
UCHWAŁA Nr 360/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji realizacji projektu „Aktywni - wygrani”, planowanego do 

realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1), 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 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 resortowych, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu „Aktywni - wygrani” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01 

IZ.00-04-392/20, RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 

Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączanie społeczne,  IZ RPO WKP 2014-2020. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

   Wicestarosta Toruński 

 

                                 Michał Ramlau 
 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz.1649 oraz 

z 2020r. poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175 i poz. 2320. 

 



Załącznik do 

Uchwały Nr 360/2021 

ZPT z dnia 27.01.2021r. 

 

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  „AKTYWNI - WYGRANI” 

 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub wy-

dział Starostwa Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

Podmiotem realizującym projekt  „AKTYWNI - WYGRANI”  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Toruniu, którego Dyrektor będzie osobą odpowiedzialną za jego realizację.  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finanso-

wania) , z którego planowany projekt bę-

dzie finansowany lub współfinansowany 

Projekt konkursowy „AKTYWNI - WYGRANI” - konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach RPO 

WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.1  Aktywne włączanie społeczne,  IZ RPO WKP 2014-2020.    

Partnerem wiodącym projektu będzie  Fundacja Gospodarcza  Pro Europa , która w przypadku uzyska-

nia finasowania ze strony IZ, zabezpieczy środki finansowe na prawidłową realizacje całego projektu.  PCPR      

w Toruniu jako realizator projektu w imieniu powiatu toruńskiego zabezpiecza wkład własny, który stanowić 

będą przyznawane przez PFRON środki w ramach algorytmu - na likwidacje barier komunikacyjnych           

w wysokości łącznej 10 200,00zł (5 100,00zł w 2021 roku i 5100,00zł w 2022 roku). Podpisanie umowy        

o współpracy partnerskiej na realizację n/n projektu pomiędzy powiatem toruńskim a Fundacją Gospodarczą 

Pro Europa,  reprezentowaną  przez Zarząd  Fundacji, może nastąpić po rozstrzygnięciu konkursu przez IŻ     

i pozyskaniu przez partnera wiodącego stosownego dofinansowania.   

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu reali-

zuje projekt) 

 Projekt wpisuje się w realizację  „Powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych na lata 2017 

– 2022”- jej celu ogólnego zdefiniowanego jako: Zminimalizowanie rozmiarów i skutków negatywnych zja-

wisk społecznych występujących na terenie powiatu toruńskiego oraz wskazane w dokumencie cele szczegó-

łowe, jak: cel 1 – Organizacja i rozbudowa systemu przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu; cel 2 – 

Wsparcie procesu integracji społecznej i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; cel 3 – 

Organizacja i rozbudowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Działania projektowe będą polegały na wsparciu  osób niepełnosprawnych w zakresie:  

 aktywizacji zawodowej, 

 rehabilitacji społecznej polegającej na  wsparciu  procesu integracji z lokalną społecznością, 

 zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwa,  
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 dofinansowaniu potrzeb osobom niepełnosprawnym w zakresie likwidacji barier komunikacyjnych.  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ra-

mach projektu  ma  być realizowane) 

Zakresem przedmiotowym projektu  jest wzrost aktywności i integracji społecznej osób niepełnosprawnych    

(i  ich otoczenia),  które są  zagrożone wykluczeniem społecznym, co  docelowo doprowadzić ma do  ich 

aktywizacji zawodowej. W ramach działań projektowych nakierowanych na aktywizację zawodową i spo-

łeczną osób niepełnosprawnych i ich otoczenia przewidzianymi instrumentami do realizacji celu pozostają 

projektowane kursy, szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, staże oraz działania o charakterze środowi-

skowym. Dla realizacji projektu zawarte będą umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalne-

go. W efekcie projekt przyczyni się wprost do rozwijania aktywnych form integracji społecznej i zapobie-

gniu zjawiska  wykluczenia społecznego. Realizacja projektu poza grupą docelową wpłynie również na po-

tencjalnych pracodawców, wprowadzając na rynek pracy osoby o określonych umiejętnościach społeczno-

zawodowych. 

