doposażenie placu zabaw. Ponadto zakupione zostaną pomoce do 

prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych w tym  odpowiednio dobrane materiały do zajęć, sprzęt audio i komputerowy 

oraz odpowiednie zabawki zapewniające wszechstronny rozwój dzieci. W ramach bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego 

zapewniona zostanie opieka nad 16 dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia w warunkach bytowych, zbliżonych do 

warunków domowych oraz zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych przez okres 20 miesięcy. 
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RPKP.08.04.02-04-

0031/19

Niezapominajka Marcin 

Jarosz
toruński Obrowo

Utworzenie żłobka 

Niezapominajka z 17 miejscami 

opieki nad dziećmi do lat 3 w 

gminie Obrowo.

543 473,00 461 952,05

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Obrowo 

poprzez utworzenie nowego żłobka z 17 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizację zajęć dodatkowych, wynikających 

ze zdiagnozowanych potrzeb.

Grupą docelową projektu są zamieszkali w gminie Obrowo rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, bezrobotni lub bierni zawodowo, 

którzy pozostają poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi (9 osób), a także pracujący rodzice/opiekunowie dzieci 

do lat 3 (8 osób).

Żłobek "Niezapominajka" powstanie w wynajętym budynku w Obrowie przy ulicy Słonecznikowej 8. Żłobek będzie czynny będzie 

czynny przez 10 godzin dziennie, w godzinach: 6:30-16:30. Zakres działań w ramach projektu obejmuje przystosowanie budynku 

dla potrzeb dzieci do lat 3 poprzez montaż i zakup wyposażenia. W projekcie przewidziany jest zakup mebli i wyposażenia do sali 

dla dzieci, a także zabawek i pomocy dydaktycznych. Do obsługi utworzonych nowych miejsc opieki zostanie zatrudnionych 

trzech opiekunów. Projekt obejmuje także wyżywienie dzieci, zajęcia z rytmiki oraz dogoterapię. Ogród za budynkiem zostanie 

zaadoptowany na plac zabaw.
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RPKP.08.04.02-04-

0035/19

ODYSEJA EDUKACJO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Toruń Żłobek Odyseja w Chełmży 767 868,75 652 688,43

Projekt realizowany przez Odyseja Edukacja Sp. z o.o. ma na celu stworzenie 24 miejsc opieki 

w nowoutworzonym żłobku w Chełmży. Dzięki utworzeniu placówki wzrośnie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 

zwiększy się dostępność usług opiekuńczych, co pozwoli rodzicom powrócić na rynek pracy, znaleźć pracę lub utrzymać 

stanowisko pracy. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.

Grupę docelową stanowią rodzice/opiekunowie prawni mieszkający, uczący się lub pracujący na terenie Gminy i Miasta 

Chełmża, w tym: 1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopie wychowawczym, 2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jednym z głównych zadań w projekcie jest utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Odyseja w Chełmży. W 

ramach tego zadania przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń 

lokalu do prowadzenia placówki. Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie oraz meble niezbędne do funkcjonowania żłobka 

i zapewnienia właściwych warunków opieki.

Kolejnym zadaniem jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku 

w okresie 18 miesięcy. Żłobek pracować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Dzieciom 

zapewnione zostanie fachowe wsparcie opiekunów (jeden opiekun będzie sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci) oraz 

całodniowe wyżywienie. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej 

opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia opiekun będzie sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem 

dzieci. Wsparcie obejmować będzie opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć w formie grupowej i 

indywidualnej.

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

Toruń, 28.10.2019 r.                                                                                                   
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RPKP.08.04.02-04-

0020/19

FUNDACJA CHATKA 

PUCHATKA

golubsko-

dobrzyński
Golub-Dobrzyń

Utworzenie nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat trzech w Chatce 

Puchatka.

162 745,91 138 334,02

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy osobom pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 w Golubiu-

Dobrzyniu poprzez utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi 

w jedynym żłobku w mieście. Głównym rezultatem projektu będzie powrót 8 opiekunów dzieci do lat 3 do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 

W ramach projektu zabezpieczona będzie opieka dla 8 nowych podopiecznych żłobka poprzez  zatrudnienie nowego opiekuna, 

zabezpieczenie kosztów wyżywienia, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, zakup wózków spacerowych, zakup łóżeczek oraz 

dostosowanie obiektu. Pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci ma powierzchnię 100 m2 – posiada możliwość 

dzielenia na 3 części (część sypialna, część dla dzieci młodszych, część dla dzieci starszych) za pomocą ruchomych ścian. 

