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projektu
Całkowite dofinansowanie Opis projektu

1 Gmina Miasto Chełmno chełmiński Chełmno Aktywność  kluczem do sukcesu 410 630,85 349 036,22

Celem projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (w tym dla otoczenia) zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społ., w tym os. 

bezrobotnych, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz działań integracyjnych 

i środowiskowych. Usługą aktywnej integracji objętych zostanie 30 mieszkańców Chełmna (20 K i 10M).

W proj. zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. Aktywizacja społeczna, 2. Aktywizacja zawodowa, 3. Działania o 

charakterze środowiskowym. 

Działania w proj. real. będą w oparciu o umowę Programu Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 

integracji (społecznej, zawodowej, środowiskowej) i będą miały charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego jak i 

środowiskowego. Wszyscy UP wezmą udział w licznych warsztatach i treningach. Zakres merytoryczny warsztatów ma na celu 

podnieść kompetencje os. w pełnieniu ról rodzicielskich, gospodarowania budżetem, planowania i przygotowywania 

wartościowych posiłków. Po zakończeniu warsztatów i treningów wszyscy UP wezmą udział w coachingu - 30 os x 8 h.

W ramach zadania 2-go realizowane będą usługi wspierające aktywizację zawodową: szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe, 

a także staże. 

W ramach zadania 3-go planuje się zorganizowanie 2 wyjazdów integracyjnych (dla ok 60 os. łącznie), 2 spotkań integracyjnych 

(dla ok. 60 os. łącznie) - po jednym w każdej turze skierow. do UP i ich otoczenia. 

Zaplanowane w proj. działania umożliwią aktywne włączenie społ., w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonych 

ubóstwem lub wyklucz społ., które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagały aktywizacji społecznej. 

2 GMINA MIASTO CHEŁMNO chełmiński Chełmno Klub Integracji Społecznej 692 651,09 588 753,42

Celem projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społ., 

które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na terenie 

miasta Chełmno poprzez działania 

w ramach utworzonego Klubu Integracji Społecznej (KIS) w okresie I 2020- XII 2021. Wsparciem zostanie objętych 40 

uczestników(26 K i 14 M). 

Wsparcie zaplanowane w projekcie jest zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiada na potrzeby UP i nie ogranicza 

możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. KIS będzie miejscem aktywizacji społeczno-

zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą aktywnie poszukiwać możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej. 

Dzięki udziałowi w KIS UP będą mogli poszerzyć swoje umiejętności społeczne, podnieść kwalifikacje zawodowe. Celem projektu 

jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym lub wykluczonym społ. w powrocie na rynek pracy oraz do 

uczestnictwa w życiu społecznym a także do uzyskania narzędzi umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów, 

minimalizowanie skutków bezrobocia, przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia, promowanie aktywności społecznej, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. 

UP będą mogli brać udział w warsztatach związanych z nabywaniem umiejętności społecznych, spotkaniach ze specjalistami 

(psycholog , doradca zawodowy, pracownik socjalny, coach) oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, tzn. kursie z 

zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu, zajęciach kreatywności twórczej (np. plastyczne, rękodzieło, itp). Klub będzie 

działał przez min 3 dni 

w tygodniu, na min 6 godzin dziennie. UP, który przystępując do projektu pozostawał bez zatrudnienia, a w trakcie projektu 

podjął pracę, ma możliwość kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji. 

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

Toruń, 10.12.2019 r.                                                                                                   



3 Gmina Czernikowo toruński Czernikowo

Rozwój kształcenia zawodowego 

w Technikum i Branżowej Szkole w 

Czernikowie

1 034 950,00 931 455,00

Projekt zakłada realizację indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach utworzonego Punktu Informacji i Kariery (PIK) w 

Zespole Szkół w Czernikowie. W ramach Punktu zaplanowane jest wsparcie doradcy zawodowego. Będzie on zatrudniony i 

dostępny dla uczniów przez okres funkcjonowania Punktu w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Podczas spotkań będzie możliwość 

przygotowania CV, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w szukaniu pracy, pomoc 

w korzystaniu ze stypendiów, skorzystania z pomocy prawnej itp. 

