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"AGENCJA ROZWOJU 

REGIONALNEGO W 

STARACHOWICACH"

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w 

Chełmży

Realizowany przez Fundację – Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Parafię pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży i 

Gminę Miasta Chełmża w celu zwiększenia dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z 

niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2019. Zapewniona zostanie 

trwałość projektu po jego zakończeniu w okresie odpowiadającym co najmniej okresowi realizacji. Skierowany do osób 

zamieszkujących zgodnie z KC na terenie Miasta Chełmża i Gminy wiejskiej Chełmża, w tym 40 osób niesamodzielnych zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych; obejmuje 

utworzenie 20 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pobytu znajdującym się w budynku przy Bazylice 

Konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży. W ramach projektu zaplanowano trzy zadania: 1. Adaptację i wyposażenie Dziennego 

Domu Pobytu, 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu, 3. Wsparcie dla opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób 

niesamodzielnych; wskazano wskaźniki realizacji projektu produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40 osób; Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie – 40 osób; Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem w programie – 40 

osób; i rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20 

sztuk; Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 

20 sztuk. Wartość projektu: 2 087 940,00 zł.

2 075 940,00 1 764 549,00

"RUTKOWSKI LTD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych w 

Wierzchosławicach

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 30 osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym oraz wzrost umiejętności 45 opiekunów faktycznych w zakresie sprawowania 

opieki nad osobami niesamodzielnymi zamieszkałych na obszarze gmin: Gniewkowo, Rojewo, Dąbrowa Biskupia, gminy wiejskiej 

Inowrocław i gminy Wielka Nieszawka. Cel zostanie osiągniętych do 31.08.2019 r. Podstawowe produkty i rezultaty projektu to:- 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 15;- Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie – 30;- Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem – 45; - Liczba op. faktycznych, u których odnotowano 

podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi – 42. Grupę docelową projektu 

stanowi: 1) 30 osób niesamodzielnych (23K, 7M) zamieszkujących na terenie powiatu inowrocławskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin: Gniewkowo, Rojewo, Dąbrowa Biskupia, wiejska Inowrocław oraz Wielka Nieszawka w powiecie toruńskim, 

które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby niesamodzielne, 

które na skutek stanu zdrowia (choroby, doznanego urazu, nabytej niepełn. lub podeszłego wieku) nie mogą samodzielnie 

wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 2) 45 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (tj 45 opiekunów faktycznych). W ramach projektu 

realizowane będzie (poza rekrutacją) 1 zadanie: Przygotowanie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu. W ramach zadania:- 

przygotowane zostaną miejsca w DDP,- prowadzona będzie rekrutacja,- świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób 

niesamodzielnych,- realizowane będzie wsparcie na rzecz opiekunów faktycznych.

2 056 716,00 1 748 208,60

4PRO GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ

Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z 

terenu Gminy Osielsko

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 84 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej osób 

niesamodzielnych) z terenu Gminy Osielsko poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w 

społeczności lokalnej (dzienny dom pobytu) i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 

zamieszkania oraz wzrost umiejętności 42 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2023 

r.Projekt adresowany jest 84 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Osielsko 

oraz 42 opiekunów faktycznych osób uczestniczących w projekcie zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Będą to osoby niesamodzielne.W ramach projektu realizowana będzie rekrutacja uczestników oraz zadania: 

1) Pomoc dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 2) Wsparcie opiekunów faktycznych.Główne wskaźniki 

rezultatu i produktu:- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 84- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 84- Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 18 (16 miejsc w DDP i 2 opiekunów świadczących usługi w 

miejscu zamieszkania)- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 

zakończeniu projektu – 18- Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie - 42Zapewniona zostanie trwałość 

projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu oraz trwałość w myśl 

Wytycznych kwalifikowalności wydatków.Projekt będzie realizowany zgodnie z regulaminem konkursu i standardami wskazanymi w 

załącznikach do regulaminu.

2 060 508,00 1 751 431,80

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA 

PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Dzienny Dom Pobytu w Mroczy

CEL: Wzrost dostępności do usług opiekuńczych w powiecie nakielskim dzięki utworzeniu 15 miejsc dziennego pobytu dla 45 osób 

oraz wsparcie kompetencji 15 osób w zakresie funkcji opiekuńczych do 31 października 2021r.GRUPĘ DOCELOWĄ utworzą 

następujące 2 podgrupy:1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne, w tym z 

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

niepełnosprawność, które ograniczają samodzielność),2) 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.WSKAŹNIKI:1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 45.2.Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 15.ZADANIA: UTWORZENIE MIEJSC POBYTU DZIENNEGO ORAZ 

ZAPEWNIENIE ICH FUNKCJONOWANIA - w okresie od 01 listopada 2019r. do 31 października 2021r. utworzenie 15 miejsc pobytu 

dziennego dla 3 grup uczestników po 15 osób każda.

1 489 232,61 1 265 847,71

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA 

PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja

Projekt realizowany przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z 

Miastem Bydgoszcz oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszcz (w okresie 01.10.2020-30.09.2022 r.) ma na 

celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 84 osób poprzez świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu oraz w 

formie usług opiekuńczych w środowisku domowym, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymaniu u os. 

będących w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości.Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wymagają opieki lub wsparcia w 

wykonywaniu co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego. Realizacja wsparcia świadczona będzie przez 23 miesiące w 

ramach 21 miejsc (w tym utworzonych zostanie 5 nowych miejsc przeznaczonych dla uczestników - 2 nowe miejsca w DDP, a 3 nowe 

miejsca liczony jest jako opiekunowie-personel; 16 miejsce utworzonych zostało w ramach projektu Bydgoski Dzienny Dom Pobytu 

"Senectus" nr umowy o dofinansowanie UM_SE.433.1.201.2018.) Wnioskodawca zachowa trwałość usług w projekcie poprzez 

utrzymanie 21 miejsc po zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość 

do świadczenia usług dla takiej samej liczby osób.Wskaźniki produktu:1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 842. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie - 84Wskaźniki rezultatu:1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 212. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 

zakończeniu projektu - 5

2 011 728,00 1 709 968,80

Domy Opieki Dziennej powstałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego



AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA 

PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Virtus" - II edycja

Projekt realizowany przez PSG w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz i Fundacją ICF (w okresie 01.10.2020-30.09.2022) ma na celu 

zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 85 osób. Planowane jest świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu oraz 

usług opiekuńczych w środowisku domowym, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymaniu poczucia własnej 

wartości. Maksymalna elastyczność wsparcia (stacjonarnie do 18 miejsc w DDP + 3 opiekunów-personel: RAZEM 21 miejsc). 

Indywidualnie dobierana długość turnusów w ramach ok. 4 naborów.Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wymagają opieki lub wsparcia w 

wykonywaniu co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego. Realizacja projektu świadczona będzie przez 23 miesiące w 

ramach 21 miejsc (9 nowych miejsc przeznaczonych dla uczestników tj. 6 nowych miejsc w DDP, a 3 nowe miejsca liczone jest jako 

opiekunowie-personel). Pozostałe 12 miejsc utworzonych zostało w ramach projektu Bydgoski Dzienny Dom Pobytu nr umowy o 

dofinansowanie nr nr UM_SE.433.1.203.2018 z dnia 28.03.2018 )Wnioskodawca zachowa trwałość usług w projekcie poprzez 

utrzymanie 21 miejsc po zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość 

do świadczenia usług dla takiej samej liczby osób.Wskaźniki produktu:1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 852. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie - 85Wskaźniki rezultatu:1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 232. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 

zakończeniu projektu - 9

2 011 728,00 1 709 968,80

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA 

PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus"

Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 48 osób niesamodzielnych zamieszkałych 

zgodnie z KC na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego poprzez stworzenie 16 miejsc świadczenia usług społecznych oraz wzrost 

umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi u 24 opiekunów faktycznych zamieszkałych zgodnie z KC 

na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz gotowości do utrzymania trwałości tych miejsc. Grupę docelową projektu stanowi: 

1) 48 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Bydgoszczy lub powiatu bydgoskiego lub pracujących lub uczących się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Są to osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia (choroby, doznanego urazu, nabytej 

niepełnosprawności lub podeszłego wieku) nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego (np. ubieranie, jedzenie). 2) 24 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. W ramach projektu realizowane będą zadania takie jak rekrutacja, przygotowanie miejsc w 

DPP, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wsparcie opiekunów faktycznych.Główne wskaźniki rezultatu i 

produktu:L.wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–16.L.os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

objętych usługami społ.–48.L.opiekunów faktycznych/os. z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem–24.Zapewniona 

zostanie trwałość projektu po zakończ. jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Projekt 

będzie realizowany zgodnie z regulaminem i standardami wskazanymi w zał. 35 do regulaminu

2 056 332,00 1 747 882,20

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA 

PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL 

SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 24 osób niesamodzielnych zamieszkałych 

zgodnie z KC na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego poprzez stworzenie 12 miejsc świadczenia usług społecznych oraz wzrost 

umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi u 24 opiekunów faktycznych zamieszkałych zgodnie z KC 

na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz gotowości do utrzymania trwałości tych miejsc. Grupę docelową projektu stanowi: 

1) 24 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Bydgoszczy lub powiatu bydgoskiego lub pracujących lub uczących się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Są to osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia (choroby, doznanego urazu, nabytej 

niepełnosprawności lub podeszłego wieku) nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego (np. ubieranie, jedzenie). 2) 24 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. W ramach projektu realizowane będą zadania takie jak rekrutacja, przygotowanie miejsc w 

DPP, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wsparcie opiekunów faktycznych.Główne wskaźniki rezultatu i 

produktu:L.wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–12.L.os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

objętych usługami społ.–24.L.opiekunów faktycznych/os. z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem–24.Zapewniona 

zostanie trwałość proj. po zakończ. jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji proj.

2 069 529,60 1 759 100,16

AKADEMIA PROJEKTÓW 

EUROPEJSKICH SŁAWOMIR 

WITKOWSKI

Baśniowe Zacisze - Dom Spokojnej Starości w Głogowie

Cel proj.: Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 15 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, tj. osób starszych i niepełnosprawnych, na obszarze powiatu toruńskiego WK-P w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 

r.Proj. zakłada partnerstwo ze Spółdzielnią Socjalną Nasz Dom i Akademią Rozwoju Personalnego JOB! HR Proj. adresowany jest do 

os. zamieszkujący zg. z KC powiat toruński, w tym 15 os. niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

roz. regulaminu konkursu.Główne zadania: Stworzenie 15 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społ. lokalnej w powiecie 

toruńskim. (jako typ projektu 1a.v. wsparcie na rzecz poprawy dostępu do ułśug opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym 

starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące tworzenie i rozwój placowek wsparcia i opieki w 

tym "innych ośrodkach zapewniających opiekę całodobową") Zakłada się prace adaptacyjne , zakup wyposażenia i pełne 

dostosowanie przestrzeni do potrzeb os. starszych, w tym os. niepełnosprawnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej); Prowadzenie DSS dla os. niesamodzielnych świadczącego standardowe i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników.Gł. wskaźniki 

rezultatu i produktu: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 152. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu- 15Zapewniona zostanie trwałość proj. po zakończ. jego realizacji co najmniej w okresie 

odpowiadającym okresowi realizacji proj.

2 359 844,47 2 005 867,79

BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIE 

OŚWIATOWO-TECHNICZNE

Opieka i aktywność - Dom dziennego pobytu w Aleksandrowie 

Kujawskim

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla 48 osób niesamodzielnych z terenu powiatu aleksandrowskiego poprzez 

stworzenie 16 nowych miejsc świadczenia tych usług oraz wzrost umiejętności w zakresie opieki u 16 opiekunów faktycznych do 

30.09.2021 r. oraz utrzymanie trwałości tych miejsc. Grupę docelową projektu stanowi: 1) 48- osób niesamodzielnych 

zamieszkujących naterenie powiatu aleksandrowskiego. Są to osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia (choroby, 

doznanego urazu, nabytej niepełnosprawności) nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie). 2) 16 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. W ramach projektu realizowane będą zadania takie jak rekrutacja, przygotowanie miejsc 

w DPP, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wsparcie opiekunów faktycznych.Główne wskaźniki rezultatu i 

produktu:L.wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–16.L.os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

objętych usługami społ.–48.L.opiekunów faktycznych/os. z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem–16.Zapewniona 

zostanie trwałość proj. po zakończ. jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu.Projekt będzie 

zgodny ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, tj. standardem szkoleniowym, edukacyjnym, informacyjno-

promocyjnym, transportowym, cyfrowym i architektonicznym w takim zakresie jakim dotyczy to projektu.

1 865 106,00 1 585 340,10

CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ

MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. CIENISTA 2 W 

BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB 

NIESAMODZIELNYCH

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 17/3 w obrębie ewidencyjnym 190 w jednostce 

ewidencyjnej miasto Bydgoszcz przy ul Cienistej 2 na potrzeby wsparcia i opieki dla osób niesamodzielnych w 

Bydgoszczy.Zaplanowane w zmodernizowanej infrastrukturze działania mają na celu dążenie do umożliwienia osobom 

zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym normalnego i niezależnego funkcjonowania w środowisku 

lokalnym, gwarantując im warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz podtrzymywanie więzi 

rodzinnych,sąsiedzkich, międzyludzkich. Zapotrzebowanie na projekt wynika z analizy zapotrzebowania na infrastrukturę w zakresie 

świadczenia usług społecznych lub usług aktywnej integracji dla miasta na prawach powiatu Bydgoszcz. Projekt umożliwi 

Intensyfikację pomocy osobom wykluczonym, w tym starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym. Zakres rzeczowy projektu 

obejmuje: wykonanie adaptacji budynku na cele usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnej przy zapewnieniu 

wymaganych standardów efektywności energetycznej budynku, jak również zakup wyposażenia w celu realizacji tych usług 

społecznych. Planowane roboty modernizacyjne nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Działania te 

poprzedzone zostaną pracami przygotowawczymi ( inwentaryzacja, analiza zapotrzebowania na projektowana infrastrukturę, audyty 

energetyczny i oświetlenia wewnętrznego, pfu, studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna) a w ramach postępowania 

przetargowego wyłoniony zostanie wykonawca projektu wykonawczego oraz robót budowlanych. W ramach projektu przewidziano 

także niezbędne działania informacyjno-promocyjne. Zarządzanie projektem zlecono wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Projekt 

zawiera działania w zakresie pomocy dla osób o specjalnych potrzebach funkcjonalnych, służyć więc będzie wszystkim użytkownikom 

zmodernizowanej infrastruktury, w tym także osobom z niepełnosprawnością.

1 221 445,87 999 992,97

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo - 

mieszkalnego na dom dziennego pobytu dla seniorów

Przedmiotem niniejszego projektu jest zaadaptowanie piętra na dom dziennego pobytu dla seniorów, zlokalizowanego w Toruniu 

przy ul. Szosa Bydgoska 1 na dz. nr 104/1, obręb 12.
699 538,30 399 538,30



CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji 

Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy

Niniejszy projekt zakłada rozbudowę i modernizację istniejącego budynku Brodnickiego Centrum Caritas, ta k aby do dobudowanej 

części zostały przeniesione następujące działania: - Środowiskowy Dom Samopomoc y; - Bursa Szkolna. Środowiskowy Dom 

Samopomocy świadczy działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Bursa Szkolna wyróżnia się tym, że od kilku lat 

gromadzi nie tylko młodzież z małych miejscowoś ci, korzystającą ze wsparcia opieki społecznej, ale także młodzież z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, któr a niejednokrotnie ma już za sobą nadzór kuratora sądowego. Odbiorcami działań planowanych w 

obiekcie b ędącym przedmiotem niniejszego projektu będą zasadniczo następujące grupy: - Osoby niepełnosprawne k walifikujące się 

do opieki w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy – osoby posiadające zaświadczeni e lekarskie wydane przez lekarza 

psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, zaś wiadczenie lekarza rodzinnego o sprawności w zakresie 

lokomocji osób niepełnosprawnych fizyczne, a także orzeczenie o niepełnosprawności, o ile takie posiada dana osoba. - Młodzież 

ucząca się w brodnickich szkoła ch gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodząca z małych miejscowości, korzystająca ze wsparcia 

opiek i społecznej, młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, która niejednokrotnie ma już za sobą nadzór ku ratora sadowego. 

Z ŚDSu i bursy szkolnej korzystać będzie łącznie do 120 osób w formie stałej. Dzięki reali zacji niniejszego projektu oraz 

zaplanowanych przedsięwzięć, tj. przebudowie i rozbudowie obiektów użytkow anych przez Brodnickie Centrum Caritas możliwe 

będzie zwiększenie dostępu mieszkańców Brodnicy i okolic znych gmin do usług społecznych. Pośrednim efektem będzie również 

poprawa efektywności energetycznej budynku dzięki gruntownej termomodernizacji obiektów będących przedmiotem projektu 

zwiększenie ładu p rzestrzennego regionu poprzez realizację przedsięwzięcia zgodnie ze Standardami Kształtowania Ładu Prze str

7 343 670,22 6 217 220,22

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ "Więcej miejsc, więcej rozwiązań"

Projekt "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" koncentruje się na rozwijaniu dostępu i oferty dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy przy Brodnickim Centrum Caritas. Rozwijanie dostępu i oferty 

polega m.in. na stworzeniu 10 miejsc uczestnictwa w ŚDS (z 35 do 45 miejsc), stworzeniu, wyposażeniu i realizacji zajęć w dwóch 

nowych pracowniach terapeutycznych, realizacji dodatkowych form profesjonalnego wsparcia terapeutycznego dla uczestników ŚDS 

(m.in. wsparcia psychologa, seksuloga, realizacji muzykoterapii i choreoterapii), a także stworzenia i realizacji oferty podnoszącej 

umiejętności opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja tych założeń pozwoli na 

zwiększenie stopnia integracji społeczno-zawodowej 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu 

brodnickiego, ograniczenie zjawiska izolacji społecznej tych osób oraz na wzrost samodzielności i poprawę jakości życia ich rodzin. 

Projekt realizowany jest w okresie od lipca 2016 do czerwca 2018 roku przez dwa podmioty: Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana 

Chrapka (jednostkę organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (jednostkę 

organizacyjną Powiatu Brodnickiego).

