Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Toruń, 19.11.2019 r.

Lp.

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Powiat

Siedziba

Tytuł projektu

Wartość całkowita
projektu

Całkowite dofinansowanie

1

RPKP.08.04.02-040021/19

Prosperus Jolanta
Wągrowska

Toruń

Toruń

Akademia Montessori Koala

949 437,50

807 021,87

2

RPKP.09.02.01-040021/19

Ari Ari

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Wiedza i umiejętności dla
aktywności osób niewidomych i
słabowidzących

1 173 835,21

997 759,91

3

RPKP.09.02.01-040019/19

STOWARZYSZENIE GET UP

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Aktywny Inkubator Twórczy problem wykluczenia społecznego
w obszarze kultury.

276 192,08

234 762,88

Opis projektu

Projekt pn. „Akademia Montessori Koala” polega na utworzeniu i funkcjonowaniu klubu dziecięcego mieszczącego się w
Toruniu. W klubie dziecięcym zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) 30 dzieci z Torunia i powiatu toruńskiego (w
tym niepełnosprawnych). Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w
celu ułatwienia godzenia życia rodzinnego i kariery zawodowej 30 osób z obszaru Torunia i powiatu toruńskiego w okresie
październik 2019 - wrzesień 2021.
Lokal przeznaczony na klub dziecięcy znajduje się na parterze, będzie posiadał dwie sale zabaw, każda po min. 41 m2, z
wydzielonym miejscem na odpoczynek oraz spożywanie posiłków, a także szatnię, kuchnię oraz łazienki dla personelu i dzieci. W
każdej sali przebywać będzie 15 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie 2 opiekunów.
Klub będzie funkcjonował 10 h dziennie. W Klubie będzie wprowadzana metoda Montessori. W rozumieniu Montessori
wychowanie to pomoc dziecku w uniezależnianiu się od dorosłego i osiąganiu dojrzałości i pełnej niezależności.
W ramach opieki nad dziećmi realizowane będą funkcje opiek., wychow. i eduk. Program zajęć zagwarantuje właściwą opiekę
pielęgnacyjną i eduk. poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami eduk. i sportu z uwzględnieniem indywid. potrzeb
dziecka. Zajęcia będą dopasowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka.
Każde dziecko objęte zostanie zaj. dziennymi w ramach których rozwijane będą zdolności wzrokowo - ruchowe, motoryczne,
rozwoju integracji społ., koncentracji, psychospoł. dostosowane w zależności od zdiagnozowanych potrzeb do każdego dziecka Projekt zakłada zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych i nieaktywnych społecznie i zawodowo, zagrożonych wielokrotnym
wykluczeniem i ubóstwem oraz do 40 osób z ich najbliższego otoczenia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do
zatrudnienia, wzrost poziomu kompetencji społecznych, życiowych, cyfrowych, zawodowych oraz nabycie kwalifikacji
zawodowych przez uczestników projektu. Jednym z głównych zadań jest uczestnictwo w specjalistycznym poradnictwie
indywidualnym prowadzącym do integracji społecznej i zawodowej. Każdy uczestnik otrzyma 10h indywidualnego poradnictwa
specjalistycznego: psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie, logopedyczne, tyflopedagogiczne, w zakresie kreowania
wizerunku, radzenia sobie z niepełnosprawnością itp. Każdemu zostanie przydzielony MENTOR (psycholog lub pedagog
specjalny) który przyjmie rolę OPIEKUNA wsparcia. W ramach projektu będą realizowane indywidualne i grupowe zajęcia
ukierunkowane na wzrost poziomu kompetencji życiowych, zaradności, samodzielności, w tym zajęcia z samodzielnego i
bezpiecznego poruszania się i korzystania z nowoczesnych technologii. Kolejnym zadaniem będzie organizacja warsztatów z
aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu; kursów komputerowych mających na celu wzrost poziomu
kompetencji cyfrowych, przygotowujących do uzyskania certyfikatu ECDL Base dla osób niewidomych i słabo widzących, a także
Celem projektu jest aktywna integracja zawodowo - społeczna 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym osób, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej oraz osób z obszarów zdegradowanych, w tym
objętych rewitalizacją z terenu województwa kujawsko - pomorskiego wraz z otoczeniem (w szczególności osoby które
ukończyły kierunek artystyczny I lub II stopnia, twórcy nieprofesjonalni oraz artyści ludowi).
Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 20 osób, z czego min. 34% osób osiągnie postęp w procesie aktywizacji
społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.
Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego oraz środowiskowego i obejmować
będą zarówno instrumenty aktywizacji społecznej jak i zawodowej.
Jednym z głównych zadań jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu. Wsparcie będzie obejmować rożne
sfery życia społecznego i zawodowego poprzez: indywidualne wsparcie COAUCH’A wspierającego osoby bezrobotne czy
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH na którym będą poruszone takie zagadnienia jak komunikacja, organizacja czasu, walka
ze stresem czy godzenie życia zawodowego i rodzinnego.W ramach projektu będą również realizowane WARSZTATY
AUTOPREZENTACJI I WIZAŻU; WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY, a także KURSY i SZKOLENIA ZAWODOWE.
Kolejnym zadaniem będą działania środowiskowe realizowane na terenie miasta Bydgoszcz, których celem będzie ukazanie
uczestnikom pracy w obszarze kultury poprzez m.in. organizację festiwalu; spotkania o charakterze integracyjno/kulturalnym
czy spotkania z animatorem kulturalnym działającym w środowiskach nieformalnych.

