UCHWAŁA Nr 268/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na
historię, tradycję i naturę” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński w roku 2017
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t. j. z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t. j. z późn. zm.2), w związku z
Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu
Państwa z programów resortowych3 uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na
historię, tradycję i naturę” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński w roku 2017 w ramach
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.
3
Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września
2013 r. oraz Uchwałą nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
1
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Załącznik
do Uchwały Nr 268/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.
Koncepcja projektów dofinansowywanych
lub finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej , niepodlegających zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa
LP
członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ,
środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych oraz ze środków budżetu
Państwa z programów resortowych.

Uszczegółowienie

Projekt kierowany jest do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów
samopomocy z terenu powiatu toruńskiego –
osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców domów pomocy społecznej oraz
uczestników zajęć środowiskowych domów
samopomocy dotyczących aktywizacji społecznej. To już trzecia edycja projektu. Pierwsza skierowana była do mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Pigży – projekt pn.
„Powróćmy jak za dawnych lat –
„Aktywni Bez Ograniczeń”, który realizowany
Otwarci na historię, tradycję i
był przez Powiat Toruński w okresie czerwiec
naturę”
– październik 2014 r. Druga edycja skierowana
.
była do wszystkich domów pomocy społecznej
oraz uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy – projekt pn. Tacy sami –
Otwieramy się na innych” realizowany w
okresie czerwiec – listopad 2015r. Projekt pn.
„Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na
historię, tradycję i naturę” jest kontynuacją
poprzednich edycji i skierowany jest do
wszystkich domów pomocy społecznej oraz
środowiskowych domów samopomocy z
terenu powiatu toruńskiego.
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Nazwa projektu

2

Nazwa podmiotu, który będzie realizował
Wydział Edukacji i Spraw Spoprojekt (jednostka organizacyjna lub wydział
łecznych Starostwa PowiatoweStarostwa Powiatowego w Toruniu odpogo w Toruniu
wiedzialny za realizację projektu)

3

Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), z którego planowany projekt będzie
finansowany lub współfinansowany

4

Cel projektu (czemu projekt ma służyć z
uwzględnieniem zadań powiatu)

Opis

Program Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
„Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”.
Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Dobrze funkcjonujący system
wsparcia osób z zaburzeniami
psychicznymi zagrożonych
wykluczeniem społecznym
polegający na:
- poszerzeniu oferty form wsparcia poprzez działalność edukacyjną
– organizację warsztatów mających na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną
pozytywnie na samoocenę
uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania
się;

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert do udziału w konkursie zaproszone zostały jednostki samorządu terytorialnego.
Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie
projektów realizowanych w ramach programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi – konkurs ogłoszony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej.
Projekt jest kontynuacją projektów z poprzednich lat. Zrealizowane warsztaty i wyjazdy
przygotowały podopiecznych do szerszej
integracji ze środowiskiem lokalnym, stąd
założeniem projektu pn. „Powróćmy jak za
dawnych lat – Otwarci na historię, tradycję i
naturę” jest wsparcie osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez realizację warsztatów i
zajęć praktycznych w terenie tj. poza domami
pomocy społecznej i środowiskowymi domami
samopomocy. Hasło projektu to: Folkowo –
Zielono – Historycznie - Etnograficznie.
Warsztaty pozwolą uczestnikom projektu
cofnąć się do lat dzieciństwa, młodości oraz
poznać zwyczaje wsi jakie panowały w daw-
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- organizację innowacyjnych
form spędzania czasu wolnego
jako alternatywa dla powszechnie przyjętych form pracy z
osobami z zaburzeniami psychicznymi
- organizację form aktywności
uwzględniające indywidualne
zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi,
- organizację imprez rekreacyjnych służących rozwojowi i
aktywności społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi,
- integrację osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin ze
środowiskiem lokalnym.

nych czasach. Zorganizowane zostaną warsztaty pn. 100 lat temu na wsi, warsztaty plastyczne o tematyce dawnej wsi, pięknych wiejskich
pejzaży, warsztaty papierniczo – drukarskie z
wyrobu papieru, warsztaty garncarskie, praktyczne zajęcia z pieczenia tradycyjnego wiejskiego chleba, sernika, masła oraz miodu.
Odbędą się także wycieczki do Biskupina,
Osady w Karbówku, na Jarmark Katarzyński
do Torunia, do Regionalnej Izby Historii i
Tradycji oraz zorganizowany zostanie rejs po
Gople połączony ze zwiedzaniem zabytkowej
Mysiej Wieży.
Projekt ma na celu szeroką integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i osób
niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin
oraz seniorów z klubów seniora – służyć temu
będzie zorganizowana biesiada ludowa z
udziałem członkiń z klubów seniora, wspólne
śpiewy z seniorami, konkursy dla uczestników
projektu.
Z każdych warsztatów uczestnicy projektu
wytworzą własne produkty, z których zorganizowana zostanie wystawa na uroczystości
kończącej projekt.