628 976,25 534 629,81

CENTRUM MEDYCZNE IKAR - 

BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Centrum opieki dziennej Ikar

Centrum opieki dziennej Ikar to projekt skierowany do 160 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w 

Bydgoszczy i powiecieBydgoskim. Wsparciem kierowane jest do osób zagr. wykluczeniem społecznym wymagających opieki w ramach 

wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego. Głównym celem projektu jest opieka dzienna i rewitalizacja osób niesamodzielnych. 

Realizacja projektu zwiększy dostępności miejsc do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonymi w lokalnej 

społeczności. W projekcie zaplanowano działania mające na celu oprócz zapewnienia warunków bytowych, także przywracanie 

uczestnikom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Rezultat ten będzie możliwy do osiągnięcia, dzięki 

profesjonalnie przygotowanej opiece dziennej, zapewniającej wysokiej jakości usługi opiekuńcze. W ramach ww. działań uczestnicy 

otrzymają specjalistyczną pomocą, także prawną, który pozwoli im na zapobieganie przed wykluczeniem społecznym. Zrealizowanie 

projektu przyczyni się do powstania 20 nowych miejsca opieki dziennej, a także umożliwi poprawę ich życia społecznego oraz 

rodzinnego. Projekt będzie trwał od 1 marca 2018 r. do 29 lutego 2020 r.

1 683 590,14 1 431 051,61

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED SP. Z 

O.O.

"Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej - Dzienny Dom Pobytu 

dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i 

mogileńskiego"

Projekt polegać będzie na stworzeniu Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133 przy 

Centrum Rehabilitacji Leczniczej SIR MED Sp. z o.o., którego celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej 

poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności: -integracja społeczna umożliwiająca 

pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości -

aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień -tworzenie warunków dla 

samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp. Utworzonych zostanie 10 

miejsc w DDP przeznaczonych dla osób niesamodzielnych z obszaru powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego (docelowo 60 os. 

skorzysta z DDP w trakcie trwania projektu oraz zostanie zachowana trwałość 10 miejsc w DDP przez okres min. 2 lat po zakończeniu 

projektu). Wśród uczestników będą os. niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń. Aby przełamać bariery 

dostępu do wsparcia, związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, osobom niesamodzielnym zostanie zaproponowana usługa 

dowozu do DDP. Ponadto w ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 17 opiekunów faktycznych, tak by zapewnić 

lepszą opiekę i integrację osób niesamodzielnych ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Organizacja 

pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane 

formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z 

uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić 

uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Projekt realizowany będzie w okresie 1.7.2016-30.6.2018. Łączna 

wartość proj. 15

1 570 326,00 1 334 777,10

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED SP. Z 

O.O.
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej - II edycja

Projekt polega na utworzeniu 10 dodatkowych miejsc w Dziennym Domu Pobytu (DDP) przy Centrum Rehabilitacji Leczniczej SIR MED 

Sp. z o.o. Celem projektu jest wsparcie 30 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński, w tym osób 

starszych i z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności oraz 

poprawa jakości wsparcia poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi u 18 opiekunów 

faktycznych. Wśród uczestników będą os. niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń (zad. 1). Aby przełamać 

bariery dostępu do wsparcia, związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, osobom niesamodzielnym zostanie zaproponowana 

usługa dowozu do DDP. Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, 

zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą 

dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie 

pobytu w DDP (zad. 2). Ponadto wsparciem zostanie objętych 18 opiekunów faktycznych, tak by zapewnić lepszą opiekę i integrację 

osób niesamodzielnych ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie dla opiekunów faktycznych 

przyjmie trojaką formę: udział w warsztatach, poradnictwie prawnym i wsparciu psychologicznym (zad. 3) Gł. wskaźniki rezultatu i 

produktu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 10; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społ. objętych usługami społecznymi – 30, Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych 

objętych wsparciem – 18. Zapewniona zostanie trwałość projektu po zakończ. realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym 

okresowi realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

1 888 014,24 1 604 812,10

CENTRUM OPIEKUŃCZO-

EDUKACYJNE S.C. BARBARA 

RYDLICHOWSKA, EWA KORPUSIŃSKA-

PRUSAK

RAZEM ŁATWIEJ

Demograficzny proces starzenia się społeczeństwa jest nieunikniony zarówno w Polsce, jak i w Europie. Prognozy GUS wskazują , że w 

2035 r. prawie co czwarty mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego będzie w wieku poprodukcyjnym ( dane GUS-prognoza ludności 

na lata 2014-50 - Regiony).Dłuższe średnie trwanie życia, lepszy stan zdrowia, postęp ekonomiczny i społeczny sprawiają, że ludzie 

żyją coraz dłużej. Społeczeństwo stoiwięc przed wyzwaniem związanym z zaspokajaniem społecznych potrzeb, które pojawiają się 

wraz z procesem starzenia się społeczeństwa.Nasz projekt pozwoli na objęcie wsparciem 15 osób niesamodzielnych, głównie w wieku 

60+ z powiatu mogileńskiego w okresie od 1.02.2018 do 30.06.2019 oraz w okresie trwałości, tj. od 1.07.2019 do 1.12.2020 roku. W 

starzejącym się społeczeństwie istnieje duża potrzeba na usługi opiekuńcze pozwalające podzielić się obowiązkiem opiekuńczym z 

innymiosobami -wyspecjalizowanymi pracownikami instytucji pomocowych. Życie w każdym wieku ma swój głęboki sens, należy go 

tylko znaleźć, niepoddając się uprzedzeniom i stereotypom. Powyższy projekt w dużym stopniu odpowiada na potrzeby osób 

niesamodzielnych, głównie starszych mieszkańców powiatu mogileńskiego. Utworzony w ramach projektu Dom Dziennego Pobytu 

„Spokojna Jesień” będzie pierwszą tego typu placówką wpowiecie mogileńskim. Projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa 

unijnego i krajowego.W projekcie nie ma podwójnego finansowania.Wartość projektu wynosi 966 987,50 PLN

966 987,50 821 939,37



CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
HARCDOM - Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łabiszyn

Projekt zakłada utworzenie w HOW w Smerzynie pod adresem Smerzyn 62 Dziennego Domu Pobytu dla 60 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących (zgodnie z KC) Gminę Łabiszyn (4 edycje po 15 os.),oraz realizację dla tej 

grupy usług opiekuńczych. Projekt realizowany będzie przez CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKĄ ZWIĄZKU HARCERSTWA 

POLSKIEGO w partnerstwie z jst – GMINĄ ŁABISZYN.Celem proj. jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 60 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących (wg.KC) na 

terenie Gminy Łabiszyn (województwo kujawsko-pomorskie) w terminie do 31.10.2022 r.Działania obejmujące utworzenie i 

działalność DDP zapewni osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dzienną opiekę i aktywizację wg 

najwyższych standardów jakościowych. Główne zadania to:1. Stworzenie 15 miejsc w DDP do realizacji usług społecznych (60 miejsca 

w 4 edycjach po 15 osób). W tym celu zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do osób 

niepełnosprawnych (m.in.prace modernizacyjne) 2. Prowadzenie DDP świadczącego usługi opiekuńcze dobrane w sposób 

kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrow.). Głównymi rezult. proj. będą:Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu 

projektu-15, Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asys. i opiekuńczych istniejących po zakończeniu proj.-15.Po 

zakończeniu projektu zostanie zachowana trwałość 15 miejsc w DDP co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków.Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.10.2022Wartość dofinansowania: 1 191 132,00 PLN

1 323 480,00 1 124 958,00

CISTOR STOWARZYSZENIE 

PARTNERSTWO SPOŁECZNE
Klub Samopomocy Wrzos

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych 10 (8 kobiet i 2 mężczyzn) mieszkańców Torunia - osób 

niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowej 

grupy w ramach Klubu Samopomocy Wrzos oraz prowadzenie w nim zajęć terapeutycznych i animacyjnych (typ projektu 1). Klub 

będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:30.Najważniejsze rezultaty projektu to: objęcie wsparciem 

10 osób zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz utworzenie 10 miejsc świadczenia usług społecznych.Projekt realizowany będzie 

w okresie lipiec 2018 - listopad 2019; całkowity koszt realizacji projektu: 414 368,75 zł.Projekt jest zgodny z RPO Woj. Kuj-Pom. na 

lata 2014-20 oraz z Poddziałaniem 9.3.2 (Rozwój usług społecznych) SzOOP RPO WKP 2014-2020. Ponadto projekt jest zgodny z 

przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/pomocy de minimis) oraz z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

414 368,75 352 182,93

FENIKS S.C. "Dom dziennego pobytu w Mokowie - opieka i aktywność"

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 40 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców powiatu 

lipnowskiego poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu (do 30.06.2018r). Projekt opierał będzie się na funkcjonowaniu 

dziennego domu opieki w Mokowie (powiat lipnowski). W ramach DDP utworzonych zostanie 20 nowych miejsc pobytu dziennego, 

przeznaczonych dla niesamodzielnych z różnych powodów osób (mieszkańców powiatu lipnowskiego). Uczestnikom projektu 

zaproponowane zostanie kompleksowe wsparcie, oparte na różnych formach terapii i aktywizacji. Organizacja pobytu uwzględniać 

będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia 

grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i 

predyspozycji, jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP. Osobom przebywającym w DDP zapewnione 

zostanie całodzienne wyżywienie (3 posiłki) oraz transport do i z DDP. Równocześnie DDP będzie funkcjonował w relatywnie bliskiej 

od rodzinnego domu przez, co uczestnicy projektu będą mieli poczucie przebywania w społeczności lokalnej. Projekt spełnia 

wymagania jakościowe jakościowe określone w regulaminie konkursu.

1 891 249,20 1 607 561,82

FENIKS S.C. Dom dziennego pobytu w Mokowie - opieka i aktywność II

Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 30 osób niesamodzielnych oraz usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności 

opiekuńczych 10 opiekunów faktycznych z obszaru powiatu lipnowskiego do 31.07.2019. Projekt opierał będzie się na 

funkcjonowaniu dziennego domu opieki w Mokowie (powiat lipnowski). W ramach DDP utworzonych zostanie 20 nowych miejsc 

pobytu dziennego, przeznaczonych dla niesamodzielnych z różnych powodów osób (mieszkańców powiatu lipnowskiego). 10 miejsc 

(10 osób) przeznaczonych zostanie na wsparcie osób cierpiących na choroby otępienne (z uwagi na specyfikę tej grupy nastąpiło 

wydzielenie oddzielnego zadania), pozostałe 10 miejsc (2 tury x 10 osób) przeznaczone są dla pozostałych osób niesamodzielnych, 

starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikom projektu zaproponowane 

zostanie kompleksowe wsparcie, oparte na różnych formach terapii i aktywizacji. Organizacja pobytu uwzględniać będzie 

indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i 

indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, 

jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP. Osobom przebywającym w DDP zapewnione zostanie 

całodzienne wyżywienie (2 posiłki) oraz transport do i z DDP. Równocześnie DDP będzie funkcjonował w relatywnie bliskiej od 

rodzinnego domu przez, co uczestnicy projektu będą mieli poczucie przebywania w społeczności lokalnej. Projekt spełnia wymagania 

jakościowe jakościowe określone w regulaminie konkursu. Przewiduje się także wsparcie uzupełniające w postaci warsztatów oraz 

poradnictwa dla osób opiekunów osób niesamodzielnych (10 miejsc/10 osób).

1 996 152,00 1 696 729,20

FENIKS S.C. Dom dziennego pobytu w Mokowie - opieka i aktywność

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 84os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

(dalej osób niesamodzielnych) oraz usług podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 40 opiekunów faktycznych z pow. lipnowskiego 

do 30.04.2023. Proj. obejmować będzie DDP w Mokowie i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ramach 2 zadań:1) Pomoc dla 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (84 os.), 2) Wsparcie opiekunów faktycznych (40 os.).Wnioskodawca 

zapewni utrzymanie 2 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i 1 w DDP w okresie trwałości.Do proj. 

kwalifikowane będą os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenie w/w os., w tym os. pełniące obowiązki 

opiekuńcze.Ucz. proj. zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, oparte na różnych formach terapii i aktywizacji. Organizacja 

pobytu i wsparcia w domu uwzg. będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania ucz., zapewnione zostaną 

zróżnicowane formy wsparcia grup. i indywid., które dla poszczególnych ucz. będą dobierane indywidualnie, z uwzgl. ich potrzeb i 

predyspozycji, jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie proj. Sposób funkcjonowania DDP zapewni ucz. proj. poczucie 

przebywania w społeczności lokalnej.Partnerstwo:-Feniks-Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą-4PRO Analizy i 

Szkolenia1)podst. wsk. prod.-l.os. zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w prog.-842)podst. wsk. rezul.-l.wspartych w prog. miejsc świadczenia usług społecznych istn. po zakoń. proj.-23-

l.utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istn. po zakoń. proj.-3-l.opiekunów faktycznych 

objętych wsparciem w projekcie-40Projekt będzie realizowany zgodnie z regulaminem konkursu i standardami wskazanymi w 

załącznikach do regulaminu. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz będzie dostosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.

2 033 160,00 1 728 186,00

FIRMA SZKOLENIOWA MG MARIUSZ 

GLOCK
"Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych"

Cel: poprawa sytuacji społecznej, zdrowotnej, w tym psychicznej 30 niesamodzielnych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności 

osób z Torunia zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie od lipca 2016 roku do końca czerwca 2018 

roku usług opiekuńczych w formie niestacjonarnej i stacjonarnej w nowo powstałym Dziennym domu dla osób niesamodzielnych, co 

umożliwiać będzie niezależne życie w środowisku lokalnym. Produkty: -utworzenie Dziennego domu dla niesamodzielnych osób z 

Torunia, -objęcie wsparciem opiekuńczym 24 osoby poprzez utworzenie 24 miejsc w Dziennym domu dla osób niesamodzielnych, -

objęcie wsparciem opiekuńczym w formie niestacjonarnej 6 osób niesamodzielnych, -objęcie rehabilitacją społeczną i zdrowotną 30 

niesamodzielnych osób, Rezultaty: -reintegracja społeczna 30 niesamodzielnych uczestników projektu -poprawa funkcjonowania 30 

uczestników w czynnościach dnia codziennego, -poprawa kondycji psychofizycznej 30 niesamodzielnych uczestników, -minimalizacja 

problemu inercji, niskiej społecznej i kulturalnej aktywności 30 uczestników, -zapobieganie degradacji społecznej, fizycznej, 

psychicznej i moralnej 30 uczestników, -zwiększenie uczestnictwa w dobrach i usługach społecznych 30 uczestników poprzez 

nabywanie wiedzy oraz kompetencji Grupa docelowa - 30 niesamodzielnych z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby, osób z 

Torunia doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego korzystających z pomocy żywnościowej w ramach programu PO 

PŻ. Zadania: -Rekrutacja uczestników -Utworzenie Dziennego domu dla osób niesamodzielnych, -Świadczenie niestacjonarnych usług 

opiekuńczych. Wsparcie socjalno-bytowe, -Indywidualne i grupowe wsparcie socjalno-psychoterapeutyczne w Dziennym domu dla 

osób niesamodzielnych, - Rehabilitacja społeczna, zdrowotna, cyfrowa (terapia zajęciowa) osób niesamodzielnych, Opis techniczno - 

ekonomiczny działań: Wartość ogólna projektu wynosi 973 784,61.

961 634,61 817 389,41



FUNDACJA 12 KAMIENICA Dzienny Dom Pobytu w Kamienicy 12

Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 30 osób niesamodzielnych zamieszkałych 

zgodnie z KC na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego poprzez stworzenie 10 miejsc świadczenia usług społecznych oraz wzrost 

umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi u 30 opiekunów faktycznych zamieszkałych zgodnie z KC 

na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego do 31.03.2020 r. oraz gotowości do utrzymania trwałości tych miejsc.Podstawowe 

produkty i rezultaty projektu to: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu – 10; - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie – 30; - Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem – 30; - Liczba opiekunów faktycznych, u 

których odnotowano podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi – 27; Grupę 

docelową projektu stanowi: 1) 30 osób niesamodzielnych (20K, 10M) zamieszkujących na terenie Bydgoszczy lub powiatu 

bydgoskiego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia 

(choroby, doznanego urazu, nabytej niepełnosprawności lub podeszłego wieku) nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie). 2) 30 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (tj 30 opiekunów faktycznych).W ramach projektu 

realizowane będzie (poza rekrutacją) jedno zadanie: Dzienny Dom Pobytu w Kamienicy 12. W ramach zadania realizowane będą:- 

Przygotowanie miejsc w DPP,- Rekrutacja uczestników,- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,- Wsparcie 

opiekunów faktycznych.

1 991 520,00 1 692 792,00

FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT
Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku wraz z zapleczem na 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy

Przedmiotowa inwestycja polega na adaptacji i rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego i budynku magazynowego wraz z 

zapleczem, na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy.W ramach projektu powstanie infrastruktura służąca 

zwiększeniu dostępności do usług świadczonych w lokalnej społeczności na obszarze Miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-

pomorskiego, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 

w tym: usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane przez dzienne domy pomocy. Dzienny dom pomocy jest 

ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Projekt dotyczy infrastruktury 

społecznej w celu realizacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, tj. placówki wsparcia w której znajdować się będzie 

dzienny dom pomocy przeznaczony dla 30 osób. Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków:– 

Dokumentacja projektowa– Roboty budowlane– Nadzór inwestorski– Wyposażenie– Koszty pośrednie rozliczane 

ryczałtemInwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu i 

jednocześnie wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 176 443,19 zł. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

1 176 443,19 999 976,71

FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT
Adaptacja istniejącego budynku domu jednorodzinnego na Dzienny 

Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Nowej Wsi Wielkiej

Przedmiotowa inwestycja polega na adaptacji budynku domu jednorodzinnego przy ul. Jagodowej 6 w Nowej Wsi Wielkiej na cele 

Domu Dziennej Pomocy Społecznej (DDPS) wraz z salą zabiegową/rehabilitacyjną, pokojami sypialnymi, salami wielofunkcyjnymi 

(spotkań, aktywności fizycznej, zajęć ruchowych, zajęć grupowych, czytelni itp.), zapleczem kuchennym oraz sanitariatem. W ramach 

projektu powstanie infrastruktura służąca zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności 

na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka i woj. kujawsko-pomorskiego, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w tym: usługi 

opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane przez dzienne domy pomocy. Dzienny dom pomocy jest ośrodkiem 

wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Projekt dotyczy budowy infrastruktury 

społecznej w celu realizacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, tj. placówki wsparcia w której znajdować się będzie 

dzienny dom pomocy przeznaczony dla 30 osób. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2019-2020. 

