
UCHWAŁA Nr  21/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród 

was” planowanego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu   
 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
),  

w związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia  

12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów 

dofinansowanych 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 resortowych uchwala się,  

co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród 

was” planowanego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu stanowiącą załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

  

Marek Olszewski 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 , poz. 1366, poz. 1669                  

i poz. 1693 .  



 

 
Załącznik  

do Uchwały Nr 21/2018 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 31.12.2018 r. 
 

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki 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 resortowych. 

1 Nazwa projektu    

„Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” 

 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności - edycja 2019. 

Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”-  konkurs ogłoszony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, 

której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie poko-

nać. Projekt nastawiony jest na podniesienie poziomu świadomości osób z zburzeniami psychicznymi o tkwiących w 

nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak rów-

nież pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.  Powyższy cel realizowany będzie poprzez:  

- organizację warsztatów 

- organizowanie zajęć i wyjazdów 

- organizację spotkań integracyjnych  

- organizację wystaw i koncertów  

- integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym 

Powyższe działania mają na celu wzmocnienie pozytywnej postawy oraz budzenie świadomości społecznej na temat 

zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi oraz rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Spotkania integracyjne wszystkich uczestników projektu oraz zaproszonych gości mające na celu zaprezentowanie 

poszczególnych gmin i miasta powiatu toruńskiego, na terenie których znajdują się poszczególne domy pomocy spo-

łecznej i środowiskowe domy samopomocy, bogactwo historyczne i kulturalne regionu, a także przedstawienie roli i 



Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki 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 resortowych. 

zadań samorządu gminnego, w tym oferty dla seniorów, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z dysfunkcją psy-

chiczną: 

1) Warsztaty historyczne, które odbywać się będą m.in. w Zamku Bierzgłowskim, Olenderskim Parku Etnograficznym 

w Wielkiej Nieszawce  

2) Warsztaty teatralne z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych do udziału w projekcie dzieci, młodzieżą 

szkół, klubami seniora, lokalnymi zespołami ludowymi, w czasie których przygotowane zostaną teatralne wersje bajek 

lub legend mających źródło na terenie danej gminy/miasta powiatu toruńskiego. 

3) Warsztaty muzyczno – plastyczne, w czasie których uczestnicy projektu oraz zaproszeni do udziału goście (dzieci, 

młodzież szkół, kluby seniora, lokalne zespoły ludowe) prezentować będą twórczość swojego regionu.  

4) Warsztaty modelarskie. 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

72 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność, mające pro-

blemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie kończąc udział w projekcie poprawią oraz wzmocnią swoją pozycję spo-

łeczną w lokalnym środowisku, wzmocnią relacje społeczne i samoocenę, poprawią w ten sposób swoją kondycję psy-

chofizyczną, nabędą umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, co przyczyni się do poprawy postrze-

gania osób niepełnosprawnych w środowisku zewnętrznym; zaproszenie do udziału w projekcie innych środowisk 

(dzieci, młodzież, seniorzy oraz chętni do udziału członkowie rodzin uczestników projektu) przyczyni się do  wzmoc-

nienia pozytywnej postawy oraz pobudzenia świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych oraz promowania 

postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7  Miejsce realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, Dom Pomocy Społecznej w Do-

brzejewicach, Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży, Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą i miejsca odwiedzane w gminie Łubianka, Wielka Nieszawka, Obrowo, 

Chełmża oraz Miasto Chełmża. 

8  Adresaci projektu Mieszkańcy czterech domów pomocy społecznej oraz uczestnicy zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy z 

terenu powiatu toruńskiego – osoby z zaburzeniami psychicznymi zagrożone wykluczeniem społecznym. 

9 Planowana ilość uczestników projektu 72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy społecznej oraz dwóch środowiskowych domów samo-

pomocy (po 12 uczestników z każdej jednostki), 24 opiekunów, łącznie 96 osób, a także osoby zaproszone do udziału w 

projekcie (dzieci, młodzież, seniorzy oraz chętni do udziału członkowie rodzin uczestników projektu) 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy społecznej oraz dwóch środowiskowych domów samo-

pomocy (po 12 uczestników z każdej jednostki), a także 24 opiekunów – łącznie 96 osób. 

11 Czas realizacji projektu (od – do)   01.04.2019r.-15.12.2019r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie   04.01.2019 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

  

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



Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki 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 resortowych. 

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

14 Wartość całkowita projektu    125.000 zł. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

  

 Nie dotyczy 

16  Wymagany wkład własny    25.000 zł. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: transport, wyżywienie, bilety, oprawa muzyczna, druk plakatów, promocja i inne. 

Planowane zakupy towarów: materiały na warsztaty i spotkania, artykuły spożywcze, upominki dla uczestników projek-

tu i dla domów i inne. 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie projektem – koordynator projektu, księgowa projektu, asystenci merytoryczni – 6 osób (po jednej osobie w 

każdej jednostce – domu pomocy społecznej i środowiskowym domu samopomocy). Forma zatrudnienia – umowa 

zlecenie na czas realizacji projektu. 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

 Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Transport, upominki dla jednostek uczestniczących w projekcie 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 NIE 

  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

  

 Koordynator projektu 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 350/2017 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 12.07.2017 r. 
 
 

Nazwa projektu 

 

Osoba dokonująca opinii projektu 
(imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja) 

 

Treść opinii (ewentualne uwagi) 

 



Podpis osoby odpowiedzialnej 

 

 