Na koniec lutego 2020 r. bezrobocie w woj. kuj.-pom. wynosiło 8,6%, natomiast w powiecie toruńskim 

10,6%. W maju 2020 r. zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było ogółem 86 osób niepełnosprawnych, 

w tym 49 kobiet, natomiast na koniec maja 2020r. liczba ta wzrosła i zarejestrowanych było już 107 osób 

niepełnosprawnych, w tym 59 kobiet. 

Przyczyną bezrobocia wśród tej grupy pozostaje niskie wykształcenie, zamieszkiwanie na terenach wiej-

skich, brak mobilności, umiejętności prezentowania siebie oraz niewystarczające doświadczenie zawodowe. 

Wg statystyk drugim powodem korzystania z pomocy społecznej jest niepełnosprawność. Jednakże najlepiej 

zorganizowana pomoc nie zapobiegnie pogłębianiu się zjawiska wykluczenia społecznego bez szeroko poję-

tej aktywizacji osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej  w której żyją. Objęte projek-

tem osoby z niepełnosprawnościami stanowić będą grupę potrzebującą wsparcia  i pomocy ponieważ charak-

teryzują się niezaradnością życiową, niskim poziomem wykształcenia oraz niewystarczającymi kwalifika-

cjami zawodowymi dane pozyskane podczas wywiadów. Zaplanowane w projekcie działania stanowić będą 

chociaż w części odpowiedź  na  problemy osób niepełnosprawnych. 

Wsparciem w tym projekcie zostanie objętych 58 % K, co odzwierciedla dane statystyczne w regionie doty-

czące  niekorzystnej sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim .  

 

6  Wskaźniki projektu planowane do osią-

gnięcia (wymienić wskaźnik i wielkość) 

 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem                   

w projekcie – 24 osoby; 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie – 24 osoby; 
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 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 12 osób; 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

zakończeniu projektu – 4 osoby; 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

             opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 2 osoby 

7  Miejsce realizacji projektu Teren powiatu toruńskiego 

8  Adresaci projektu Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu toruńskiego 

9 Planowana ilość uczestników projektu Szacowana  liczba  beneficjentów  to  24 osoby 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej gru-

py uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

Projektem zostaną objęte 24os.(14K i 10M) z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji spo-

łecznej, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu toruńskiego. Wg danych przedstawionych 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu liczba osób z niepełnosprawno-

ściami w I kwartale 2019r. wzrosła o 1128,w tym K stanowią 51,68%, zaś udział poszczególnych stopni 

niepełnosprawności (poświadczony prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu) wynosi: znaczny 

26,6%,umiarkowany 42,4%,lekki 31%. Osoby posiadające więcej niż jeden symbol przyczyny niepełno-

sprawności stanowią 31,2% ogółu przyrostu liczby osób niepełnosprawnych w powiecie toruńskim, w tym 

15,4% ukończyło 60 r.ż. Pod względem zatrudnienia nie pracuje 25% osób niepełnosprawnych, zaś wy-

kształcenie podstawowe i gimnazjalne lub jego brak wykazuje 33,4% osób niepełnosprawnych, zasadnicze 

31,5%, średnie 25,3%,wyższe 9,7%. Udział grup wiekowych wynosi: 16-26 lat - 8,9%, 25-40 lat - 12,3%, 

41-59lat - 39,9%, od 60 lat - 38,9%. 

Osoby niepełnosprawne  borykają się  często z takimi problemami, jak:  niska samoocena, brak motywacji, 

bierność w stosunku do podejmowania działań zmierzających do pozytywnych zmian, niskie kwalifikacje 

zawodowe. W/w wymienione problemy powodują, że osoby niepełnosprawne  stanowią środowisko osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, stąd zasadne jest podjęcie działań zmierzających do ich zmotywo-

wania do podejmowania działań zwiększających szansę reintegracji społecznej, a w dalszej części reintegra-

cji na rynku pracy. Projekt ma za zadanie udzielenie takiego wsparcia, które umożliwi samodzielną egzy-

stencję, da szansę na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych            

i stworzy możliwości rozwoju. Skuteczność takich działań jest uwarunkowana kompleksowym podejściem 

do problemu i wprowadzeniem systemowych rozwiązań.  
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11 Czas realizacji projektu (od – do) Od    lipca 2021roku  do  stycznia  2023roku 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie    

Do końca stycznia 2021r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku 

lub potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu ( różne oświad-

czenia , zaświadczenia, pozwolenia, decy-

zje itp. ) 