Całkowita wartość projektu i jednocześnie wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 176 443,20 zł. Projekt nie jest objęty pomocą 

publiczną.

1 176 443,20 999 976,72

FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI 

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I DOBREGO 

ŻYCIA SENIORÓW "ŁĄCZYMY 

POKOLENIA"

Dobry dom - profesjonalna opieka i wsparcie

Projekt polegać będzie na stworzeniu Dziennego Domu Pobytu (DDP) oraz świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym, 

których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, w szczególności: -integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, 

kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości - aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich 

zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień - tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich 

potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp. Utworzonych zostanie 10 miejsc w DDP przeznaczonych (docelowo 20 os. 

skorzysta z DDP w trakcie trwania projektu) oraz 3 miejsca usług opiekuńczych w domu. Zostanie zachowana trwałość 13 miejsc w 

DDP przez okres min. 29 miesięcy po zakończeniu projektu). Wśród uczestników będą os. otępienne mieszkańcy gmin powiatu 

toruńskiego (Lubicz i Łysomic). Aby przełamać bariery dostępu do wsparcia, związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, 

osobom niesamodzielnym zostanie zaproponowana usługa dowozu do DDP. Ponadto w ramach projektu wsparciem zostanie 

objętych 10 opiekunów faktycznych, tak by zapewnić lepszą opiekę i integrację osób niesamodzielnych ze społecznością lokalną 

również po zakończeniu udziału w projekcie. Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i 

zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla 

poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, jak również będą mogły 

ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą.

1 633 463,04 1 388 443,58

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" 

W TORUNIU

Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy "Arkadia" w 

Toruniu

Projekt "Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy „Arkadia” w Toruniu" koncentruje się na poprawie dostępu do usług 

opiekuńczych nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez 

uruchomienie działalności ŚDS typu B z 20 miejscami uczestnictwa. Uczestnicy pochodzić będą z Torunia i powiatu toruńskiego, a 

przygotowana dla nich oferta to przede wszystkim terapia i rehabilitacja, jak i wsparcie dla ich otoczenia (opiekunów faktycznych). 

Projekt realizowany jest przez Fundację na rzecz osób niepełnosprawnych "Arkadia" od września 2017 do sierpnia 2020 roku. 

Powołanie i oferta Środowiskowego Domu Samopomocy typu B wypełniają poważną lukę w dostępności usług społecznych dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, bowiem wychodzą naprzeciw potrzebom osób, które wymagają środowiskowego wsparcia 

ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, aktywnego spędzania czasu, 

rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości 

każdego z uczestników.

3 300 639,15 2 805 543,27

FUNDACJA PRO OMNIS Centrum Wielu Pokoleń

Proj. realiz. w okresie 01.07.2017-31.07.2019. Grupa doc.: osoby zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. w tym: 15 os. 

niesamodzielnych (starszych i niepełn.) oraz 30 os. z otoczenia os. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. Proj. ma charakter partnerski. 

Partnerem Wiodącym jest Fundacja Pro Omnis a Partnerem WSG w Bydgoszczy. W ramach proj. powstanie Dzienny Dom 

Pobytu(DDP) w Bydgoszczy przy ul. Jarużyńskiej 9 (Nowy Fordon). Wsparciem objętych zostanie 45 os., w tym 15 os.(10K i 5M) 

niesamodzielnych, w tym starszych i niepełn. oraz 30 os. (18K i 12M) z otoczenia os. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. (w tym tzw. 

biednych pracujących). Kompleks. wsparcie zostanie zdef. w oparciu o indywid. diagnozę uczestników projektu(UP). Cel: Zwiększenie 

dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Bydgoszczy w ramach usług świadczonych w lokalnej 

społeczności dla 15 (10K i 5M) osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług 

wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 30 (18K i 12M) osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do dnia 31.07.2019 roku. Zadania: 1. Utworzenie i funkcj. DDP z miejscami dla 15 os., w tym adaptacja i modernizacja 

budynku, dostos. do potrzeb os. niepełn., niesamodzielnych i starszych. Zakup środków trwałych w postaci wyposażenia DDP. 

Stworzenie w DDP przyjaznej atmosfery, domowych warunków. Zapewnienie wykwalif. opieki os. korzystającym z DDP, udział 

podopiecznych w zajęciach integr., świadczenie usług w lokalnej społ. 2. Utworzenie poradni specjalistycznej świadczącej por. 

prawne, psycholog., wsparcie indywid. i grupowe, spotkania edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne dla os. z 

otoczenia os. niesam. Ze wsparcia skorzysta 30 os. (18K i 12M) Produkty i rezultaty: 1 DDP, 120 spotk. eduk, 120 spotk. anim., 120 

spotk. inf., 120 spotk. terapeut., 240h porad praw. 384h por. psych., 48 spotkań terapeut., 96 h grup wsparcia.

1 787 364,00 1 519 259,40

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO

Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami 

niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na 

potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim

Przedmiotem projektu jest budowa domu na potrzeby usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 

oraz wyposażeniem. Obiekt będzie przeznaczony na potrzeby świadczenia usług społecznych w formie usług świadczonych w lokalnej 

społeczności. W obiekcie tym umiejscowione będą 2 placówki obejmujące: dom opieki całodobowej oraz dom opieki dziennej. Zakres 

rzeczowy projektu obejmuje: • Roboty budowlane, • Zakup wyposażenia (wyposażenie pokoi, sprzęt RTV/AGD, sprzęt i wyposażenie 

medyczne, wyposażenie i sprzęt AGD – kuchnia i pralnia), • Zakup i montaż dźwigu osobowego, • Zakup środka transportu do 

przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych świadczonych 

w społeczności lokalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego. W wyniku realizacji projektu 

powstaną dwie nowe placówki opiekuńcze – całodobowy ośrodek wsparcia przeznaczony dla 30 osób oraz dzienny dom pomocy 

przeznaczony dla 20 osób. Placówki będą przeznaczone dla osób niesamodzielnych, w tym starszych. Oznacza to że poprzez realizację 

projektu zwiększy się dostęp do usług społecznych dla tej grupy odbiorców. Zaplanowane działania przyczynią się do de-

instytucjonalizacji usług społecznych i opiekuńczych na obszarze powiatu i sprawowanie ich w tzw. społeczności lokalnej. W efekcie 

spowoduje to, że organizacja i funkcjonowanie tych placówek będzie przypominały warunki życia rodzinnego, co też będzie miało 

pozytywny wpływ na bezpośrednich odbiorców projektu. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5 430 788,32 4 547 742,13



FUNDACJA WERWA
Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa 

kujawsko - pomorskiego

Wnios.wychodząc naprzeciw zdiagnozowanej syt. problemowej dot. niewystarczającej skali wsparcia świadczonego dla osób 

niesamodzielnych zamieszkujących Gminy:Lubicz,Lipno,Boniewo,Fabianki,Izbica Kujawska,Chrostkowo,Łubianka,Chełmno, Miasto i 

Gmina Górzno,Bobrowniki,Jabłonowo Pomorskie,Zławieś Wielka oraz Miasto Toruń i Powiat Rypiński, zaplanował realizację projektu 

stanowiącego odpowiedź na tę diagnozę. W związku z powyższym sformułował następujący CEL: Zwiększenie dostępu do usług 

środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gm.uczestniczących w projekcie poprzez 

utworzenie i funkcjonowanie DDP, CUŚ w okresie od 01.05.2020 do 30.04.2022 poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług 

społ. Okr. została GR DOC.: os. zagr. ubós. lub wyklucz. społecznym - 533,otoczenie os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w 

tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze-1950, otoczenie objęte wsparciem w postaci szkoleń (40os.) Oszacowano WSKAŹNIKI, 

które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: rezultatu (kluczowe WLWK) - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 416 oraz produktu (kluczowe WLWK) - Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 533; rezultatu 

(własne wnioskodawcy) - licz. funkcjonujących CUŚ–13 oraz produktu (własne wnioskodawcy) - L. osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społ. oraz osób z ich otoczenia wspartych w ramach CUŚ -1976, l. osób z otoczenia objęta wsparciem w postaci szkoleń 

szkoleń: 40,Zaplanowano typy zadań: 1.Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 30 os. niesam oraz Utworzenie i 

funkcjonowanie Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe, Zaplanowano 

typy zadań: 1.

22 397 818,34 19 038 145,58

FUNDACJA WERWA Dzienny Dom Pomocy w Górznie

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowany w gm. Górzno problem niewystarczającej skali wsparcia osób niesamodzielnych, w tym 

starszych i niepełnosprawnych, ze względu na brak funkcjonowania właściwej infrastruktury oraz zapewnienia odpowiedniego do 

potrzeb zakresu usług opiekuńczych. Mając powyższe na względzie sformułowano następujący CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu 

do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gm. Górzno poprzez utworzenie i 

funkcjonowanie DDP (dla 30 os.), CUŚ (dla 100 os.) oraz niestacjonarnych UO w mscu zamieszkania (dla 6 os.) w okresie od 

01.IV.2018 do 31.III.2020.Określono GR DOCELOWĄ: I.Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–86 os.II. Otoczenie 

osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia os. wyklucz. 

społecz.), w tym os. pełniące obowiązki opiekuńcze-50 os. Oszacowano WSKAŹNIKI, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji 

projektu: rezultatu (kluczowe WLWK) - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu proj.–32 oraz produktu (kluczowe WLWK) - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36; rezultatu (własne wnioskodawcy) - liczba 

funkcjonujących CUŚ–1 oraz produktu (własne wnioskodawcy) - liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

osób z ich otoczenia wspartych w ramach CUŚ-100 os. Zaplanowano następujące ZADANIA: 1. Utworzenie i funkcjonowanie 

Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla 30 os.niesamodzielnych 2. Realizacja usług opiekuńczych (UO) w miejscu zamieszkania dla 6 

os.niesamodzielnych 3. Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, 

informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz os. niesamodzielnych i ich otoczenia.Całkowita wartość proj. wynosi 3 724 802,85 zł.

3 724 802,85 3 166 082,42

FUNDACJA WERWA Dzienny Dom Pomocy w Przysieku

Wniosko. wychodząc naprzeciw zdiagnozowanej syt. problemowej dot. niewystarczającej skali wsparcia świadczonego dla osób 

niesamodzielnych zamieszkujących gminę Zławieś Wielka i miasto Toruń, zaplanował realizację projektu stanowiącego odpowiedź na 

tę diagnozę. W związku z powyższym sformułował następujący CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na 

rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gm. Zławieś Wielka i m. Toruń poprzez utworzenie i funkcjonowanie 

DDP (dla 30 os.), CUŚ (dla 250 os.) oraz niestacj. UO w mscu zamieszkania (dla 6 os.) w okresie od 01.VIII.2018 do 

31.12.2020.Określona została GR DOCELOWA: I.Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–136 os. II. Otoczenie 

osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia os. wyklucz. 

społecz.), w tym os. pełniące obowiązki opiekuńcze-150 os. Oszacowano WSKAŹNIKI, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji 

projektu: rezultatu (kluczowe WLWK) - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu proj.–32 oraz produktu (kluczowe WLWK) - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36; rezultatu (własne wnioskodawcy) - liczba 

funkcjonujących CUŚ–1 oraz produktu (własne wnioskodawcy) - liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

osób z ich otoczenia wspartych w ramach CUŚ-250 os. Zaplanowano następujące ZADANIA: 1. Utworzenie i funkcjonowanie 

Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla 30 os. niesam. 2. Realizacja UO w mscu zamieszkania. 3. Utworzenie i funkcjonowanie Centrum 

Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich 

otoczenia. Wartość projektu 4 504 647,75 zł.

4 504 647,75 3 828 950,58

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu 

oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia 

dziennego w miejscowości Plebanka

Projekt wynika z aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025, który został przyjęty 

Uchwałą Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. a następnie przyjęty Uchwałą Nr 34/1545/19 

Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r.Projekt ograniczy skalę wskazanych problemów dzięki 

utworzeniu infrastruktury stanowiącej bazę dla realizacji projektów społecznych.Przedsięwzięcie odpowiada na problemy 

zidentyfikowane w strefie technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej dotyczące występowania przestrzeni zdegradowanej oraz braku 

publicznej infrastruktury publicznej na terenie Plebanki i związany jest z zagospodarowaniem terenu zespołu dworsko-parkowego 

celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej, tj. placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, 

celem ożywienia życia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Niwelowanie określonych problemów społecznych jest uzależnione od 

utworzenia odpowiadającej zapotrzebowaniu infrastruktury społecznej. Nie istnieje alternatywna lokalizacja dla realizacji wskazanych 

przedsięwzięć społecznych. Na terenie miejscowości Plebanka brakuje infrastruktury, której stan oraz lokalizacja umożliwiałaby 

realizację planowanych projektów. Celem projektu jest zapewnienie obiektu oraz odpowiedniej infrastruktury umożliwiającego 

realizację obejmującego prowadzenie szkoleń i zajęć integracyjnych, dla planowanych projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 

zespołu-parkowego umożliwi zapewnienie dostępu lokalnej społeczności do infrastruktury rozwoju życia społeczno-gospodarczego, a 

tym samym pozwoli na wdrażanie innych, lokalnych działań rewitalizacyjnych.

280 305,07 263 668,21

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski

Projekt polega na prowdzeniu DDP we wsi Słomkowo w budynku pod adresem Słomkowo 26 oraz Klub Seniora we wsi Zduny, których 

celem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymanie u os. będących w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia 

własnej wartości.Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu (dalej osoby niesamodzielne) ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz wymagają opieki 

lub wsparcia w wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu Wnioskodawca 

wspiera 41miejsc w ramach projektu, w tym 25 miejsc w DDP, 15 w Klubie Seniora i 1 miejsce w ramach usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania.Główne zadania to:1. Prowadzenie DDP dla osób niesamodzielnych.2. Prowadzenie Klubu Seniora dla osób 

niesamodzielnych, które zostaną objęte usługami wspierającymi i opiekuńczymi.3. Zapewnienie usług opiekuńczych dla 10 ON z 

Gminy Aleksandrów Kuj.4. Wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.Główne produkty i rezultaty projektu:- 90 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;- 5 

nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, w tym 4 nowe miejsca w DDP i 1 nowe miejsce w ramach sług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania istniejących po zakończeniu projektu;- 41 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu;- 40 opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie.Zapewniona zostanie trwałość 

projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Projekt będzie 

realizowany zgodnie z regulaminem konkursu i standardami wskazanymi w załącznikach do regulaminu. Projekt realizowany będzie 

zgodnie z zasadą równości szans płci oraz będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2 054 535,19 1 746 354,91

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski

Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Słomkowo. W 

ramach funkcjonowania DDP usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objęte zostaną 42 os. niesamodzielne. Pomieszczenia 

przeznaczone na ten cel do tej pory pełniły inne funkcje dlatego też niezbędnym jest dokonanie prac adaptacyjnych, w ramach 

których budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zad 1). Aby mogły tam odbywać się zajęcia rehabilitacyjne 

oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony zostanie sprzęt rehab. a także 

elementy wyposażenia umożliwiające godne i aktywne spędzenie czasu (zad 1). W gminach wiejskich barierą dostępu do usług 

społecznych jest słaba sieć transportowa dlatego też wszyscy chętni będą mogli skorzystać z usługi dowozu do DDP. Oferta zostanie 

dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników dla których zostaną przygotowane zróżnicowane formy wsparcia 

indywidualnego jak i grupowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki a dodatkowo na bieżąco będą mogli skorzystać z 

wyposażonej kuchni (zad 2).Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 42 opiekunów faktycznych 

(zad3) po to by zapewnić lepszą opiekę i integrację ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie 

dla opiekunów faktycznych przyjmie formy: udział w warsztatach, poradnictwo grupowe, poradnictwo prawne i wsparcie 

psychologiczne.Odbiorcami wsparcia są mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski – gdzie do tej pory nie funkcjonuje żadna instytucja 

z tego typu ofertą.Po zakończeniu proj. zapewniona zostanie jego trwałość co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji 

projektu.Gł. wskaźniki rezultatu i produktu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ. – 21; Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ. – 42, Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób 

niesam. objętych wsparciem – 42.

2 022 240,00 1 718 904,00



GMINA BARCIN Dzienny Dom Pobytu ,,ZACISZE" w Barcinie

Celem projektu jest utworzenie 25 miejsc świadczenia usług społecznych w Domu Dziennego Pobytu ,, ZACISZE" dla osób 

niesamodzielnych z gminy Barcin, powyżej 60-go roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. DDP będzie nową 

formą wsparcia stacjonarnej opieki dziennej, zapewniającą warunki do pobudzenia aktywności społecznej, fizycznej i kulturalnej dla 

25 osób. DDP będzie pełnił funkcje o charakterze socjalno-bytowym poprzez zabezpieczenie posiłków, możliwość wykonywania 

zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych oraz funkcje opiekuńcze i specjalistyczne, uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczestników. 

Placówka będzie miejscem bezpiecznego i godnego spędzania czasu uwzględniającym wolność, intymność, godność i poczucie 

bezpieczeństwa uczestników poprzez odpowiedni poziom i zakres świadczonych usług, uwzględniający stopień sprawności 

uczestników. DDP będzie usytuowany w miejscu dostępnym, pozbawionym barier architektonicznych i funkcjonalnych, w którym 

zgodnie z wymogami o charakterze infrastrukturalnym będą wyodrębnione pomieszczenia do prowadzenia zajęć grupowych i 

spotkań, pomieszczenia kuchenne, do wypoczynku, klubowe i inne. DDP będą wyposażony w sprzęty i urządzenia odpowiednie do 

funkcji z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niesamodzielnych. Placówka będzie funkcjonowała we wszystkie dni robocze, co 

najmniej 8 godzin dziennie. Wartość projektu wynosi 1.019.425,98ł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 937.871,90 zł. 