Planowana jest także instalacja placu zabaw, która obejmuje przygotowanie terenu oraz instalację zestawu urządzeń. 
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RPKP.09.02.01-04-

0016/19
GMINA BYTOŃ radziejowski Bytoń

Kursy edukacyjne - stworzenie 

możliwości zdobycia kwalifikacji
153 712,26 zł 130 655,42 zł

Projekt ma na celu aktywną integrację 10 osób (6 K; 4 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

w obszarze społecznym i zawodowym z terenu Gminy Bytoń (woj. kuj-pom), w okresie IV.2020 r. - IX.2021 r.  Wsparcie 

kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług 

rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym, w tym dla osób, dla których ustalano III profil pomocy zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ma na celu szczególną aktywizację 3 osób, która zakończy się podjęciem pracy 

zarobkowej.

Zadania realizowane w projekcie to m.in.: praca socjalna, aktywna integracja o charakterze społecznym – m.in. poradnictwo 

specjalistyczne (psycholog, prawnik), warsztaty/szkolenia z zakresu włączenia społecznego, wyjazdy integracyjne, aktywna 

integracja o charakterze zawodowym i zdrowotnym – m.in. spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe), kursy, 

badania i konsultacje lekarskie. Wyjazdy i spotkania integracyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i poczuciu „bycia 

gorszym” przez uczenie, integrację, nawiązywanie nowych znajomości, kontaktów, otwarcie się na otoczenie, a także wspólne 

spędzanie czasu. Ciekawym pomysłem są też warsztaty/szkolenia 

z zakresu włączenia społecznego, które składają się z treningu umiejętności społecznych, rozwoju os., treningu umiejętności 

interpersonalnych, z zakresu komunikacji oraz zarządzania budżetem domowym.
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RPKP.09.03.02-04-

0079/18
GMINA LUBRANIEC włocławski Lubraniec

Gmina Lubraniec stawia na 

seniorów!
762 351,25 686 116,12

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 90 osób na terenie Gminy Lubraniec w 

terminie od 01.05.2019-30.04.2021, poprzez utworzenie 60 nowych miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w nowo 

powstałych Klubach Seniora oraz 1 miejsca świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach zatrudnienia 1 

opiekuna.

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

W ramach projektu przewidziano utworzenie i bieżące funkcjonowanie 15 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w 

formie Klubu Seniora w Siemnówku i 15 w Ossowie, 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w formie Klubu 

Seniora w Lubrańcu, zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie 

teleopieki na terenie Gminy Lubraniec. Ponadto przewidziano realizację wyjazdów kulturalnych dla 40 seniorów z Klubów 

Seniora w Gminie Lubraniec.

W ramach zadań Wnioskodawca zaplanował również realizację działań, m.in.: zajęcia komputerowe, teatralne, zajęcia z 

rękodzieła, kulinarne, poradnictwo dietetyczne, zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne m.in. gimastyka, areobik, elementy jogi, nordic-

walking.
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RPKP.09.03.02-04-

0036/18
ZOFIA PACHNIK bydgoski Kruszyn Dzienny Dom Pobytu Złowody 1 818 436,80 1 636 593,12

Projekt realizowany przez Zofię Pachnik w partnerstwie z Gminą Wielgie (w okresie 01.07.2019-30.06.2021 r.) polegać będzie na 

utworzeniu Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Złowody którego celem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

oraz podtrzymanie u os. będących 

w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości.

Utworzonych zostanie 16 miejsc przeznaczonych dla os. niesamodzielnych z gminy Wielgie (docelowo 42 os. w trakcie trwania 

proj. skorzysta z usług DDP). W tym celu zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do 

osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są niesamodzielne ze względu 

stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz wymagają opieki lub wsparcia 

w wykonywaniu co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego. 

DDP zapewni dla os. niesamodzielnych: wyżywienie (2 posiłki) z uwzględnieniem indywid. diet, transport, wsparcie psychologa, 

oligofrenopedagoga, rehabilitanta, terapię zajęciową w zakresie poprawy ich stanu psychofizycznego, samodzielności i 

aktywności. Będą prowadzone zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, mające na celu jak najdłuższe utrzymanie 

sprawności psychofizycznej podopiecznych tj. trening pamięci, choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia 

reminiscencyjna, trening funkcji poznawczych, terapia wielozmysłowa b) zajęcia plastyczne 

i rękodzielnicze - np. rysowanie, origami, szydełkowanie, tworzenie biżuterii z filcu i techniką yo-yo, ozdoby metodą kanzashi, 

lepienie z masy solnej, majsterkowanie. Zajęcia te przyczyniają się do poprawy koncentracji i zdolności manualnych; c) zajęcia 

relaksacyjne - celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego-rozluźnienie bądź wyciszenie, 

świadome obniżenie aktywności myślowej (ćwiczenia rozciągające, trening Jacobsona); d) zajęcia animacyjne - eventy; wycieczki.
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RPKP.10.02.02-04-