1.Uchwała Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie i realizację n/n 

projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1  Ak-

tywne włączanie społeczne,  IZ RPO WKP 2014-2020. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu do: 

 Złożenia  wniosku o dofinansowanie projektu AKTYWNI - WYGRANI” - konkurs nr RPKP.09.02.01-

IZ.00-04-392/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeń-

stwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1  Aktywne włączanie społeczne,  IZ 

RPO WKP 2014-2020; 

 Składania wniosków o płatność 

 Zawarcia z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

jako  IZ RPO WKP 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu  „AKTYWNI - WYGRANI” - kon-

kurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1  Aktywne włą-

czanie społeczne,  IZ RPO WKP 2014-2020; 

  Dokonywania w formie pisemnych aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu „AKTYWNI - 

WYGRANI” - konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1  

Aktywne włączanie społeczne,  IZ RPO WKP 2014-2020; 

 Składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie pro-

jektu i dokonywania innych czynności koniecznych do właściwej realizacji projektu. 
  

14 Wartość całkowita projektu  Całkowita  wartość  projektu  w  planowanym   okresie    działań   to   kwota    382 945,75zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych  

 

Nie dotyczy 

16  Wymagany wkład własny  Łącznie przez 2 lata trwania projektu  wkładem  własnym powiatu toruńskiego będą środki PFRON pocho-

dzące z algorytmu w wysokości  10 200,00zł (5 100,00zł   w  2021r.  i  5 100,00zł   w  2022r.) 
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17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

nakładów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług:                                              Nie dotyczy 

Planowane zakupy towarów:                                         Nie dotyczy  

Planowane zakupy robót budowlanych:                        Nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma 

zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stano-

wisko/ funkcja, forma zatrudnienia w pro-

jekcie, miejsce zatrudnienia w projekcie, 

okres zatrudnienia, w przypadku dodatku 

specjalnego-wysokość dodatku w % od 

wysokości zasadniczej, za co przyznano 

dodatek i na jaki okres)¹  

 Osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony realizatora projektu – PCPR w Toruniu  został wy-

znaczony Zastępca Dyrektora, zatrudniony na etacie PCPR w Toruniu, który w projekcie będzie koordyno-

wał działania związane z prawidłową realizacją projektu. Ze względu na zwiększenie zakresu obowiązków 

wypłacany będzie  miał dodatek do wynagrodzenia. Z uwagi na zaplanowane w projekcie działania dodatek 

do pensji pracownik będzie miał wypłacany w  okresie od 07.2021r do 12.2022r. - tj. przez 18 m-cy. Wyna-

grodzenie zostało zaplanowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Dodatek będzie  wypłacany w kwocie „brutto-brutto”. W związku                 

z tym, że pracownik będzie otrzymywać powiększone wynagrodzenie w 2021 i 2022 roku to zgodnie z obo-

wiązującym prawem w 2023r. pracownik ten ma prawo otrzymać trzynaste wynagrodzenie, jest to zgodne                  

z ustawą 8,5% wynagrodzenia osiągniętego w roku poprzednim, co zostało zaplanowane w budżecie projek-

tu (także ze środków pozyskanych przez partnera wiodącego) 

Zakres obowiązków wynikających z realizacji projektu to między innymi:  

1. Przygotowanie ścieżki reintegracji społecznej dla uczestników projektu, wdrożenie umowy na wzór kon-

traktu socjalnego.  

2. Znajomość sytuacji rodzinnej i prawnej uczestników projektu, stały kontakt i współpraca z rodziną. Pisa-

nie opinii. Prowadzenie dokumentacji projektowej uczestników projektu. 

3. Angażowanie i motywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

4.Udzielanie, informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestnikom 

projektu, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy stanowiące przyczynę 

trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. 

 5.Pobudzanie wśród uczestników społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspo-

kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.  

 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 

– ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady kon-

kurencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 
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środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 

zachowanie zgodności z wytycznymi pro-

gramowymi 

Dyrektor PCPR 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK 

lub NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 

NIE 

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba odpowiedzial-

na za skompletowanie dokumentów, nadzór 

nad przekazaniem dokumentów) 

 

Dyrektor PCPR 

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