Projekt jest komplementarny do projektu ,,Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 

Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu" do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. 

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Dział. 6.1, Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddz. 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną , Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach RPO województwa K-P 

na lata 2014-2020.

1 019 425,98 866 512,08

GMINA BARTNICZKA

Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki 

służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób starszych – Dzienny Dom (SENIOR 

WIGOR)

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w 

Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych – 

Dzienny Dom (SENIOR WIGOR). Beneficjentem projektu jest Gmina Bartniczka. Powstały Dom będzie pierwszą tego typu placówką w 

gminie. Zakres projektu obejmuje: Prace przygotowawcze, budowlane, zakup wyposażenia i promocję. Rozpoczęcie jego realizacji 

nastąpiło we 09.2016r., a zakończenie planuje się na 06.2017r. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 1.064.720,47 zł Główne 

problemy, odpowiedzią na które ma być przedmiotowy projekt to: - Starzenie się społeczeństwa - Niskie dochody ludności - Duże 

uzależnienie od korzystania z pomocy społecznej - Brak umiejętności odnalezienia się seniorów w nowej sytuacji po przejściu w stan 

spoczynku - Brak infrastruktury sprzyjającej integracji i współpracy seniorów i osób niesamodzielnych - Uboga oferta kulturalna, 

edukacyjna, sportowo – rekreacyjna, itp. - Usługi medyczne ograniczone do minimum, brak specjalistyki w miejscu zamieszkania - 

Niewystarczająca oferta w zakresie rozwoju usług opiekuńczych. Ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb wynikają cele realizacji 

projektu. Głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Bartniczka poprzez zapewnienie wsparcia 

osobom niesamodzielnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+ w korzystaniu z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, 

w tym prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Planowane produkty: - Liczba nowych lub 

zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności - 1 - Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 Planowane rezultaty: - Liczba osób korzystających z nowych lub 

zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 20.

985 344,19 777 652,22

GMINA BARTNICZKA Dzienny dom pobytu

Gł. celem proj. jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gm. Bartniczka poprzez stworzenie 30 miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych w społ. lok. - w DDP w m. Grążawy w ok. od 01.06.2017 do 31.05.2019. Usługi opiek. w DDP będą świadczone tylko dla 

osób niesamodzielnych, które będą stanowiły grupę docelową proj. W efekcie realizacji przedsięwzięcia poprawi się ich jakość życia. 

Osoby niesamodzielne, to osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podst. czynności dnia codziennego. Realizacja proj. jest 

odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie problemy tej grupy osób. Do najważniejszych problemów tych ludzi można zaliczyć: 

samotność, występowanie chorób, inwalidztwo i niepełnosprawność, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności, bezradności i 

zależności od innych osób. Wszystkie te problemy prowadzą do marginalizacji osób niesamodzielnych jako zbiorowości, czego przykł. 

może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia społ. Ponadto u osób tych występuje lęk nie tylko przed chorobami i 

niesprawnością, ale także samotnością i nietolerancją. Odp. na zdiagnozowane problemy ma być przedm. proj, w ramach którego 

planuje się realizację nast. zadań:1. Bieżące funkcjonowanie DDP2. Zajęcia i warsztaty dla uczestników3. Stworzenie wypożyczalni 

sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymiRezultaty proj.: L. wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społ. istniejących po zakończeniu proj. - 30szt. L. utworzonych w progr. miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zak. proj. - 30sz.Produkty proj.: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych usługami społ. świadczonymi 

w interesie ogólnym w progr. - 30os., L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 30os.,Całkowita wartość projektu wynosi 1.184.218,07 zł

1 184 218,07 1 006 585,35

GMINA BĄDKOWO Aktywni Bądkowianie

Celem głównym p jest zwiększenie dostępu usług społ, w tym usług opiekuńczych o 20 miejsc dla 20 osób (13K;7M) zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społ, w tym 2 os (2K) niepełnosprawne, na terenie Gminy Bądkowo w okresie IX.19-VIII.21r 

Wnioskodawca zaplanował do realizacji utworzenie (remonty = dostosowanie w IX-XII.19) i funkcjonowanie (I.20-VIII.21r) Klubu 

Seniora w Gminie Bądkowo dla 20 osób (13K) niesamodzielnych. Zgodnie z potrzebami uczestników real będą działania 

prozdrowotne (spotkania ze specjalistami: dietetyk, prawnik, farmaceuta, dermatolog, policjant), warsztaty (kulinarne, z rękodzieła, 

informatyczne, z instruktorem nordic walking), zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne oraz działania aktywizująco -integracyjne (wyjazdy do 

opery, kina, Ciechocinka i teatru). Ponadto, zakupione zostaną opaski SOS. Grupę docelową p stanowić będzie 20os. 

niesamodzielnych(ze względu na chorobę 18os(11K) i niepełnosprawność (2K)), wiek pow. 60r.ż. nie jest wystarczającą przesłanką do 

objęcia wsparciem), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ z Gminy Bądkowo.Główne produkty i rezultaty, które zostaną 

osiągnięte w p:- liczba osób zagr ubóstwem i/lub wyklucz społ objętych usługami społ świadczonymi w interesie ogólnym - 20os.- 

liczba osób zagr ubóstwem i/lub wyklucz społ objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społ lokalnej w programie - 20os.- 

liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ istniejących po zak p- 20miejsc- liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zak p- 20miejsc.Wniosek składany w ramach Schematu 2 – Projekty poza polityką 

terytorialną.W ramach p. real będzie typ 1. pu: Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiek nad osobami niesamodzielnymi, 

w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społ obejmujące: a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i 

opieki (20miesjc w Klubie Seniora) i c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych (opaski SOS dla 10osób).

417 240,00 354 654,00

GMINA BIAŁE BŁOTA Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota

Dzienny Dom Opieki w Gminie Białe Błota to projekt skierowany do 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących 

w Gminę Białe Błota. Wsparciem kierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagających opieki w ramach 

wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia wzwiązku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego. Głównym celem projektu jest opieka dzienna i próba rewitalizacji osób 

niesamodzielnych. Realizacja projektu zwiększy dostępność miejsc do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 

świadczonymi w lokalnej społeczności. W projekcie zaplanowano działania mające na celu oprócz zapewnienia warunków bytowych, 

także przywracanie uczestnikom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Rezultat ten będzie możliwy do 

osiągnięcia, dzięki profesjonalnie przygotowanej opiece dziennej, zapewniającej wysokiej jakości usługi opiekuńcze. W ramach 

kompleksowe wsparcie, ww. działań uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomocą, także prawną, który pozwoli im na zapobieganie 

przed wykluczeniem społecznym. Zrealizowanie projektu przyczyni się do powstania 15 nowych miejsc opieki dziennej, a także 

umożliwi poprawę ich życia społecznego oraz rodzinnego. Projekt będzie trwał od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.Suma: 1 325 

573,56 zł

1 325 573,56 1 126 737,52

GMINA CHOCEŃ Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

GŁOWNE SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROJ.:Proj- projektGD- gr docelowaUP- uczestnik projektuOPW - os. zagr. ubóstwem 

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniuON- os. niepełnosprawnaOF-opiekun faktycznyWoj. K-P –woj. kujawsko-

pomorskieOkres realiz. proj.: 01.11.2020 – 30.06.2022Cel proj.: Zwiększenie od 01.11.2020 do 30.06.2022 dostępu do usług społ. dla 

70os (42K+28M) zagr. ubóstwem/wyklucz. społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjon., w tym ON, zam. w rozum. KC 

gminę Choceń (Woj. K-P) poprzez realiz. dla ww. usług społ. mających służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z 

potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (usług opiekuńczych i specjalist. usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zam., 

działalność utworzonego Klubu Seniora), wsparcie ich OF (szkolenia i poradnictwo) i przeszkolenie opiekunek które zaangażowane 

zostaną do realiz. usł. opiekuńczych w proj.Proj odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społ., zidentyfikowanych na 

obszarze jego realizacji biorąc pod uwagę trendy demograf. i poziom dostępności usług społ. na tym obszarze.GD: proj będzie 

skierowany do 70 OPW (42K+28M) zam. w rozum. KC gminę Choceń (w tym ON), 30 OF (24K +6M), 2 Opiekunów/Opiekunki do realz. 

usług opiekuńczych w miejscu zam OPW.Realiz. formy wsparcia: Usługi opiekuńcze w miejscu zam., Specjalist. usługi opiek. w miejscu 

zam., utworzenie i działalność Klubu seniora, Wsparcie OF.Kluczowe wskaźniki Proj.: +Liczba os. zagr. ubóstwem/ wyklucz. społ. 

objętych usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w progr.- 70+L. os. zagr. ubóstwem/ wyklucz. społ. objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społ. lokalnej w progr. 70+L. wspartych w progr. miejsc świadczenia usług społ. 

istniejących po zakończeniu proj.-33+L. utworzonych w progr. miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 

zakończeniu proj.- 33

1 183 728,00 1 006 168,80



GMINA DĘBOWA ŁĄKA
Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i 

przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku po dawnej Szkole Podstawowej znajdującego się w Lipnicy. W ramach 

przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji tego budynku oraz jego adaptacji na Dzienny Dom Pobytu 

dla osób starszych. Zrewitalizowana przestrzeń umożliwi przeprowadzenie zajęć z zakresu pobudzenia aktywności mieszkańców i 

zwiększenia ich samodzielności życiowej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Inwestycja przyczyni się do realizacji 

projektów społecznych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dębowa Łąka. Grupą docelową są osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osoby starsze zamieszkujące Gminę Dębowa Łąka. Przedmiotowa 

inwestycja umożliwi niwelację negatywnych zjawisk w życiu społecznym mieszkańców. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze 

na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez rozwój 

infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu- adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy na cele realizacji projektów 

rewitalizacyjnych”.Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację 

projektów społecznych w przedmiotowym budynku, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się 

ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

1 869 600,00 832 896,29

GMINA DOBRE
Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego 

użytkowania na budynek użyteczności publicznej

Projekt zakłada przebudowę budynku dawnego pawilonu handlowego na budynek użyteczności publicznej składający się z 

pomieszczeń przeznaczonych pod Dzienny Dom Seniora, pomieszczeń przeznaczonych pod mieszkanie chronione, pomieszczenia 

mającego służyć jako biuro Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” oraz pomieszczeń handlowo-

usługowych. Zakres prac obejmuje demontaż wszystkich okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz pustaków szklanych, montaż 

nowych okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie wyburzeń, wykonanie nowych podziałów pomieszczeń i 

uzyskanie ich nowych funkcji, wykonanie tarasów i schodów na elewacji frontowej i elewacji ogrodowej, wykonanie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych i schodów, wykonanie obniżenia posadzki w pomieszczeniu kotłowni, wykonanie docieplenia ścian 

zewnętrznych i dachu, przebudowę istniejącego szybu windy towarowej i wykonanie szybu windy dla osób niepełnosprawnych, 

wykonanie nowego zagospodarowania działki, wykonanie robót z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. W wyniku realizacji 

inwestycji utworzona zostanie baza lokalowa pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim”, które wynikają z LPR Gminy 

Dobre na lata 2017-2023: "Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych w gminie Dobre" oraz "Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych z zakresu tworzenia biznesplanu i 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej", których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub 

ubóstwem. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu to 1 409 522,80 zł, a wydatki niekwalifikowalne to 1 075 694,57 zł.

2 422 383,01 849 104,61

GMINA INOWROCŁAW
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Żalinowie

W Gm.Ino nie funkcjo.żadna plac.wsparciadla o. z zaburz.psych.Po przepro.anali w zakre.wsparcia o. z tego rodzaju 

schorze.,wymagających pomocy w rozwiąz.prob.dnia codzie. zaspokajania potrzeb ż.oraz integra.ze środowis. zasadne staje się 

utworzenie ŚDS.Budynek znajduje się w Żalinowie. Jest wyremontowany i zaadaptowany dla o.niepeł. Został wyposa. w windę.Na 

potrzeby ŚDS przeznacz.zosta659,50m2(244m2na part.1budynku oraz415m2na part.2budynku)w tym sala gimnastyczna, z której 

uczest.będą korzystać. Budy.poł.są łącznikiem o pow. 27,5m2. Dom będzie ośro. wsparcia dziennego o lokal.char. obejm.swymi 

świadcze.docel. mieszka.GmIno.z zaburz. psych.typu A, B, i C pow.18r. życia. Funkcjonować będzie 5 dni w tyg.po8godz.dziennie, w 

tym co najmniej 6godzin dziennie prowadzone zajęcia z uczest .Utworzo. zostanie 6 pracowni: plastyczno- rękodziel., akty.ruchowej, 

ogrodniczo- tech., kulinarnej i gosp.domo.kompu-edukacyjnej, terapeu-kulturalna. . Dla każd.typu domu zostanie opra. 

pro.dział.domu . ŚDSbędzie świad.usł.w ramach indywid.lub zespoł. treningów , a w szczegól.treningów funk w codzie.ż., trening 

umiej.interper. Zapewi poradnictwo psych., pomoc w załatwieniu spraw urzęd. Zad. Domu będzie udzielanie wsparcia społe. o.,które 

z powodu zaburzeń psych, niepełnospr intelekt mają poważne trudności w ż codziennym, a zwłaszcza w kształtou swoich stosunków z 

otocze.Plano.jest zakup sam.9o.przystosowanego dlao. niepeł. w cel dowożenia na zaj. i odwożenia do m. zamieszkania po 

skończonych zaj.który przyczyni się do likwi. bariery transpor.oraz finanso. uczest. Zapewniony będzie 1 ciepły posiłek oraz 

podwieczorek (kawa i ciastko).Zostaną przepro.Dział. aktywi.społ.,zrealizo.zostaną 4 pikniki integr.(po2w każdym r) wynikające z 

własnej inicjat (np. piknik z ok.Dnia Godności O.Niepełno.czy Dz.Rodziny),2turnieje sportowe (po1 w r) „Wsparcie w ramach proj. nie 

spowoduje zmniej.dotychczaso.finanso.usł.opiek. oraz nie zastąpi śr.proj.dotychczas finanso.usł ze śr.innych niż europejskie.”

1 106 085,60 940 172,76

GMINA KOWALEWO POMORSKIE
Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo 

Pomorskie - na dzienny dom pobytu

Projekt pn.:"Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu" dotyczy 

przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja inwestycji 

poprzez rewitalizacje istniejącego obiektu na dzienny dom pobytu przeznaczony dla osób starszych wraz z platformą dla osób 

niepełnosprawnych z szybem dźwigowym - przyczyni się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

Poprzez zrewitalizowanie infrastruktury - nastąpi niwelacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023. Na 

obszarze Centrum Kowalewa Pomorskiego zdiagnozowano problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem. Aby zlikwidować 

istniejący problem-niezbędne jest stworzenie przestrzeni dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu 

zaspokojone zostaną potrzeby opiekuńcze, zdrowotne, towarzyskie, kulturalne i rekreacyjne osób starszych i niepełnosprawnych, 

rozwijanie i utrzymanie ich zainteresowań, odciążenie rodzin stale opiekujących się seniorami i osobami niepełnosprawnymi, 

aktywizacje społeczną, integracje i poprawę samopoczucia seniorów, a także zwiększenie ich motywacji do działania.Realizacja 

projektu infrastrukturalnego będzie rozwiązaniem problemu występującego w Centrum zdegradowanych przestrzeni publicznych.Na 

terenie inwestycji zostaną zrealizowane:- przebudowa istniejącego obiektu dawnej stajni i wozowni na cele dziennego domu pobytu 

wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

2 717 699,00 1 692 342,78

GMINA KOWALEWO POMORSKIE Samotności mówię NIE

W ramach realizacji projektu pt. „Samotności mówię Nie” na terenie miasta Kowalewo Pom zostanie stworzony Dzienny Dom 

Pobytu. Będzie on stanowił wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych w tym starszych , niepeł. u których występują choroby 

ograniczające samodzielność (np. demencji ,artretyzmu czy całego szeregu innych chorób związanych z podeszłym wiekiem. ) Czas 

realizacji projektu 01.02.2020r. do 31.08.2021r. Celem uruchomienia DDP jest zapewnienie pomocy w/w osobom w zakresie 

organizacji i aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania. Dom będzie stanowił wsparcie nie tylko dla osób 

starszych ,niesamodzielnych ale również dla ich rodzin ,gdyż odciąży je w codziennej opiece nad osobami bliskim.Dzienny Dom 

Pobytu będzie funkcjonował przez cały okres realizacji projektu, we wszystkie dni robocze,co najmniej 8 godz. dziennie, w godzinach 

dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin:DDP zapewni uczestnikom: ciepły posiłek, transport,pomoc w podst. 

czynnościach życiowych,opiekę i pomoc higieniczna, pomoc socjalną np. w załatwianiu spraw urzędowych ,pomoc w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych. w tym: udział w zajęciach terapeutycznych,rehabilitacyjno -ruchowych, pomoc psychologiczną, integrację ze 

środowiskiem lokalnym.Zajęcia będą obywały się w formie zajęć grupowych bądź w formie indywidualnej pracy terapeutycznej , 

która prowadzona będzie na podstawie sporządzonych indywidualnych planów wspierania każdego uczestnika.W/w wsparcie 

przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania w życiu codziennym osób niesamodzielnych.Wskaźnik rezultatu liczba :- wspartych 

w progr. miejsc świad. usług społ. istniejących po zakoń. proj - 20- utworzonych w progr. miejsc świad. usług asyst i opiek. 

istniejących po zakoń. proj-20Wskaźniki produktu liczba : -osób zagr. ubóst. lub wykl. społ. objętych usług.społ. świad. w interesie 

ogólnym w prog- 20 - osób zagr. ubóst. lub wykl. społ. objętych usługami asyst i opiek. świad.w społ. lokalnej w prog-20

242 880,86 206 448,73

GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI
Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim

GŁOWNE SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROJ.:Proj- projektGD- gr docelowaUP- uczestnik projektuOPW - os. zagr. ubóstwem 