4

RPKP.09.03.02-040045/18

FENIKS s.c.

lipnowski

Mokowo

Dom całodobowego pobytu w
Mokowie - opieka i aktywność

2 048 328,00

1 843 495,20

5

RPKP.09.03.02-040024/18

FENIKS s.c.

lipnowski

Mokowo

Świadczenie usług opiekuńczych w
środowisku domowym na terenie
Bydgoszczy

2 028 264,00 zł

1 825 437,60 zł

6

RPKP.10.01.01-040005/19

Miasto Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Akademia Przedszkolaka III

611 012,81

519 360,88

7 087 069,60 zł

6 227 838,34 zł

Projekt będzie się opierał na funkcjonowaniu całodobowego domu opieki (CDP) w Mokowie (powiat lipnowski). W ramach
Całodobowego Domu Pomocy utworzonych zostanie 12 nowych miejsc pobytu całodobowego, przeznaczonych dla
niesamodzielnych z różnych powodów osób (mieszkańców powiatu lipnowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, aleksandrowskiego i
rypińskiego). Planowane są 3 tury naboru po 12 osób każda, dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace adaptacyjne, dostosowawcze do potrzeb mieszkańców,
wykonane zostaną prace wokół budynku. Prace adaptacyjne obejmą usługę budowlano-remontową wraz z niezbędnymi
materiałami i elementami instalacji i wyposażenia w niezbędny sprzęt i elementy użytkowe zapewniające możliwość organizacji
zajęć, wypoczynku i godnego spędzenia czasu w tym łóżka, sofy, fotele, stoły i krzesła.
W projekcie realizowane będą standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
-całodobowa opieka, w tym pielęgniarska (m.in.: higiena, farmakoterapii);
-warsztaty terapii m.in: animacja, wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych;
Projekt polegać będzie na rozwoju niestacjonarnych usług opiekuńczych w Bydgoszczy poprzez świadczenie wysokiej jakości
usług opiekuńczych w środowisku domowym, w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia, których celem
będzie podtrzymywanie u 32 osób niesamodzielnych w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu. Świadczona będzie opieka w środowisku domowym, obejmująca pomoc w zakresie zaspokajania
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, co umożliwi integrację
społeczną i pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, a także przyczyni się do kształtowania właściwych
postaw i zaspokajania potrzeb bytowych i społecznych. Zapewnione zostanie holistyczne podejście do uczestników z
poszanowaniem ich godności, intymności, poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. Wnioskodawca zapewni
utrzymanie 11 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie trwałości projektu. Wśród uczestników
będą osoby niesamodzielne zamieszkujące Bydgoszcz. Organizacja usług opiekuńczych w środowisku domowym uwzględniać
będzie indywidualne potrzeby i oczekiwania uczestników .

Celem projektu jest utworzenie 101 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zamieszkujących
na obszarze Miasta Bydgoszczy, doposażenie i adaptacja 2 nowo powstałych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z siedzibą
w Bydgoszczy, podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć
dodatkowych dla 53 dzieci zwiększających szanse edukacyjne w okresie od lipca 2019 do czerwca 2020.
Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki adaptacji i doposażeniu istniejącej bazy oświatowej (SP27 i SP 57), w których utworzone
zostaną nowe OWP dla dzieci w wieku 3-6 lat - łącznie 101 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zarówno w SP27 jak i
SP57 dokonany zostanie zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych,
specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w
OWP. Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla 53 dzieci zajęcia dodatkowe - działania realizowane w formie kół
zainteresowań i zespołów, a także indywidualną pracę dziecka nad doskonaleniem warsztatu twórczego, umiejętności, nad
rozwijaniem uzdolnień kierunkowych oraz wyrównywaniem braków. Na zajęciach dodatkowych dzieciom zaproponowane
zostaną wszechstronne i atrakcyjne formy aktywności. Projekt zakłada również działania w zakresie doskonalenia umiejętności i
kompetencji zawodowych 9 nauczycieli zaangażowanych w OWP celem ich przygotowania do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