Wsparciem zostanie objętych 100 uczniów. Uczniowie wezmą również udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz 

kursach przygotowawczych do egzaminu maturalnego i zawodowego. Ponadto 32 uczniów technikum zrealizuje płatne staże u 

pracodawców. 

W ramach projektu zostaną wyposażone 3 pracownie informatyczne: 2 do nauki zawodu- technik informatyk oraz 1 pracownia 

do nauki w zawodzie- technik logistyk. 

Ze względu na potrzeby kadrowe, zostanie dokształcona kadra dydaktyczna w Zespole Szkół 

w Czernikowie: 4 nauczycieli ukończy studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, programowania, logistyki w 

biznesie oraz projektowania stron www, 2 nauczycieli weźmie udział 

w kursach dokształcających w zakresie sieci komputerowej oraz magazynowania i spedycji. 

4 Powiat Świecki świecki Świecie Aktywni Zawodowo 4 321 205,50 3 889 084,94

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 575 uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego, poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie: -doradztwa edukacyjno-zawodowego; -staży i praktyk 

zawodowych;  -dodatkowych zajęć podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów; -zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze; -kursy.

Dodatkowo 18 nauczycieli biorących udział w projekcie będzie miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji 

zawodowych w ramach szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych. 

Grupą docelową są szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Świeciu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych w Świeciu oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu.

Jednym z głównych zadań będzie doposażenie czterech szkół kształcących zawodowo.

W ramach projektu realizowane będą również m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na 

podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów; zajęcia 

w szkołach wyższych; wizyty studyjne w zakładach pracy oraz wyjazdy na targi specjalistyczne związane z daną grupą zawodową; 

wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli kształcenia zawodowego.

5 Powiat Wąbrzeski wąbrzeski Wąbrzeźno Dziś nauka jutro praca IV 995 753,75 zł 896 178,37 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objętych 

zostanie 160 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w 

Wąbrzeźnie oraz 4 nauczyciele z Technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki uczestnictwu 160 uczniów: w zajęciach przygotowujących 

do egzaminów zawodowych,  w specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji 

zawodowych, w zajęciach przygotowujących do matury 

oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym,  stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na 

konkretnym stanowisku pracy i ułatwiających wejście na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie 

programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparcie otrzymają również  4 nauczyciele, którzy  wezmą udział w studiach 

podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania i mechatroniki dla nauczycieli oraz  podniosą swoje 

kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły 

doposażą pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w pomoce dydaktyczne zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla 

danego zawodu oraz wymogami rynku pracy celem zapewnienia w technikach warunków odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy właściwe dla nauczanych zawodów.



6 Powiat Rypiński rypiński Rypin
Nowe umiejetności uczniów drogą 

do sukcesu
3 237 749,10 2 913 959,10

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński jest podniesienie jakości i efekt. kształcenia zaw. poprzez współpracę 3 

techników, 1 Branżowej Szkoły I stopnia z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2023. Wsparciem w proj. zostanie objętych 880 uczniów, 14 nauczycieli w 3 

technikach i 1 Branżowej Szkole I stopnia, funkcjonujących w: ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ZS nr 3 im. Bogdana 

Chełmickiego w Rypinie, ZS nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

Gł. grupę docelową w technikach stanowią uczniowie kształcący się w zawodach - technik: ekonomista, logistyk, informatyk, 

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

agrobiznesu, grafiki i poligrafii cyfrowej, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu. W Branżowej Szkole I stopnia 

uczniowie będą się kształcić w zawodach kucharz i ślusarz oraz w klasach wielozawodowych. 

Uczniowie zostaną objęci następującymi formami wsparcia: zaj. pozalekcyjne i pozaszkolne podnoszące kompetencje zawodowe 

i kluczowe uczniów, kursy ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych., wizyty studyjne, 

wyjazdy zawodoznawcze, zaj. na uczelniach wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe, dzięki którym ucz. 

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 zaw. poprzez uczestnictwo w kursach oraz podjęcie studiów. W ramach projektu zostaną 

doposażone pracownie zawodowe zgodnie z podstawą programową dla danego zawodu. Wszystkie działania zaplanowane w 

projekcie posiadają rekomendacją instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego.

10 692 940,29 zł 9 568 467,05 zł

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego