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniuON- os. niepełnosprawnaOF-opiekun faktycznyWoj. K-P –woj. kujawsko-

pomorskieOkres realiz. proj.: 01.04.2021 – 30.11.2022Cel proj.: Zwiększenie w okresie od 01.04.2021 do 30.11.2022 dostępu do usług 

społ. dla 60os (36K+24M) zagr. ubóstwem/wyklucz. społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjon., w tym ON, zam. w 

rozum. KC gminę Lubień Kujawski (Woj. K-P) poprzez realiz. dla ww. usług społ. mających służyć zaspokojeniu ich indywidualnych 

potrzeb wynikających z potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (usług opiekuńczych i specjalist. usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zam., działalność utworzonego Klubu Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego), wsparcie 

ich OF (szkolenia i poradnictwo) i przeszkolenie opiekunek które zaangażowane zostaną do realiz. usł. opiekuńczych w proj.Proj 

odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społ., zidentyfik. na obszarze jego real. biorąc pod uwagę trendy demograf. i 

poziom dostępności usług społ. na tym obszarze.GD: proj będzie skierowany do 60 OPW (36K+24M) zam. w rozum. KC gminę Lubień 

Kujawski (w tym ON), 30 OF (24K +6M), 2 Opiekunów/Opiekunki do realz. usług opiekuńczych w miejscu zam OPW.Realiz. formy 

wsparcia: Usługi opiekuńcze w miejscu zam., Specjalist. usługi opiek. w miejscu zam., Klub seniora, Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

opiekuńczego i wspomagającego, Wsparcie OF.Kluczowe wskaźniki Proj.: +Liczba os. zagr. ubóstwem/ wyklucz. społ. objętych 

usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w progr.- 60+L. os. zagr. ubóstwem/ wyklucz. społ. objętych usługami asystenckimi 

i opiekuńczymi świadczonymi w społ. lokalnej w progr. 60+L. wspartych w progr. miejsc świadczenia usług społ. istniejących po 

zakończeniu proj.-35+L. utworzonych w progr. miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 

proj.- 35

1 412 562,00 1 200 677,70



GMINA ŁUBIANKA Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji życiowej 15 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Łubianka poprzez zwiększenie 

dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 12 opiekunów 

faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2019 roku. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących 

zgodnie z KC Gminę Łubianka, w tym 15 osób (9K, 6M)niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

12 opiekunów faktycznych (9K, 3M) osób niesamodzielnych (tj. osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym). Głównymi zadaniami w projekcie (prócz rekrutacji) będą:1) Utworzenie 15 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w 

Dziennym Domie Pobytu w miejscowości Bierzgłowo, gm. Łubianka, polegające na adaptacji budynku na potrzeby funkcjonowania 

DDP oraz zakupie niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania DDP, zgodnie ze standardami funkcjonowania tego typu placówki,2) 

Prowadzenie DDP - wsparcie dla osób niesamodzielnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych dobranych w sposób kompleksowy 

i zindywidualizowany do potrzeb uczestników,3) Prowadzenie DDP - wsparcie dla opiekunów faktycznych w zakresie pełnienie usług 

opiekuńczych i zwiększenia ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. W związku z realizacja projektu 

zostaną osiągnięte następujące rezultaty i produkty:1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 152. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 153. Liczna opiekunów faktycznych, osób z otoczenia osób niesamodzielnych 

objętych wsparcie w projekcie - 124. Liczba opiekunów faktycznych, osób z otoczenia osób niesamodzielnych u których nastąpił 

przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - 10.

1 075 730,40 914 370,84

GMINA MIASTA BRODNICY Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Dziennego Domu Pobytu Seniora „Senior+” na działkach nr 78/215, 78/214 

zlokalizowanych przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy.Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Brodnicy. Warto jednakże zaznaczyć, że 

ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników korzystających z powstałej 

infrastruktury, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Wnioskiem. Projekt będzie realizowany w 

Brodnicy.Główne zidentyfikowane problemy, odpowiedzią na które ma być przedmiotowy projekt to:- Starzenie się społeczeństwa,- 

Duże uzależnienie od korzystania z pomocy społecznej, - Brak umiejętności odnalezienia się seniorów w nowej sytuacji po przejściu 

na rentę lub emeryturę,- Brak infrastruktury sprzyjającej integracji i współpracy seniorów,- Ograniczone usługi rehabilitacyjne dla 

osób starszych,- Niewystarczająca oferta w zakresie rozwoju usług opiekuńczych.Głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom 

starszym na terenie Gminy Miasta Brodnicy poprzez stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniora. Planowanymi produktami 

realizacji projektu będą: - Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności - 1- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1Planowanym rezultatem 

realizacji projektu będzie: - Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług 

świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 30Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji obejmuje realizację następujących 

działań: 1. Prace budowlane: czerwiec 2021-czerwiec 20232. Nadzór inwestorski: czerwiec 2021-czerwiec 20233. Wyposażenie: 

czerwiec 2021-czerwiec 20234. Zagospodarowanie terenu: październik 2022-czerwiec 2023 5. Promocja projektu (działanie 

bezkosztowe): czerwiec 2021-czerwiec 2023

3 668 699,96 3 118 394,96

GMINA MIASTA TORUŃ

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 

57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 

Etap I parter

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i remoncie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 57 

w Toruniu, który zostanie przeznaczony na świadczenie usług w społeczności lokalnej – utworzenie infrastruktury Dziennego Domu 

Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z placówki będzie mogło jednorazowo skorzystać 30 osób. Prace inwestycyjne 

dotyczą robót budowlanych (roboty zewnętrzne m.in. podjazd dla niepełnosprawnych oraz roboty wewnętrzne m.in. roboty murowe, 

docieplenie ścian od środka, stolarka drzwiowa i okienna, ścianki działowe, remont stropów, sufitów i podłóg, malowanie), a także 

prac instalacyjnych (elektryczna i teletechniczna, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, wodne i kanalizacyjne oraz 

wentylacji). Planowane jest również wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia. Konieczność realizacji inwestycji wynika z 

niewystarczającej dostępności infrastruktury społecznej w zakresie wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych, w szczególności 

osób starszych. Podstawą przy tworzeniu założeń projektu była analiza zapotrzebowania na infrastrukturę w zakresie świadczenia 

usług społecznych, w szczególności wsparcia dziennego i opieki dla osób starszych, wynikające z rosnącego obciążenia 

demograficznego dla mieszkańców kraju i regionu. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie dostępu do usług społecznych w 

zakresie wsparcie dziennego osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do włączenia społecznego osób 

starszych, niesamodzielnych wykluczonych ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację materialną. Powstała placówka Dziennego 

Domu Pobytu będzie ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej i integrację/aktywizację 

społeczną.

1 114 782,61 852 808,68

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO Wąbrzeskie Kluby Samopomocy

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno woj. kujawsko - 

pomorskie na obszarze rewitalizowanym w okresie od 01.10.2020 do 30.12 2021 dla 55 uczestników (40 K, 15 M) z grup 

defaworyzowanych, które są w najtrudniejszej sytuacji życiowej.Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych 

realizowanych w środowisku lokalnym w tym:- Utworzenie Klubu Samopomocy, który świadczyć będzie usługi informacyjne, 

szkoleniowe i doradcze prawne, lekarza geriatry i psychologa dla uczestników 4 grup samopomocowych dla osób starszych - 

seniorów, rodziców samotnie wychowujących dzieci, i 2 równoległych grup osób przewlekle chorych, prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, usługi rehabilitacji, promocja i organizowanie wolontariatu w formie "banku czasu" czyli świadczenia usług 

wzajemnych, organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych. - Praca socjalna z uczestnikami;- Praca ciągła grup samopomocowych;- 

 Warsztaty aktywizujące i podnoszące kompetencje uczestników Planowane efekty projektu:PRODUKT Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 55 

osóbProjekt wpisuje się w zakresie celów i rezultatów w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego i 

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023.Bez dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej zaplanowanych działań nie 

można by było zrealizować.

413 525,00 351 496,25

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Miasto Wąbrzeźno woj. 

kujawsko - pomorskie dla 20 niesamodzielnych osób - seniorów w okresie od 01.11.2021 do 31.12.2022 r. oraz przeszkolenie 6 osób, 

u których nastąpi zwiększenie umiejętności opiekuńczych.Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych 

realizowanych w środowisku lokalnym w tym:- Utworzenie Centrum Wsparcia Usług Środowiskowych, który świadczyć będzie usługi 

informacyjne, szkoleniowe i doradcze prawne, lekarza geriatry i psychologa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych 

służące poprawie jakości usług opiekuńczych dla 40 uczestników ( 20 osób niesamodzielnych i 20 opiekunów faktycznych):- Praca 

socjalna z uczestnikami;- Świadczenie usług opiekuńczych dla 20 niesamodzielnych seniorów w miejscu zamieszkania w zastępstwie 

za opiekunów faktycznych;- Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych.Usługi opiekuńcze będą realizowane 

przez przeszkolonych/-ne w ramach projektu 4 opiekunów/-ek. Wszystkie działania realizowane w projekcie będą nieodpłatne. 

Planowane efekty projektu:- Wskaźnik rezultatu – Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących 

po zakończeniu projektu – 6 – liczba opiekunów osób niesamodzielnych świadczących usługi w miejscu zamieszkania. Wskaźniki 

Produktu:- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 20 osób – osoby niesamodzielne.Projekt wpisuje się w zakresie celów i rezultatów w Strategię 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego i Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023.Bez 

dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej zaplanowanych działań nie można by było zrealizować.

250 000,00 212 500,00

GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza 

gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią

Projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. 

Notecią” jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych zamieszkałych w Gminie Nakło nad Notecią. Realizacja placówki wynika z 

faktu, iż na terenie gminy oraz powiatu nakielskiego nie ma żadnego obiektu o charakterze Dziennego Domu Pobytu (DDP). Dzienny 

Dom Pomocy ma spełniać rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej, służyć wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych w 

ich naturalnym środowisku zaspokajając potrzeby bytowe, kulturalne i towarzyskie. Taka forma pomocy jest bardzo korzystna dla 

osób w starszym wieku, ponieważ mogą one uczestniczyć w "życiu" DDP, a także utrzymywać i wzmacniać kontakty w środowisku 

lokalnym. Obiekt będzie przeznaczony dla 15 osób, zakłada się jednak iż rotacyjnie będzie korzystać ze świadczeń 20 osób. Zakres 

planowanych prac w ramach przedmiotowej inwestycji obejmować będzie działania polegające na przebudowie istniejącego 

budynku, który zostanie rozbudowany wraz pełną termomodernizacją, w celu uzyskania wymaganych wielkości pomieszczeń. W 

projekcie przewidziana jest dobudowa szatni, hallu wejściowego i pomieszczeń wypoczynku od strony zachodniej budynku oraz 

aneksu kuchennego z zapleczem magazynowym i garażem od strony południowo — wschodniej. Dodatkowo będzie miała miejsce 

dobudowa na całej długości budynku od strony północnej. Przebudowa będzie polegała na rozbiórce i wykonaniu nowego 

stropodachu oraz na przekuciach i zamurowaniach w istniejących ścianach konstrukcyjnych. Planowana jest także przebudowa 

ścianek działowych. Wykonane zostaną wszystkie instalacje oraz roboty wykończeniowe. W ramach projektu przewidziany jest zakup 

wyposażenia i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności DDP.

1 237 094,11 875 876,04



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ Nakło dla Seniora

Mając na uwadze fakt starzenia się społeczeństwa w naszej gminie oraz potrzebę aktywności osób starszych - utworzenie placówki w 

formie Dziennego Domu Pobytu pn.”Nakło dla Seniora”jest niezwykle zasadne i konieczne. Tym bardziej, że na terenie naszej gminy 

nie funkcjonuje żaden ośrodek wsparcia dla osób starszych. Zaadaptowany został budynek z przeznaczeniem na ten cel. Ostatecznie 

będzie to komórka organizacyjna MGOPS w Nakle nad Notecią, będzie działała na rzecz niesamodzielnych mieszkańców z terenu 

miasta i gminy Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Liczba miejsc-15. Cel główny projektu - 

poprawa dostępu do usług opiekuńczych świadczonych w domu dziennego pobytu dla mieszkańców miasta i gminy Nakło nad 

Notecią w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019. Cel szczegółowy I POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA PSYCHOFIZYCZNEGO 

poprzez bieżąca działalność DDP. Zadanie 1. wsparcie specjalistów w ramach zajęć terapeutycznych (pomoc psychologa), zajęcia 

rehabilitacyjne (ogólna gimnastyka usprawniająca).Zadanie 2. aktywizacja osób starszych przy udziale instruktora terapii zajęciowej 

(realizacja potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; dostęp do prasy, telewizji, książek; organizowanie uroczystości i 

spotkań integracyjnych, warsztatów tematycznych)Zadanie 3.Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych ( Pomoc 

opiekunki) opieka, wyżywienie, codzienna pielęgnacja, udzielenie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.Zadanie 4. 

Stymulowanie utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym - organizowanie spotkań otwartych dla 

seniorów i członków ich rodzin. Cel szczegółowy II- ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH. Zadanie - Zakup 

samochodu w celu dowożenia uczestników.

428 061,45 363 852,23

GMINA UNISŁAW
„Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla 

osób starszych na terenie gminy Unisław

Celem projektu „Złota jesień dla Seniora – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław" jest 

zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla 30 osób niesamodzielnych z 

Gminy Unisław poprzez utworzenie nowych miejsc w DDP w terminie 08.05.2018 – 30.04.2020. Grupę docelową stanowią 30 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych osób starszych, wykluczonych społecznie z gminy Unisław. Do projektu zakwalifikowane 

zostaną osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niesamodzielne. W projekcie zaplanowano 

następujące działania: Adaptację sal i łazienki na DDP, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, realizację usług opiekuńczych 

świadczonych w lokalnej społeczności, realizacja usług opieki zdrowotnej oraz usług rehabilitacyjnych,realizacja aktywizacji i animacji 

społecznej.W projekcie realizowane będą wskaźniki:A. Wskaźniki produktu: 1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:30. 2.Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie:30. B. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu: 15. 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu: 15. Nad prawidłową realizacją projektu oraz zarządzaniem czuwał będzie zespół projektowy

788 139,65 669 918,70

GMINA UNISŁAW
„Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla 

osób starszych na terenie gminy Unisław

Celem projektu „Złota jesień dla Seniora – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław" jest 

zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla 15 osób niesamodzielnych z 

Gminy Unisław poprzez utworzenie nowych miejsc w DDP w terminie 01.09.2019 – 31.12.2020. Grupę docelową stanowią 15 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych osób starszych, wykluczonych społecznie z gminy Unisław. Do projektu zakwalifikowane 

zostaną osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niesamodzielne. W projekcie zaplanowano 

następujące działania: Adaptację sal, łazienki oraz windy na potrzeby DDP, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, realizację 

usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności, usług rehabilitacyjnych,realizacja aktywizacji i animacji społecznej.W 

projekcie realizowane będą wskaźniki:A. Wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 12. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 153. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie:15B. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu:152. Liczba utworzonych w 

programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu:15Nad prawidłową realizacją 

projektu oraz zarządzaniem czuwał będzie zespół projektowy

687 500,00 584 375,00

GMINA WAGANIEC Dzienny Dom Pobytu Wólne

W ramach projektu zakłada się utworzenie 25 miejsc (dla 75 osób) w Dziennym Domu Pobytu w gm. Waganiec w miejscowości 

Wólne w obiekcie byłej szkoły i 1 miejsce świadczone w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.Dodatkowo wsparcie 

miejscu zamieszkania. otrzyma 15 os. W ramach funkcjonowania DDP usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 

90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Struktura odbiorców może ulec zmianie ze względu na zmiany 

kondycji bądź zdrowia. Usługi na bieżąco będą dostosowywane do potrzeb uczestników łącznie z możliwością przejścia z usług 

świadczonych w DDP do usług świadczonych w miejscu zamieszkania na zasadach określonych we wniosku. Przeprowadzone zostaną 

prace adaptacyjno-remontowe, w ramach których budynek otrzyma nową funkcje oraz zostanie przystosowany do ON (zad 1). Aby 

mogły tam odbywać się zajęcia oraz warsztaty zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt a także elementy wyposażenia umożliwiające 

aktywne spędzenie czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach (zad 1). Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z transportu. 

Oferta DDP zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników dla których zostaną przygotowane 

zróżnicowane formy wsparcia indy. i grup. Uczestnicy otrzymają 2 posiłki oraz będą mogli skorzystać z wyposażonej kuchni (zad 2). 

Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad OPWwCF otrzyma 42 opiek. fakt. (zad3). Rozwój usług środowiskowych jest kluczowy w 

dla mieszkańców tego powiatu gdyż nie funkcjonuje tutaj żaden DPS co oznacza, ze w przypadku konieczności skorzystania z usług 

opiekuńczych dla OPWwCF zmuszeni są korzystać z DPS w innych powiatach. Projekt realizowany będzie w okresie od 01-07-2021 do 

30-06-2023.Główne wskaźniki: -Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ. – 26,-Liczba os. zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ. – 90, -Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia OPWwCF objętych wsparciem 

– 42.

1 934 868,24 1 644 638,00

GMINA WAGANIEC Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2

Projekt realizowany przez Gminę Waganiec w partnerstwie z 4PRO.Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 84 osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej osób OPWwCF) z terenu Gminy Waganiec poprzez zwiększenie 

dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej (dzienny dom pobytu) i zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz wzrost umiejętności 40 opiekunów 

faktycznych w zakresie opieki nad OPWwCF do 31.12.2022 r.Projekt adresowany jest 84 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Waganiec. Będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu oraz 40 opiekunów faktycznych.W ramach projektu realizowana będzie rekrutacja uczestników oraz zadania: 1) 

Pomoc dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 2) Wsparcie opiekunów faktycznych.Główne wskaźniki rezultatu i 

produktu:- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 84- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 84- Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 26- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 6Zapewniona zostanie trwałość projektu po zakończeniu jego 

realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu oraz trwałość w myśl Wytycznych kwalifikowalności 

wydatków. Projekt będzie realizowany zgodnie z regulaminem konkursu i standardami wskazanymi w załącznikach do regulaminu. 