0004/19
MIASTO I GMINA SKĘPE lipnowski Skępe

Wiem więcej, umiem więcej, mogę 

więcej!
930 336,69 883 806,69

Grupę docelową w projekcie stanowią nauczyciele kształcenia ogólnego i uczniowie 3 szkół podstawowych Miasta i Gminy 

Skępe. Projekt skierowany jest do 300 uczniów oraz 36 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty. Celem projektu jest 

wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie/unowocześnienie oferty edukacyjnej i zaplecza technicznego szkół do 

31.III.2021r., dzięki wdrożeniu kompleksowych programów rozwojowych i podniesienie kompetencji nauczycieli polegających 

m.in. na wsparciu kompetencji kluczowych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu 

narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności uczniów z 

niepełnosprawnościami). W ramach projektu zostanie uzupełniona oferta szkół o indywidualizację pracy z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, doposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK i sprzęt/pomoce wspierające terapie 

specjalistyczne w 2 szkołach.

W ramach zadań przewidziano wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których przewidziano terapię 

pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem, warsztaty grupowe z psychologiem, plastykoterapia, terapię 

integracji sensorycznej, zajęcia socjoterapeutyczne. Ponadto projekt przewiduje realizację następujących kursów: kurs 

doskonalący z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, z zakresu radzenia sobie z uczniem z trudnościami, z 

wykorzystaniem metody eksperymentu. Dla uczniów będą również przeprowadzane zajęcia z wykorzystaniem metod 

eksperymentu: z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii.
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0007/19
Powiat Mogileński mogileński Mogilno

Rozwój kształcenia ogólnego w 

szkołach Powiatu Mogileńskiego II
647 695,00 615 310,25

Projekt przewiduje nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 146 uczniów, uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji przez 8 nauczycieli, podniesienie, nabycie lub uzupełnienie umiejętności praktycznych przez 44 uczniów, 

doposażenie pracowni przedmiotowych oraz wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć w 3 liceach ogólnokształcących: w 

Mogilnie, w Bielicach i w Strzelnie. 

W ramach projektu przewidziano:

- realizację działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych uczniów, m.in. 

zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do kopalni soli w Kłodawie,

- wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

- wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego z fizyki, chemii, biologii,

- realizację działań na rzecz podniesienia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, w których 

przewidziano organizację szkoleń z matematyki metodą eksperymentu oraz szkolenie eksperymentalne do obsługi wirtualnych 

gogli,

- realizację wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego. Staże będą prowadzone na podstawie 

programów stażu, a ich celem będzie zapoznanie uczniów z rzeczywistymi warunkami pracy, a tym samym podniesienie ich 

umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawców na rynku pracy.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą w roku szkolnym 2019/2020, natomiast staże przewidziane są na rok 2020.

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

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie, a mianowicie diagnoz (przygotowanych i przeprowadzonych przez 

szkołę, zatwierdzonych przez organ prowadzący).

Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły, będzie prowadzony                                                                                                  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
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0008/19
GMINA LNIANO świecki Lniano

Lepszy start dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Lnianie - edycja II
212 477,81 201 850,49

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 158 uczniów (79 dziewczynek oraz 79 chłopców) Szkoły Podstawowej 

w Lnianie (z oddziałem filiarnym w Siemkowie), a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę 

dzięki podniesieniu kwalifikacji 7 nauczycielek i 1 nauczyciela tejże szkoły. 

Grupę docelową stanowić będą: uczniowie uzyskujący wysokie wyniki edukacyjne z języka angielskiego, matematyki, fizyki, 

programowania, chemii, przyrody; uczniowie uzyskujący wyniki edukacyjne znacznie poniżej średniej, zagrożeni wypadnięciem 

ze ścieżki edukacyjnej; nauczyciele potrzebujący wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji z zakresu wykorzystania metod 

eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

- rozwijające dla uczniów uzdolnionych z zakresu: programowania i robotyki, biologii, przyrody;

- umożliwiające zdobycie certyfikatu z języka angielskiego;

- wyrównujące dla uczniów przejawiających trudności w nauce z zakresu: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, 

fizyki, chemii;

- wykorzystujące nowe formy i programy nauczania w celu rozbudzenia kreatywności uczniów.

Ponadto w ramach zadania zostaną zrealizowane wycieczki do Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu, które mają na 

celu wdrożenie metody eksperymentu.

Dodatkowo szkoła zostanie wyposażona w narzędzia dydaktyczne i sprzęt TIK, a pracownia komputerowa zostanie doposażona 

m.in. w laptopy. Zostanie również zakupiona platforma edukacyjna pozwalająca na wykorzystanie materiałów interaktywnych 

na zajęciach.

6 510 871,47 zł 5 842 314,49 zł

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego


