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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

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

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Budowa lub remonty adaptacyjne obiektów z przeznaczeniem na domy dziennego pobytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020



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

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.

337 172,03 256 451,11

GMINA BARCIN

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



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 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 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 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 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 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



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.

1 992 177,27 1 693 347,41

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

4 535 183,31 3 854 905,81

40 578 193,87 30 528 761,39

Przygotował: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Maj 2022 r.