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2 001 195,42 1 701 016,10

GMINA WAGANIEC Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc w DDP w Gminie Waganiec. Przeznaczony na ten cel budynek położony jest w centrum gminy, 

biblioteki oraz terenów rekreacyjnych. W ramach funkcjonowania DDP usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 

40 osób niesamo. Pomieszczenia przeznaczone na ten cel od pewnego czasu były niewykorzystywane dlatego też niezbędnym jest 

dokonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzyma nową funkcje oraz zostanie przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych (zad 1). Aby mogły tam odbywać się zajęcia reha. oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fiz. 

jak i psych. zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzenie czasu (zad 1). W 

gminach wiejskich często barierą dostępu do usług społecznych jest słaba sieć komunikacji publ. dlatego też wszyscy chętni będą 

mogli skorzystać z usługi dowozu. Oferta DDP zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników dla 

których zostaną przygotowane zróżnicowane formy wsparcia indywidualnego jak i grupowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają 2 posiłki 

a dodatkowo na bieżąco będą mogli skorzystać z wyposażonej kuchni (zad 2).Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą 

niesamodzielną otrzyma 60 opiek. fakt. (zad3) po to by zapewnić lepszą opiekę i integrację ze społecznością lokalną również po 

zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie dla opiekunów faktycznych przyjmie następujące formy: udział w warsztatach, 

poradnictwie grup., pora. praw. i wsparciu psychologicznym. Odbiorcami wsparcia są mieszkańcy GW gdzie do tej pory nie 

funkcjonuje żadna instytucja z tego typu ofertą. Projekt realizowany będzie w okresie od 2018-07-01 do 2020-08-31.Gł. Wsk. rez. i 

prod.: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ. – 20; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

objętych usługami społecznymi – 40, Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem – 

60.

2 085 204,00 1 772 423,40

GMINA WIĘCBORK

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy 

Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Więcbork. Przedmiotem projektu jest 

przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, mających na celu stworzenie klubu 

samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne. Projekt zakłada także budowę parkingu.

2 974 160,00 1 798 064,56



GRZEGORZ BARTOSZEWICZ P.W. 

IPPON
Dzienny dom pobytu - wysokiej jakości usługi społeczne

1. Cel projektu: Wzrost liczby dostępnych miejsc świadczenia lokalnych usług społecznych w gminie Inowrocław ukierunkowanych na 

potrzeby osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych do 30 września 2019r. 2. Główne produkty i rezultaty, które 

zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: -Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 30; -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 22K i 8M (ogółem 30 os.). 3. Grupa docelowa projektu: 1) 30 osób - osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne, w tym starsze i z niepełnosprawnościami, zamieszkujące, 

zgodnie z kodeksem cywilnym, obszar województwa kujawsko-pomorskiego. 2) 30 osób - osoby stanowiące otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 4. Zadania: a) diagnoza potrzeb i zajęcia terapii indywidualnej, b) terapia 

grupowa, c) działania animacyjne.

2 162 854,45 1 838 426,28

LA SIESTA ESTREMO MICHAŁ 

PARTYKA

Dzienny dom pobytu SIESTA i usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 84 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

oraz zapewnienie usług podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 40 opiekunów faktycznych z gminy Świekatowo i powiatu 

świeckiego do 30.06.2023. W ramach proj. powstanie DDP SIESTA w Świekatowie i zaoferowane zostaną usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania:-16 miejsc w DDP (4 turnusy x śr. 5-6 m-cy x 16os.),-opieka w środowisku domowym (4 turnusy x 5os.).Wnioskodawca 

zapewni utrzymanie 2 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i 16 w DDP w okresie trwałości.Do proj. 

kwalifikowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenie w/w osób, w tym os. pełniące obowiązki 

opiekuńcze.W ramach proj. zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, oparte na różnych formach terapii i aktywizacji. Organizacja 

pobytu i wsparcia w miejscu zamieszkania uwzg. będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania ucz., zapewnione 

zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych ucz. będą dobierane indywidualnie, z 

uwzgl. ich potrzeb i predyspozycji, jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie proj. We wsparcie angażowana będzie 

społeczność lokalna, np. poprzez wspólne eventy z Gminą, zajęcia łączone z dziećmi itp. Partnerstwo:-LA SIESTA ESTREMO M. 

Partyka,-Gmina Świekatowo (JST),-PTE O/w Bydgoszczy.1)podst. wsk. prod.-l.os. zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w prog.-84,2)podst. wsk. rezul.-l.wspartych w prog. miejsc świadczenia 

usług społecznych istn. po zakoń. proj.-18,-l.utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istn. po 

zakoń. proj.-18.Proj. będzie realizowany zgodnie z reg. konkursu i standardami wskazanymi w zał. do reg. oraz zgodnie z zasadą 

równości szans płci oraz będzie dostosowany do potrzeb os. z niepełnosprawnościami.

1 933 644,00 1 643 597,40

MIASTO I GMINA SKĘPE
Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i niepełnosprawne!

GŁÓWNE SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:Proj- projektGD- grupa docelowaUP- uczestnik projektuOPW - os. zagr. ubóstwem 

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniuON- os. niepełnosprawnaOF- opiekun faktycznyWoj. K-P –woj. kujawsko-

pomorskieOkres realiz. proj.: 01.11.2020 – 30.06.2022Cel proj.: Zwiększenie od 01.11.2020 do 30.06.2022 dostępu do usług społ. dla 

92os (55K+37M) zagr. ubóstwem/wyklucz. społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjon., w tym ON, zam. w rozum. KC 

Miasto i gminę Skępe (Woj. K-P) poprzez realiz. dla ww. usług społ. mających służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb 

wynikających z potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (usług opiekuńczych i specjalist. usług opiekuńczych świadczonych 

w miejscu zam., usług asystenckich, działalność utworzonego Klubu Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego), 

wsparcie ich opiek. faktycznych (szkolenia i poradnictwo) i przeszkolenie opiekunek które zaangażowane zostaną do realiz. usł. 

opiekuńczych w proj.Proj odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społ., zidentyfik. na obszarze jego real. biorąc pod 

uwagę trendy demograf. i poziom dostępności usług społ. na tym obszarze.GD: proj będzie skier. do 92 OPW (55K+37M) zam. w 

rozum. KC Miasto i gminę Skępe (w tym ON).Realiz. formy wsparcia: Usługi opiekuńcze w miejscu zam., Specjalist. usługi opiekuńcze 

w miejscu zam., Usługi asystenckie dla ON, Klub seniora, Utworzenie wypożyczalni sprzętu opiekuńczego i wspomagającego, 

Wsparcie opiekunów faktycznych.Kluczowe wskaźniki Proj.: +Liczba os. zagrożonych ubóstwem/ wyklucz. społ. objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społ. lokalnej w programie 92+L. os. zagr. ubóstwem/ wyklucz. społ. objętych usługami 

społ. świadczonymi w interesie ogólnym w progr.- 92+L. wspartych w progr. miejsc świadczenia usług społ. istniejących po 

zakończeniu proj.- 24+L. utworzonych w progr. miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 

proj.- 24

1 307 216,21 1 111 133,77

MONASTI RAFAŁ DRĄCZKOWSKI Akademia Rewitalizacji Społecznej

Akademia Rewitalizacji Społecznej to projekt skierowany do 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Toruń i 

powiat toruński. Wsparciem zostaną objęte osoby zagr. wykluczeniem społecznym wymagające opieki w ramach wsparcia dziennego. 

Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby niesamodzielne m.in. posiadające problemy psychoruchowe oraz motoryczne przez 

które nie są wstanie wykonywać wielu podstawowych czynności dnia codziennego. Głównym celem projektu jest opieka dzienna i 

rewitalizacja osób zagr. wykluczeniem społecznych, poprzez zwiększenie sprawności psychoruchowej oraz motorycznej w oparciu o 

specjalistyczną opiekę, diagnostykę, rehabilitacje ruchową jak i psychologiczną. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności 

do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym także starszymi i z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej 

społeczności. W projekcie zaplanowano działania mające na celu przywrócenie uczestnikom sprawności i zdolności do 

funkcjonowania w środowisku. Rezultat ten będzie możliwy do osiągnięcia, dzięki profesjonalnie przygotowanej opiece 

rehabilitacyjnej jak i psychologicznej. Równie ważnym zadaniem przewidzianym do realizacji będzie uświadomienie uczestnikom 

konieczności kontynuacji leczenia i realizacji zabiegów rehabilitacyjno-psychologicznych, których osoby nie mogą otrzymać w ramach 

opieki domowej. W ramach ww. działań uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną, wyposażeni w indywidualną przygotowaną 

specjalistyczną wiedzę, także prawną oraz plan działań, który pozwoli im na dalszą poprawę osiąganych w projekcie efektów oraz 

zapobiegnie ponownemu powrotowi do grupy osób zagr. wykluczeniem społecznym. Zrealizowanie projektu przyczyni się do 

powstania nowych miejsca opieki dziennej, a także do zmniejszenia ilości osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, umożliwi 

aktywizację zawodową oraz poprawę życia społ. i rodzinnego.

591 875,00 503 093,75

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W LIPNIE "WIMED". 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY. 

JOLANTA WIŚNIEWSKA

Dzienny Dom Pomocy w Skępem

Projekt realizowany jest przez NZOZ WIMED z siedzibą w Lipnie, instytucja prowadzi jednocześnie działalność w ramach usług 

zdrowotnych i społecznych na obszarze powiatu lipnowskiego.Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług 

opiekuńczych poprzez utworzenie domu pomocy w Skępem w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 dzieci i 

młodzieży niesamodzielnych (18K, 12M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. oraz 30 osób z ich otoczenia w okresie do 31.10.2020 

roku. W domu pomocy zostanie utworzonych 15 miejsc opieki.Projekt skierowany do:1)osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym / 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;2)otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze / 30 osób.W ramach projektu zaplanowano:-Zad. 1 

Utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Skępem;-Zad. 2 Usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-

zawodowej.Główne produkty i rezultaty (wskaźniki kluczowe), które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:-Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie / 30 osób;-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i 

opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie / 30 osób;-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie / 30 

osób;-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu / 15 miejsc;-Liczba 

utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu / 15 

miejsc.Zostanie zachowany wymagany okres trwałości projektu.

1 262 551,80 1 073 169,03

NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu 

grudziądzko-brodnickiego

CELEM PROJEKTU jest zdeinstytucjonalizowanie op. nad os. zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form op. nad os. niesam.,w 

tym os. starszymi, który zrealiz. zostanie dzięki powstaniu Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla os. niesamodzielnych z 

subregionu grudziądzko-brodnickiego w okr. 01.06.2019 – 30.09.2021 Projekt będzie realizowane zgodnie z Modelem Centrum 

Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnychDOCELOWE WSKAŹNIKI:- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 100 - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 20- Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami 

deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1- Liczba osób objętych wsparciem w postaci usługi zdrowotnej świadczonej w 

dziennym domu opieki medycznej – 60- Liczba osób dorosłych, w skali Barthel 0-65, objętych pielęgniarską opieką długoterminową 

domową – 24- Liczba osób dorosłych objętych opieką paliatywna lub hospicyjną realizowaną w warunkach domowych - 16GRUPA 

DOCELOWA – projekt skierowany jest do 100 ( 60K, 40M) osób niesamodzielnych oraz do 40 opiekunów osób niesamodzielnych, w 

szczególności członków rodzinZADANIA – Funkcjonowanie Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych; 

Dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM; Funkcjonowanie Dziennego Domu 

Opieki Medycznej; Świadczenie usług domowej opieki medycznej; Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób 

niesamodzielnych i opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności rodzin

2 268 753,36 1 928 440,35



P.P.H.U. "ORION" KRZYSZTOF 

PAZDAN

„Leśne Zacisze 2 - Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla 

mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego”

Przedmiotem projektu jest rozwój oferty DDP - Leśnego Domu Seniora w Piastowie oraz realizacja zajęć dla seniorów przez Partnera 

projektu Fundację Orkan w utworzonym Klubie Seniora. Partnerem jest także Gmina Gąsawa. Celem projektu jest zwiększenie 

dostępności do usług społecznych w lokalnej społeczności na terenie powiatu żnińskiego i 2 gmin powiatu mogileńskiego poprzez 

utworzenie nowych miejsc i udzielenie wsparcia 230 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w terminie od 1.11.2020 do 

30.09.2022 (210 DDP i 20 w Klubie Seniora). W projekcie 20 osób weźmie udział w szkoleniach z obsługi komputera i warsztatach z 

usług e-senior. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (1 szt.) do Klubu Seniora. Rezultatem projektu będzie utworzenie 30 miejsc 

w DDP i 10 miejsc w Klubie Seniora, w tym 5 nowych miejsc usług opiekuńczych w DDP i 10 w Klubie Seniora.Grupę docelową 

stanowić będzie 230 osób, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zgodnie z ust. o pomocy społecznej. W projekcie założono również wsparcie dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Osoby te wezmą udział w aktywnościach zaproponowanych przez Klub Seniora, w tym w szkoleniach zapobiegających 

wykluczeniu cyfrowemu. W projekcie przewidziano również wsparcie dla opiekunów faktycznych w postaci szkoleń.Główne zadania:- 

organizacja DDP i Klubu Seniora – zakup sprzętu i wyposażenia (do rehabilitacji, krioterapii, do pokoju wypoczynku, gabinetu 

pielęgniarki, terapii zajęciowej, multimedialnej sali edukacyjnej, kuchni), - funkcjonowanie DDP i Klubu Seniora – organizacja zajęć i 

usług dla Seniorów (edukacyjne, rozrywkowe, kulturalne), transport, wyżywienie, wynagrodzenie personelu i specjalistów, - wsparcie 

dla opiekunów faktycznych – szkolenia z zakresu opieki nad ON, rehabilitacji osób NN, łącznie 12 szkoleń po 4h każde. Działania 

podejmowane w ramach DDP i Klubu Seniora będą zgodne z zapisami zał. nr 10 do Regulaminu konkursu.

2 972 855,27 2 526 926,97

P.P.H.U. ORION KRZYSZTOF PAZDAN
Leśne zacisze - Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z 

powiatu żnińskiego i mogileńskiego

Proj. polegać będzie na popr. dostępu do usług opiek. nad osobami niesam. w tym starszymi i z niepełnospr. (ON) świadczonymi w 

lokalnej społ. przez stworzenie Dziennego Domu Pobytu (DDP) przy Leśnym Domu Seniora (LDS) w Piastowie, gm.Gąsawa, 

pow.żniński. Wnioskodawca na rzecz proj. utwo. DDP i udostępni część nowo oddanych do użytku pomieszczeń o pow. 220 m kw. w 

pełni przystosowanych do ON. Celem proj. jest zapobieganie wykluczeniu społ. i podtrzymywanie u osób w trud. syt. życiowej 

poczucia własnej wartości przez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia zbliżonego do war. odpowi. życiu w środowisku 

domow. i rodzinn. zapewniającego integrację społ. umożliwiającą pozostawanie w społ. lokalnej i środowisku rodzinn., kształtowanie 

właściwych postaw wobec drugiego człow., w tym poszanowania godn. i prawa do samostanowienia o sobie; wspieranie rozwoju 

uczestników, zainteresowań z uwzgl. indyw. potrzeb, świadczenie us. opiek. przy tworzeniu war. do samorealizacji, pomoc w org. 

czasu wolnego. Planowane jest świadczenie usł. wpierających proces aktywizacji społecz.-zawod. dla os. zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społ.obejmujące poradn. prawne gł. w zakresie prawa rodzinnego i opiek. i zabezpieczenia społecz., poradnictwo 

psych. i wsparcie indywid. i grup. w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawod., usługi inform., 

terapeutyczne i animacyjne wspierające aktywność obywatelską oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe dla opiekunów faktycznych. 

Utworzonych zostanie 25 miejsc w DDP z których przez 24 mce proj.skorzysta 200 os.niesamodzielnych i 67 opiekunów 

faktycznych.Wymagania org. nie będą mieć pierwszeństwa przed indywid. potrzebami mieszkańców, bo pobyt dostosowany zostanie 

indyw. do uczestnika - stworzona zostanie Karta Indywidualnego Pobytu (KIP).Wsparcie w ramach proj. nie będzie powodować 

zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług opiek. przez beneficjenta oraz zastąpienia środkami proj. dotychczasowego 

finansowania usług opiek.

1 865 244,24 1 585 457,60

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD 

WEZWANIEM ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ 

JADWIGI

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w 

Inowrocławiu

Projekt polegać będzie na utworzeniu Dziennego Domu Pobytu (DDP) przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. 

Wojska Polskiego 20, którego celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności: -integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i 

środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości, -aktywizacja uczestników poprzez 

rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień -tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez 

zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp. Utworzonych zostanie 10 miejsc w DDP przeznaczonych dla osób 

niesamodzielnych z miasta Inowrocławia (docelowo 50 os. w tym 36 K i 14 M skorzysta z DDP w trakcie trwania projektu oraz 

zostanie zachowana trwałość 10 miejsc w DDP co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu). Wśród 

uczestników będą os. niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń. Aby przełamać bariery dostępu do wsparcia, 

związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, osobom niesamodzielnym zostanie zaproponowana usługa dowozu do DDP. 

Ponadto w ramach projektu wsparciem zostanie objętych 15 opiekunów faktycznych, tak by zapewnić lepszą opiekę i integrację osób 

niesamodzielnych ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Organizacja pobytu uwzględniać będzie 

indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i 

indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, 

jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli 

nad własną osobą. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2019 r.

1 641 555,48 1 395 322,15

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Dzienny Dom Pobytu "Radość Życia" - II edycja

Projekt realizowany przez Parafię pw. MBNP w Mogilnie w partnerstwie z Gminą Mogilno (w okresie 01.02.2021-31.01.2023 r.) ma na 

celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 87 osób poprzez świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu oraz w 

formie usług opiekuńczych w środowisku domowym, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymaniu u os. 

będących w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w zw. z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. 

czynności dnia codz. Projekt realizowany będzie przez 23 miesiące w ramach 25 miejsc (w tym utworzonych zostanie 5 nowych miejsc 

przeznaczonych dla uczestników, 20 miejsc zostało utworzonych w ramach projektu „Radość Życia”- Dzienny Dom Pobytu dla osób 

niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego" nr umowy o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.376.2018). Wnioskodawca zachowa 

trwałość usług w projekcie poprzez utrzymanie 25 miejsc po zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji proj. oraz gotowość do świadczenia usług dla takiej samej liczby osób. Wskaźniki produktu: 1. Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie - 87. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 87. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 25.2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 25.