1) Impreza inauguracyjna –
ekologiczna biesiada ludowa
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Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach projektu ma być realizowane)

2) Warsztaty wyjazdowe pod
hasłem: Folkowo – Zielono –
Historycznie – Etnograficznie.
- Muzeum Etnograficzne w
Toruniu – warsztaty pn. 100 lat
temu na wsi,
- Fundacja Piękniejszego Świata
w Skłudzewie – warsztaty pn.
Jesteśmy artystami,
- Wyjazd do Biskupina – warsztaty pn. Jak za dawnych czasów,
- Muzeum Piśmiennictwa i
Drukarstwa w Grębocinie –
praktyczne zajęcia z wytwarzania papieru,
- Jarmark Katarzyński w Toruniu
– zajęcia praktyczne: szukamy
wartościowych staroci,
- Osada Karbówko - przejażdżki
konne bryczką, grota solna,
kręgielnia oraz grill w kuźni,
- Rejs statkiem po Gople oraz
zwiedzanie z przewodnikami
Mysiej Wieży w Kruszwicy,
- Warsztaty z tradycyjnego
wyrobu chleba w Gościńcu w
Wilczych Kątach,
- Zwiedzanie z przewodnikiem
Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach,
- Warsztaty pn. Miód z własnej
pasieki,
- Warsztaty garncarskie – własny
wyrób biżuterii i ozdób z gliny,
- Przejście „Szlakiem Tradycji i
Smaku” - warsztaty z wyrobu
tradycyjnego Sernika Głuchowskiego oraz warsztaty w Gospodarstwie Edukacyjnym Babaluda
z wyrobu masła
- Uroczystość zakończenia projektu – wystawa prac i podsumowanie projektu.
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72 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na
długotrwałą chorobę i niepełnosprawność, mających problemy z
funkcjonowaniem w społeczeństwie kończąc udział w kolejnej
edycji projektu poprawią oraz
wzmocnią swoją pozycję społeczną w lokalnym środowisku,
Wskaźniki projektu planowane do osiągniępoprawią relacje społeczne i
cia (wymienić)
samoocenę; powrót do czasów
dzieciństwa i młodości poprawi
ich kondycję psychofizyczną,
nabędą umiejętności aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym, co przyczyni się do poprawy postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku zewnętrznym.
Dom Pomocy Społecznej
w Pigży, Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, Dom
Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w
Chełmży, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Osieku nad
Wisłą, Muzeum Etnograficzne w
Toruniu, Fundacja Piękniejszego
Świata w Skłudzewie, Biskupin,
Muzeum Piśmiennictwa i DruMiejsce realizacji projektu
karstwa w Grębocinie, Jarmark
Katarzyński w Toruniu, Osada
Karbówko, Kruszwica - Rejs
statkiem po Gople oraz zwiedzanie, Gościniec Wilcze Kąty,
Regionalna Izba Historii i Tradycji w Łysomicach, Gospodarstwo Edukacyjne Babaluba,
Głuchowo, Aula Szkoły w
Chełmży – warsztaty oraz zakończenie projektu, Starostwo
Powiatowe w Toruniu - zarządzanie projektem.
Mieszkańcy czterech domów
pomocy społecznej oraz uczestnicy zajęć dwóch środowiskoAdresaci projektu
wych domów samopomocy z
terenu powiatu toruńskiego,
rodziny uczestników projektu,
opiekunowie.
72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy
społecznej oraz dwóch środowiskowych domów samopomocy
(po 12 uczestników z każdej
Planowana ilość uczestników projektu
jednostki), 24 opiekunów, łącznie 96 osób, a także zaproszeni
do udziału w projekcie seniorzy
z terenu powiatu toruńskiego
oraz rodziny uczestników projektu.
72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy
Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy
społecznej oraz dwóch środowiuczestników (przewidywana liczba
skowych domów samopomocy
osób/podmiotów kwalifikujących się do
(po 12 uczestników z każdej
objęcia wsparciem)
jednostki), a także 24 opiekunów
– łącznie 96 osób.

Celem udziału wymienionych w opisie grup
jest integracja uczestników projektu z otaczającym środowiskiem, mieszkańcami innych
domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy, a także seniorów
z terenu powiatu.
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Czas realizacji projektu (od – do)
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Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

16.01.2017 r.

13

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
lub potrzebne przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu (różne oświadczenia, zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.)

Oferta realizacji zadania publicznego, oświadczenia wymagane zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym.
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Wartość całkowita projektu

125.000 PLN
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Planowana wartość wsparcia ze środków
zagranicznych

Nie dotyczy
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Wymagany wkład własny

25.000 PLN
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Planowany zakres rzeczowo – finansowy
planowanych nakładów na realizację projektu

01.04.2017r.-15.12.2017r.

Planowane zakupy i wydatki
inwestycyjne

Planowane zakupy pozostałe

18

19

Dane uzupełniające

Zamówienia publiczne

Sposób zarządzania projektem
(ilość osób, forma zatrudnienia )

Nie dotyczy
Stojaki reklamowe, materiały na warsztaty,
artykuły spożywcze, upominki dla uczestników projektu.
Zarządzanie projektem – koordynator projektu, księgowa projektu, asystenci merytoryczni
– 6 osób (po jednej osobie w każdej jednostce). Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Powyżej 30 tyś. euro
( ilość )

Nie dotyczy

Do 30 tyś. euro
( Tak /Nie )

Tak
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Obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego
audytu projektu (TAK lub NIE):

Nie

21

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po
zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna
za skompletowanie dokumentów, nadzór nad
przekazaniem dokumentów)

Małgorzata Głowacka - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego - koordynator projektu.
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