1 928 433,60 1 639 168,56

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

"Radość Życia" - Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z 

powiatu mogileńskiego

Projekt zakłada utworzenie przy Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób 

niesamodzielnych zamieszkujących powiat mogileński, realizację usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich 

opiekunów. Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 40 osób niesamodzielnych z terenu powiatu mogileńskiego 

oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań 

wspierających w terminie do 30.06.2020 r. Usługi zapewnią opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, mające na celu 

podtrzymywanie ich kondycji intelektualnej i stanowiące istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu 

ich rodzin. Utworzenie i działalność placówki zapewni osobom niesamodzielnym dzienną opiekę i aktywizację wg najwyższych 

standardów jakościowych: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie 

pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych. Projekt realizowany będzie przez Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Mogilnie w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym-Oddział w Bydgoszczy. Główne zadania to:1. Stworzenie 20 

miejsc w DDP do realizacji usług społecznych. W tym celu zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie 

przestrzeni do osób niepełnosprawnych (m.in.montaż platformy ) 2. Prowadzenie DDP dla osób niesamodzielnych świadczącego 

usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakresie nieobjętym ustawą z 

dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej). 3. Zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym w pełnieniu usług 

opiekuńczych i zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Po zakończeniu projektu zostanie 

zachowana trwałość 20 miejsc w DDP co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj.

2 082 712,94 1 770 305,99

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. 

ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE

Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób 

niesamodzielnych z terenu Grudziądza

Cel projektu: Poprawa sytuacji życiowej 72 osób niesamodzielnych z terenu miasta Grudziądza poprzez zwiększenie dostępności do 

wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 60 opiekunów faktycznych w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2019 r. Projekt zakłada formalne partnerstwo JST (Gmina Miasto Grudziądz) 

i PES (parafia Parafia rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbego, która zg. z ustawą o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie spełnia def. PES) - zgodnie z kryt. B.2.1. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujący zg. z KC na terenie miasta 

Grudziądz, w tym 72 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roz. regulaminu konkursu i 60 

opiekunów faktycznych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych. Główne zadania to:1.Stworzenie 24 miejsc usług opiekuńczych 

świadczonych w społ. lokalnej w budynku przylegającym do kościoła pw. M. Kolbego w Grudziądzu. W tym celu zakłada się prace 

adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do osób niepełnosprawnych (m.in. budowa podjazdu). 

2.Prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób niesamodzielnych świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakr. nieobjętym ustawą z 27.08.2004 r. o świad. 

opieki zdrowotnej). 3.Zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług 

opiekuńczych i zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Gł. wskaźniki rezultatu i produktu: 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–24;Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

objętych usługami społ.– 72,Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem–60. 

Zapewniona zostanie trwałość projektu po zakończ. jego realizacji co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji proj.

2 086 164,00 1 773 239,40



PRACOWNIA DORADZTWA 

PERSONALNEGO I POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ ŁUKASZ MAZUR

Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu

Cel proj.: Poprawa sytuacji życiowej 60os. niesamodzielnych z terenu Golubia-Dobrzyniapoprzez zwiększenie dostępności do wysokiej 

jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 30 opiekunów faktycznych w zakresie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi do 31.01.2022r. Projekt zakłada formalne partnerstwo: -JST (Miasto Gmina Golub-Dobrzyń), PSG 

,PDPiPP Ł. Mazur. Proj. adresowany jest do os. zamieszkujący zg. z KC Gminę Golub-Dobrzyń, w tym 60os. niesamodzielnych 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roz. regulaminu konkursu i 30 opiekunów faktycznych i os. z otoczenia osób 

niesamodzielnych. Główne zadania: 1. Stworzenie 20miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społ. lokalnej (w budynku 

udostępnionym przez miasto, będącym jego własnością). Zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i dostosowanie 

przestrzeni do os.niepełnosprawnych (m.in. łazienka). 2. Prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób niesamodzielnych 

świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb 

uczestników (w zakr. nieobjętym ustawą z 27.08.2004 r. o świad. opieki zdrowotnej). 3. Zapewnienie wsparcia opiekunom 

faktycznym i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych i zwiększenie ich um. w zakresie opieki nad 

os. niesamodz. Gł. wskaźniki rezultatu i produktu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–20 Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ.–60 Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia 

osób niesamodzielnych objętych wsparciem– 30 Zapewniona zostanie trwałość projektu oraz miejsc zgodnie z wytycznymi 

kwalifikowalności i regulaminem konkursu.

1 945 920,00 1 654 032,00

PRACOWNIA DORADZTWA 

PERSONALNEGO I POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ ŁUKASZ MAZUR

Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi

Cel proj.: Poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Ciechocin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej 

jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020 r. Proj. zakłada formalne partnerstwo:-JST(Gmina Ciechocin),-PES(PTE - która zg. z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie spełnia def. PES; kryt. B.2.1),-PSG(88.10.Z, 86.90.E, 86.90.A, 86.90.C - kryt. 

B.1.2),-PDPiPP Ł. Mazur(PKD 87.20.Z, 88.99.Z, 86.90 - kryt. B.1.2). Proj. adresowany jest do os. zamieszkujący zg. z KC Gminę 

Ciechocin, w tym 36os. niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roz. regulaminu konkursu i 36 

opiekunów faktycznych i os. z otoczenia osób niesamodzielnych. Główne zadania:-Stworzenie 18 miejsc usług opiekuńczych 

świadczonych w społ. lokalnej w Nowej Wsi (w budynku udostępnionym przez gminę, będącym jej własnością i stanowiącym część 

szkoły, w której było gimnazjum). Zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do 

os.niepełnosprawnych (m.in. łazienka). -Prowadzenie DDP dla os. niesamodzielnych świadczącego standardowe i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakr. nieobjętym ustawą z 

27.08.2004 r. o świad. opieki zdrowotnej). -Zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym i osobom z otoczenia osób 

niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych i zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

Gł. wskaźniki rezultatu i produktu: L.wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych–18.L.os. zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ.–36.L.opiekunów faktycznych/os. z otoczenia osób niesamodzielnych objętych 

wsparciem–36. Zapewniona zostanie trwałość projektu oraz miejsc zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności i regulaminem konkursu.

1 962 252,00 1 667 914,20

PRACOWNIA DORADZTWA 

PERSONALNEGO I POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ ŁUKASZ MAZUR

Dzienny Dom Pobytu "Grodno" II

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy wiejskiej i miejskiej Golub-Dobrzyń. Jego celem jest zwiększenie dostępności 

usług społecznych dla 72 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy miejskiej i wiejskiej Golub-

Dobrzyń poprzez stworzenie 4 miejsc świadczenia tych usług w formie DDP oraz w formie usług opiekuńczych w środowisku 

domowym do 31.12.2022 r. Projekt zakłada współpracę podmiotu JST i prywatnego (kontynuacja współpracy).Liczba miejsc 

świadczenia usług społecznych zwiększy się łącznie o 4 nowe miejsca świadczenia usług społecznych (2 nowe miejsca w DDP i 2 nowe 

miejsca świadczenia usług społecznych w miejscu zamieszkania), a liczba osób objętych tymi usługami zwiększy się o 36 osób (24 

osoby objęte usługami w DDP i 12 osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania). Planowane działania:1. W DDP 

utworzone zostaną 4 miejsca skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (2 nowe miejsca w DDP 

i 2 nowe miejsca świadczenia usług społecznych w miejscu zamieszkania)2. DDP będzie gotowy i w razie potrzeb świadczył będzie 

usługi opiekuńcze w środowisku domowym3. Zakłada się także wsparcie dla 30 opiekunów faktycznych mające na celu podniesienie 

ich kompetencji w zakresie sprawowania opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu .Gł. wskaźniki 

rezultatu i produktu:- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 22 miejsca (+4 w stosunku do 

poprzedniego funkcjonującego DDP, w tym +2 w opiece w ramach DDP oraz 2 w środowisku domowym - usługi opiekuńcze),- Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ. – 72,Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia 

osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych wsparciem – 30.Zapewniona zostanie trwałość projektu oraz 

miejsc zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności i regulaminem konkursu.

1 742 202,00 1 480 871,70

PRACOWNIA DORADZTWA 

PERSONALNEGO I POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ ŁUKASZ MAZUR

Dzienny Dom Pobytu "Grodno"

Cel proj.: Poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń (miejska i wiejska) poprzez zwiększenie 

dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów 

faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020r. Projekt zakłada formalne partnerstwo:-JST (Gmina 

Golub-Dobrzyń),-PES (PTE - która zg. z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie spełnia def. PES; kryt. B.2.1),-PSG 

(88.10.Z, 86.90.E, 86.90.A, 86.90.C - kryt. B.1.2),-PDPiPP Ł. Mazur (PKD 87.20.Z, 88.99.Z - kryt. B.1.2). Proj. adresowany jest do os. 

zamieszkujący zg. z KC Gminę Golub-Dobrzyń, w tym 36os. niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w roz. regulaminu konkursu i 36 opiekunów faktycznych i os. z otoczenia osób niesamodzielnych. Główne zadania:1. Stworzenie 18 

miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społ. lokalnej w Nowogrodzie (w budynku udostępnionym przez gminę, będącym jej 

własnością). Zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i dostosowanie przestrzeni do os.niepełnosprawnych (m.in. łazienka). 

2. Prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób niesamodzielnych świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakr. nieobjętym ustawą z 27.08.2004 r. o świad. 

opieki zdrowotnej). 3. Zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług 

opiekuńczych i zwiększenie ich um. w zakresie opieki nad os. niesamodz. Gł. wskaźniki rezultatu i produktu: Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług społecznych–18Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami 

społ.–36.Liczba opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem– 36. Zapewniona zostanie 

trwałość projektu oraz miejsc zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności i regulaminem konkursu.

1 920 636,00 1 632 540,60

SANATORIUM UZDROWISKOWE MAX 

MARIAN SZULC

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium 

MAX w Ciechocinku

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 48 osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego i wzrost umiejętności 35 

opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego w zakresie sprawowania opieki nad osobami 

niesamodzielnymi. Cel zostanie osiągniętych do 30.11.2019 r. Podstawowe produkty i rezultaty projektu to: - Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 16; - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 48; - Liczba opiekunów 

faktycznych objętych wsparciem – 35; - Liczba opiekunów faktycznych, u których odnotowano podniesienie poziomu umiejętności w 

zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi – 32; - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

projekcie – 12. Grupę docelową projektu stanowi: 1) 48 osób niesamodzielnych (30K, 18M) zamieszkujących na terenie powiatu 

aleksandrowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Są to osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia (choroby, doznanego urazu, nabytej 

niepełnosprawności lub podeszłego wieku) nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego (np. ubieranie, jedzenie). 2) 35 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (tj. 35 opiekunów faktycznych). W ramach projektu realizowane będą (poza rekrutacją) 3 

zadanie: Przygotowanie miejsc w Dziennym Domu Pobytu; Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu - wsparcie osób niesamodzielnych; 

Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu - wsparcie opiekunów faktycznych.

2 048 472,00 1 741 201,20

SANATORIUM UZDROWISKOWE MAX 

MARIAN SZULC
Dzienny Dom Pobytu MAX

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 56 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

zamieszkałych w gminach Bądkowo, Aleksandrów Kuj., Raciążek, Koneck i Ciechocinek i wzrost umiejętności 28 opiekunów 

faktycznych z powiatu aleksandrowskiego w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.07.2021 r.Usługi opiekuńcze będą 

realizowane w Dziennym Domu Pobytu w Łówkowicach (gmina Bądkowo), w celu przygotowania DDP zostaną przeprowadzone prace 

adaptacyjne na parterze budynku wolno stojącego oraz przylegającym do niego podwórzu w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni 

przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienia warunków funkcjonowania DDP zg z zał nr 10 do regulaminu 

konkursu. W wyniku prac w DDP będą funkcjonowały 2 sale, gabinet do terapii indywidualnej, aneks kuchenny z jadalnią, dwie 

łazienki w tym jedna z możliwością kąpieli i sala do ćwiczeń gimnastycznych i fizjoterapii. Główne produkty i rezultaty:Liczba 

utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 14 Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie – 56 Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 28 Grupa docelowa: 56 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych) zamieszkujących zg z KC w gminach Bądkowo, Aleksandrów 

Kujawski, Aleksandrów Kujawski-gmina wiejska, Raciążek, Koneck i Ciechocinek na terenie powiatu aleksandrowskiego.28 osób 

stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu aleksandrowskiego Zadania: Nr 

1. Adaptacja i wyposażenie DDPNr 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Nr 3. Wsparcie dla opiekunów 

faktycznychZapewniona zostanie trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych zg z zapisami regulaminu konkursu 

oraz trwałość projektu zg z zapisami regulaminu konkursu.

1 719 828,00 1 461 853,80



STOWARZYSZENIE "ECCE HOMO W 

STRZELNIE"
Budowa Dziennego Domu Pobytu w gminie Strzelno

Zadanie polegało będzie na budowie budynku usługowego – Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku z zapleczem 

terapeutyczno-socjalnym. Planowana budowa odbywać się będzie na działce nr 137 w miejscowości Łąkie w gm. Strzelno, woj. 

kujawsko-pomorskie. Wnioskodawca postanowił wybudować DDP, gdyż jest bardzo duże zapotrzebowanie na jego działalność na 

terenie powiatu mogileńskiego. Na niniejszym terenie DDP funkcjonuje tylko w gm. Mogilno. Projektowany budynek będzie 

parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia o wymiarach zewnętrznych 30,14x9,09 m.Dzienny Dom Pobytu będzie 

placówką wsparcia i opieki dla seniorów z terenu powiatu mogileńskiego. Zadanie zintegrowane jest z wnioskiem złożonym w ramach 

poddziałania RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. W ramach niniejszej operacji planuje się budowę nowego obiektu od 

podstaw, a następnie jego wyposażenie i samochód do przewozu osób. Przed budynkiem planowana jest budowa tarasu, a obok 

niego montaż 4 urządzeń fitness. Obiekt zostanie w całości przeznaczony dla seniorów, a w nim pracownie terapeutyczne i 

zagospodarowany teren wokół. Dzienny Dom Pobytu będzie realizował zadania mające na celu zapewnienie pomocy osobom 

starszym i zaspokajanie ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym, a 

także dążenie do poprawy stanu psychofizycznego osób objętych pomocą. Dzięki temu seniorzy, przy udziale wykwalifikowanego 

personelu, mimo utraty pełnej samodzielności, będą mogli w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Osoby, 

którym rodzina nie są w stanie zapewnić właściwej opieki w miejscu zamieszkania, kierowane są do DDP, co jednak wiąże się z 

potrzebą przystosowania się do nowego środowiska i może być dla osoby starszej trudne. Dlatego ważne jest, aby miejsce na Dzienny 

Dom Pobytu było dostosowane do osób starszych, przytulne i położone w bezpiecznym miejscu.

1 992 173,43 1 693 347,41

STOWARZYSZENIE "ECCE HOMO W 

STRZELNIE"
Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Dziennego Domu Pobytu w gminie Strzelno.Rezultatem 

realizowanego projektu będzie wzrost osób korzystających z usług opiekuńczych. Wnioskodawca nie założył tworzenia nowych miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas istniejących miejsc 

tej opieki.Działania podejmowane w projekcie będą przeciwdziałać poczuciu osamotnienia oraz zjawisku marginalizacji 60 osób 

starszych w powiecie mogileńskim. Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż osoby powyżej 65 r.ż. czują się wykluczeni 

społecznie z powodu podeszłego wieku (ograniczeniem wynikającym z jego osiągnięcia np. utrata sprawności zdrowotnej, obniżenie 

zdolności percepcyjno-motorycznych), zaprzestania aktywności zawodowej co może wywołać wśród nich.: poczucie bezradności, 

utraty sensu życia, poczucie bycia niepotrzebnymi, izolacji.Wniosek będzie powiązany z wnioskiem, który zostanie złożony w ramach 

poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną dotyczącego budowy Dziennego Domu Pobytu.Wsparcie w pierwszej 

kolejności będzie skierowane do:1. osób lub rodzin zag. ubóstwem lub wykl. społ. doświadczających wielokrotnego wyk. społ. ;2. 

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną i osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepeł. intel. i osoby z całościowymi zab. roz.;3. osób korzystające z POPŻ;4. osób zamieszkujących na 

obszarach objętych programem rewitalizacji;5. pierwszeństwo ponad w/w przesłankami mają osoby z niepeł. i osoby nies., których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o PS.W ramach 

projektu będą świadczone usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane w ramach Dziennego Domu Pobytu.

1 264 512,00 1 074 835,20

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ 

ROZWOJU GMINY UNISŁAW"
Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” oraz Gminę Unisław ma na celu 

utworzenie 15 miejsc w nowo utworzonym Dziennym Domu Pobytu Seniora przy ul. Lipowej w Unisławiu. Otwarcie Dziennego Domu 

Pobytu Seniora zwiększy liczbę i dostępność miejsc usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, niesamodzielnych powyżej 60 r.ż. z terenu gminy Unisław. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie 

planowania problemy i został poprzedzony diagnozą przeprowadzoną przez partnerstwo w okresie od 01-03.2020 r. Diagnoza 

potwierdziła potrzebę realizacji projektu. Okres realizacji: od 1.10.2020 r. do 31.08.2022 r.Grupa docelowa:-30 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tzn. osób, 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.Główne zadania:1. Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu 2. Bieżące funkcjonowanie 

Dziennego Domu Pobytu Seniora przez okres 20 miesięcyW rezultacie proj. zostaną osiągnięte:kluczowe wskaźniki produktu:- Liczba 

obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1 sztuka;- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 os.;-Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie kluczowe-30os.; wskaźniki rezultatu:- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu– 15 miejsc;- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących 

po zakończeniu projektu-15 miejsc.

750 000,00 637 500,00

STOWARZYSZENIE „SZANSA NA 

ZDROWIE”

Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dzienny 

środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną adaptacją i 

przebudową oraz infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dzienny środowiskowy dom samopomocy wraz z 

niezbędną adaptacją i przebudową oraz infrastrukturą towarzyszącą.Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Szansa na 

Zdrowie”. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć przede 

wszystkim użytkowników obiektu, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji niniejszej inwestycji.Projekt będzie realizowany w 

Gminie Książki, na działce nr 84/1.Głównym problemem jest niewystarczająca ilość infrastruktury służącej pobytowi dziennemu dla 

osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy.Głównym celem jest 

zwiększenie ilości infrastruktury służącej pobytowi dziennemu dla osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi w 

postaci Środowiskowego Domu Samopomocy.Planowanymi produktami realizacji projektu będą: a) Liczba nowych lub 

zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.b) Liczba 

obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.c) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt.Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:a) Liczba osób 

korzystających z nowych lub zaadoptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych 

społeczności – 60 osóbZakres rzeczowy/harmonogram inwestycji obejmuje realizację następujących działań:1) Roboty budowlane: 

04.2021 – 11.20212) Wyposażenie: 04.2021 – 11.2021

4 535 183,32 3 854 905,82

STOWARZYSZENIE IM. SUE RYDER
Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby 

otępienne

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 32 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy 

poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu (24 osoby) oraz środowisku domowym (8 osób), a także aktywizacja 

społeczna 16 opiekunów faktycznych do 30.03.2020 r.Projekt jest skierowany do 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z powodu niesamodzielności wynikającej z dotknięcia chorobami otępiennymi.Osobom tym udzielone będzie wsparcie 

polegające na możliwości korzystania z wieloaspektowej pomocy w ramach dziennego domu pobytu.W ramach DDP przewiduje się 

następujące wsparcie:Pacjentom oferowane będą różnorodne formy wsparcia:-Trening orientacji w rzeczywistości -Ćwiczenia 

usprawniające pamięć i inne funkcje poznawcze.-Aktywizacja ruchowa (kinezyterapia) – np. spacer, gimnastyka, nordic walking.-

Zajęcia relaksacyjne-Terapia reminiscencyjna-zajęcia terapeutyczne (terapia psychologiczna, logopedyczna, trening kognitywny z 

użyciem technologii komputerowych, ćwiczenia fizyczne, , indywidualna terapia zajęciowa – rozwijanie zainteresowań pacjenta)-

Ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności funkcjonalnych-Muzykoterapia;-Trening interpersonalny oraz umiejętności 

społecznych- Manualna terapia zajęciowa -Arteterapia – różnorodne formy plastyczne, wykorzystywanie osiągnięć kultury do 

aktywizacji chorychDodatkowo przewiduje się zajęcia z logopedą, dogoterapię, jogę śmiechu, wycieczki, wydarzenia kulturalne, 

choreoterapię (np. tańce w kręgu).Wyżej wymienione działania zostaną uwzględnione w całotygodniowym grafiku zajęć po 

rozpoznaniu indywidualnych potrzeb uczestników.Dodatkowo wsparcie objętych będzie 16 opiekunów osób cierpiących na choroby 

otępienne, które korzystać będą mogły z warsztatów grupowych oraz poradnictwa indywidualnego.Ponadto przewiduje się realizację 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 1. Wsparciem objętych zostanie 8 osób niesamodzielnych.

1 808 652,00 1 537 354,20

STOWARZYSZENIE IM. SUE RYDER
Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby 

otępienne II

Projekt partnerski podmiotu ekonomii społecznej i jednostki org. samorządu terytorialnego.Celem projektu jest podtrzymanie 

sprawności życiowej i społecznej 66 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu chorych na otępienia mieszkanek i 

mieszkańców Bydgoszczy poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu (54 osoby) oraz środowisku domowym (12 osób) 

do 31.03.2022 r.Projekt jest skierowany do 66 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności wynikającej z dotknięcia chorobami otępiennymi.Osobom tym udzielone 

będzie wsparcie polegające na możliwości korzystania z wieloaspektowej pomocy w ramach dziennego domu pobytu (pobyt stały 7 

miesięcy lub opieka wytchnieniowa)W ramach DDP przewiduje się następujące wsparcie:Pacjentom oferowane będą różnorodne 

formy wsparcia:-Trening orientacji w rzeczywistości-Ćwiczenia usprawniające pamięć i inne funkcje poznawcze.-Aktywizacja ruchowa 

(kinezyterapia) – np. spacer, gimnastyka, nordic walking.-Zajęcia relaksacyjne-Terapia reminiscencyjna-zajęcia terapeutyczne (terapia 

psychologiczna, logopedyczna, trening kognitywny z użyciem technologii komputerowych, ćwiczenia fizyczne, , indywidualna terapia 

zajęciowa – rozwijanie zainteresowań pacjenta)-Ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności funkcjonalnych-

Muzykoterapia;- Manualna terapia zajęciowa,-Arteterapia.Dodatkowo przewiduje się zajęcia z choroterapii, dogoterapię, wycieczki, 

wydarzenia kulturalne, choreoterapię (np. tańce w kręgu).Wyżej wymienione działania zostaną uwzględnione w całotygodniowym 

grafiku zajęć po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb uczestników.Ponadto przewiduje się realizację usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania. Wsparciem objętych zostanie 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizacja przez 

partnera (jst) Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

1 597 848,00 1 358 170,80



TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. 

BRATA ALBERTA KOŁO 

INOWROCŁAWSKIE

Dzienny Dom Pobytu "Albert"

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie w partnerstwie z PTE (01.04.2018-

31.03.2020r).Proj. polegać będzie na utworzeniu DDP w Inowrocławiu w budynku przy ul. Toruńskiej 24, którego celem będzie 

podtrzymywanie u os. w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w 

szczególności: -integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie 

właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości, -aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz 

indywidualnych uzdolnień -tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, 

kulturalnych,towarzyskich, itp. Utworzonych zostanie 15 miejsc przeznaczonych dla os. niesamodzielnych z Inowrocławia (docelowo 

30 os. skorzysta z DDP w trakcie trwania proj.). Wnioskodawca zachowa trwałość nowoutworzonego DDP poprzez utrzymanie 15 

miejsc po zakończeniu realizacji proj, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość do świadczenia 

usług dla takiej samej liczby os. Wśród UP będą os.niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń. Aby przełamać 

bariery dostępu do wsparcia, związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, os.niesamodzielnym zostanie zaproponowana 

usługa dowozu do DDP. Ponadto w ramach proj. wsparciem zostanie objętych 20 OF, tak by zapewnić lepszą opiekę i integrację 

os.niesamodzielnych ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w proj. Organizacja pobytu uwzględniać będzie 

indywidualne potrzeby,oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i 

indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, 

jak również będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli 

nad własną osobą.

1 971 624,00 1 675 880,40

u

Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na 

utworzenie Domu Dziennego Pobytu

Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z 

przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu. Planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia technicznego i 

teletechnicznego oraz meblowo – sprzętowego. Nastąpi rozebranie części ścian działowych z poszerzeniem istniejących niektórych 

ościeży, skucie wszystkich warstw posadzek i okładzin ceramicznych ściennych. Zdemontowane zostaną drzwi z ościeżnicami oraz 

urządzenia sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. W obszarze przebudowy przewiduje się wykonanie trzech nadproży stalowych. 

Ściany zewn. zostaną uzupełnione o warstwę styropianu i wykończone tynkiem mineralnym. Ponad dach zostaną wyprowadzone 

nowe kanały wentylacyjne. Na posadzkach zostaną ułożone wykładziny bezspoinowe, antypoślizgowe, a w pomieszczeniach 

„mokrych” posadzki w systemie „mokra stopa” o podwyższonej antypoślizgowości. W przedsionku i pokoju terapii indywidualnej 

będą zamontowane drzwi aluminiowe o odporności ogniowej, w pozostałych pomieszczeniach – drzwi płytowe szklone/pełne; w 

okleinie drewnopodobnej. Planuje się wykończenie ścian zew. tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i pomalowanie farbą. Rury i 

rynny zostaną zamontowane ponownie, a obróbki blacharskie wymienione na nowe. Nad wejściem do budynku zaprojektowano 

zadaszenie ze szkła laminowanego i hartowanego w wykonaniu systemowym. Ściany wewn. zostaną pomalowane farbą zmywalną, 

odporną na szorowanie. W sali gimnastycznej, klubie będą tapety, w łazienkach i pomieszczeniach kuchen. płytki ceramiczne, w sali 

dziennej okładziny ścienne. Ponadto planuje się nowe instalacje wod-kan, c.w. oraz C.O. W zakresie instalacji elektrycznej wykonane 

będą nowe rozdzielnie z podlicznikiem. Głównym celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Barcin dostępności do 

środowiskowych usług wsparcia, poprzez utworzenie domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu wieku i stanu zdrowia.

897 015,15 762 462,84

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, 

KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 

W BYDGOSZCZY

Dom Dziennego Pobytu - Bursztynowy Senior

Projekt realizowany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem 

Inowrocławskim (w okresie 01.02.2021-31.01.2023 r.) ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 84 osób poprzez 

świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymaniu u os. 

będących w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości.Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wymagają opieki lub wsparcia w 

wykonywaniu co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego z gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław - gmina 

wiejska, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Rojewo, Złotniki Kujawskie oraz ich opiekunowie faktyczni.Projekt spełnia wymagania 

jakościowe określone w regulaminie konkursu.Wnioskodawca zachowa trwałość usług w projekcie poprzez utrzymanie 20 miejsc po 

zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość do świadczenia usług dla 

takiej samej liczby osób.Wskaźniki produktu:1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 842. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 843. Liczba 

opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie - 24Wskaźniki rezultatu:1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 202. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 203. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w 

zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - 19

2 016 336,00 1 713 885,60

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY
Dzienny dom pobytu - dobre rozwiązanie

1. Cel projektu: Wzrost poziomu dostępności usług społecznych dzięki utworzeniu dziennego domu pobytu w Bydgoszczy dla 30 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej 30 osób z ich 

otoczenia do 31 października 2019r. 2. Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: -Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 30; -Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 20K i 

10M (ogółem 30 os.). 3. Grupa docelowa projektu: I. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, niesamodzielne, w tym starsze i z niepełnosprawnościami, zamieszkujące, zgodnie z kodeksem cywilnym, 

obszar powiatu bydgoskiego i m.Bydgoszcz. II. Grupę docelową będą stanowiły 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, zgodnie z kodeksem cywilnym, obszar powiatu 

bydgoskiego i m.Bydgoszcz. 4. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: -diagnoza potrzeb, -zajęcia grupowe, -

zajęcia indywidualne, -animacja i wycieczki. 5. Wartość projektu: 2 040 208,33zł

2 040 208,33 1 734 177,08

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY
Dzienny Dom Pobytu w Paterku

1. CEL PROJEKTU: Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu o 20 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 do 31 maja 2021 r.2. GŁÓWNE PRODUKTY I REZULTATY:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 

50Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 203. 

GRUPA DOCELOWA:I. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujące zgodnie z 

kodeksem cywilnym, obszar powiatu nakielskiego (zgodnie z kryt. B.1.6.). II. Grupę docelową będą stanowiły 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, zgodnie z kodeksem cywilnym, 

obszar powiatu nakielskiego. 4. GŁÓWNE ZADANIA:PRZYGOTOWANIE MIEJSC I REALIZACJA ZAJĘĆ W DDP (VII.2019r.-V.2021r.):-etap: 

ZAKUP WYPOSAŻENIA I PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ (VII-IX.2019r.),-etap: REALIZACJA WSPARCIA (X.2019r.-V.2021r.).

1 496 080,23 1 271 668,19

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY
Dzienny Dom Pobytu w Bydgoszczy

1. Cel projektu: Wzrost poziomu dostępności usług społecznych dzięki utworzeniu dziennego domu pobytu w Bydgoszczy na 15 

miejsc dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej 30 

osób z ich otoczenia do 30 czerwca 2020r. 2. Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: -Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 15; -Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 20K i 

10M (ogółem 30 os.). 3. Grupę docelową projektu będą stanowiły: I. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

niesamodzielne, w tym starsze i z niepełnosprawnościami, zamieszkujące, zgodnie z kodeksem cywilnym, obszar powiatu 

bydgoskiego i m.Bydgoszcz. II. 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, zgodnie z kodeksem cywilnym, obszar powiatu bydgoskiego i m.Bydgoszcz. 4. Główne zadania, które zostaną 

zrealizowane w ramach projektu: - Przygotowanie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Bydgoszczy5. Wartość projektu: 1 718 

644,13zł (dofinansowanie: 1 581 152,59zł).Wsparcie w ramach projektu nie będzie powodowało zmniejszenia dotychczasowego 

finansowania usług opiekuńczych przez beneficjenta oraz zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze 

środków innych niż europejskie.

1 718 644,13 1 460 847,51



WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY
Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz

Cel projektu: Poprawa sytuacji życiowej 30 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Dobrcz poprzez zwiększenie dostępności do 

wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 30 opiekunów faktycznych w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020 r. Projekt zakłada formalne partnerstwo JST (Gmina Dobrcz) i uczelni / 

organizacji non-profit Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujący na terenie gminy 

Dobrcz, w tym 30 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu regulaminu konkursu i 

30 opiekunów faktycznych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych. Główne zadania to: Stworzenie 15 miejsc usług opiekuńczych 

świadczonych w społ. lokalnej na piętrze piętrze Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu. W tym celu zakłada się: prace adaptacyjne, 

zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do potrze DDP. Prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób 

niesamodzielnych świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i 

zindywidualizowany do potrzeb uczestników (w zakresie nieobjętym ustawą z 27.08.2004 r. o świad. opieki zdrowotnej). 

Zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych . Adaptacja umożliwi świadczenie 

pełnych dedykowanych form opieki i wsparcia dla osób z różnymi potrzebami i ograniczeniami samodzielności oraz będzie zgodna z 

wymogami stawianymi Regulaminem Konkursu. (Załącznik 35). Zachowana zostanie trwałość co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu.Wskaźniki produktu i rezultatu:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 15Liczba opiekunów faktycznych, którym udzielone zostanie wsparcie w 

projekcie: 30

1 738 308,00 1 477 561,80

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY
Dzienny Dom Pobytu w Żninie

CEL PROJEKTU: Zwiększenie stopnia dostępności usług społecznych dzięki utworzeniu dziennego domu pobytu w Żninie na 15 miejsc 

dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej 30 osób z 

ich otoczenia do 31 marca 2020r.GŁÓWNE WSKAŹNIKI:-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu - 15;-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 20K i 10M (ogółem 30 os.).GRUPA DOCELOWA:I. osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne, w tym starsze i z niepełnosprawnościami, zamieszkujące, zgodnie z 

kodeksem cywilnym, obszar powiatu żnińskiego lub gminy Żnin.II. 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, zgodnie z kodeksem cywilnym, obszar powiatu żnińskiego lub gminy 

Żnin.ZADANIA:- Przygotowanie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w ŻninieWARTOŚĆ PROJEKTU: 1 832 409,60 zł 

(dofinansowanie: 1 685 816,83 zł).

1 832 409,60 1 557 548,16

ZOFIA PACHNIK Dzienny Dom Pobytu Złowody

Projekt realizowany przez Zofię Pachnik w partnerstwie z Gminą Wielgie oraz PTE - Oddział w Bydgoszczy (w okresie 01.07.2019-

30.06.2021 r.) polegać będzie na utworzeniu DDP w miejscowości Złowody w budynku pod adresem Złowody 48 87-603 Wielgie, 

którego celem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymanie u os. będących w niekorzystnej sytuacji życiowej 

poczucia własnej wartości. 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. Utworzonych zostanie 16 miejsc przeznaczonych dla os. niesamodzielnych z gminy 

Wielgie (docelowo 42 os. w trakcie trwania proj. skorzysta z usług DDP). Wnioskodawca zachowa trwałość powstałego DDP poprzez 

utrzymanie 16 miejsc po zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość 

do świadczenia usług dla takiej samej liczby os. Główne zadania to: 1. Stworzenie 16 miejsc w DDP do realizacji usług społecznych. W 

tym celu zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do osób niepełnosprawnych - wśród UP 

będą os.niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń do ich potrzeb 2. Prowadzenie DDP dla osób 

niesamodzielnych świadczącego usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników 

(które będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad 

własną osobą).W rezultacie projektu:- 42 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;- 16 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu zostanie wspartych w programie;- powstanie jeden obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

1 818 436,80 1 545 671,28

ZOFIA PACHNIK Dzienny Dom Pobytu Lipno

Projekt realizowany przez Zofię Pachnik w partnerstwie z Gminą Miasta Lipna oraz Klubem Seniora „Nawojka” (w okresie 01.06.2019-

31.05.2021 r.) polegać będzie na utworzeniu DDP w Lipnie w budynku pod adresem Osiedle Sikorskiego 17, 87-600 Lipno, którego 

celem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymanie u os. będących w niekorzystnej sytuacji życiowej poczucia 

własnej wartości. 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. Utworzonych zostanie 18 miejsc przeznaczonych dla os. niesamodzielnych z m. Lipna (docelowo 54 os. 

w trakcie trwania proj. skorzysta z usług DDP). Wnioskodawca zachowa trwałość powstałego DDP poprzez utrzymanie 18 miejsc po 

zakończeniu realizacji proj., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji proj. oraz gotowość do świadczenia usług dla 

takiej samej liczby os. Główne zadania to: 1. Stworzenie 18 miejsc w DDP do realizacji usług społecznych. W tym celu zakłada się 

prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do osób niepełnosprawnych (m.in. montaż platformy ) - 

wśród UP będą os.niepełnosprawne, stąd konieczność dostosowania pomieszczeń do ich potrzeb 2. Prowadzenie DDP dla osób 

niesamodzielnych świadczącego usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników 

(które będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie pobytu w DDP, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad 

własną osobą).W rezultacie projektu:- 54 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;- 18 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu zostanie wspartych w programie;- powstanie jeden obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

1 894 752,00 1 610 539,20

189 388 666,31 157 034 953,55

Listopad 2021 r.

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


