
UCHWAŁA NR 521/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Świat za taflą szkła” planowanego do 

realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu   
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2),  

w związku z pkt. 3 załącznika 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. „Świat za taflą szkła”, 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 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927,  

poz. 1981 i poz. 2270. 



 

 
Załącznik  

do Uchwały Nr 521/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 26.01.2022 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 

  
„Świat  za taflą szkła” 
 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował 
projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 
Starostwa Powiatowego w Toruniu odpowie-
dzialny za realizację projektu) 

  
 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowa-
nia), z którego planowany projekt będzie fi-
nansowany lub współfinansowany 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności - edycja 2022. 
Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  
 
Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – konkurs ogłoszony na podstawie art. 
23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 
projekt) 

Projekt polega na uświadomieniu osób z zaburzeniami psychicznymi, że dzięki swojej pracy mogą polep-
szyć swoją trudną sytuację życiową, poznać swoje możliwości  oraz prawa, zwiększyć poczucie własnej 
wartości.  Powyższy cel realizowany będzie poprzez:  
- organizację cyklicznych spotkań integracyjnych - prób do spektaklu w poszczególnych dps i śds. 
- organizowanie wyjazdów integracyjnych do opery i na koncerty TOS, 
- stworzenie interaktywnej inscenizacji teatralno-muzycznej z udziałem podopiecznych dps-ów i środo-
wiskowych domów społecznych, która ma ukazać mieszkańcom powiatu wewnętrzny stan osób z zabu-
rzeniami psychicznymi.  
- stworzenie dodatkowej  oferty kulturalnej dla mieszkańców powiatu. 
Powyższe działania mają na celu uświadomienie mieszkańców powiatu o sytuacji  w jakiej znajdują się 
osoby z zaburzeniami psychicznymi w celu promowania u nich postaw zrozumienia, akceptacji i toleran-
cji dla tych osób. Pozwoli to generować  rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla 
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osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 
projektu ma być realizowane) 

1) Projekt pn. „Świat za taflą szkła” jest oparty na interaktywnej inscenizacji teatralno-muzycznej, w której 
bezpośredni udział wezmą osoby z zaburzeniami psychicznymi. Projekt  realizowany będzie w 
partnerstwie wszystkich jednostek pomocy społecznej w powiecie tzn. czterech domów pomocy 
społecznej oraz dwóch środowiskowych domów samopomocy tzn. placówek, w których opieką objęte są 
osoby z zaburzeniami psychicznymi.  Wybrane osoby wspólnie z profesjonalnymi aktorami i  artystami  
przygotują spektakl będący muzyczno-teatralnym przesłaniem opartym na repertuarze piosenek 
nawiązującym do sytuacji człowieka opuszczonego, niezrozumiałego, pozostającego w depresji.   
Lejtmotywem  działań  będzie  piosenka pt. „Szyba” Studio Buffo, z akcentem na  jej fragment  „Chcesz 
rozbić taflę szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw – Ty”.   Elementem dominującym w sce-
nografii spektaklu będzie tafla szkła wykonana  z wielkogabarytowej pleksi, która fizycznie i metaforycz-
nie  ukaże dystans, jaki dzieli osoby z psychicznymi zaburzeniami (Ty) i pozostałych uczestników projektu ( 
wszyscy).  Scena podzielona będzie na dwie części.  Po jednej stronie „szyby” w swoje role wcielą się 
osoby z zaburzeniami psychicznymi – podopieczni domów pomocy społecznej w Pigży, Browinie, Wielkiej 
Nieszawce,  Dobrzejewicach i środowiskowych domów samopomocy w Chełmży i Osieku, wspomagani 
przez opiekunów.  Po drugiej stronie artyści wykonujący swoje utwory i pozostali muzycy. Przekaz spek-
taklu skierowany będzie do publiczności (wszystkich), w tym do rodzin podopiecznych, zaproszonych 
gości, mieszkańców powiatu.  

2) Ze względu na pandemię spotkania integracyjne (warsztatowe) ograniczono do minimum. Jeżeli będą się 
odbywały to tylko we własnych jednostkach  i w grupie osób mieszkających w danym dps.  Spotkanie 
integracyjne  wszystkich beneficjentów projektu odbędzie się w ostatnim kwartale 2022 r.  i będzie to 
inscenizacja muzyczno-teatralna w auli Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży lub w ZS CKU w Gronowie. 
Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych zostaną zorganizowane dwa wyjazdy do opery i CK Jordanki dla 
grupy docelowej.   

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 
(wymienić wskaźnik i wielkość) 

72 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność, 
mające problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie uczestnicząc w projekcie wzmocnią swoją pozy-
cję społeczną w lokalnym środowisku i samoocenę, poprawią w ten sposób swoją kondycję psychofi-
zyczną, nabędą umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, co przyczyni się do poprawy 
postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku zewnętrznym; zaproszenie do udziału w projekcie 
innych środowisk (dzieci, młodzież, seniorzy oraz chętni do udziału członkowie rodzin uczestników pro-
jektu) przyczyni się do  wzmocnienia pozytywnej postawy oraz pobudzenia świadomości społecznej na 
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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 Społecz-
nej w Dobrzejewicach, Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełm-
ży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą i SM w Chełmży lub ZS CKU w Gronowie. 

8  Adresaci projektu Mieszkańcy czterech domów pomocy społecznej oraz uczestnicy zajęć dwóch środowiskowych domów 
samopomocy z terenu powiatu toruńskiego – osoby z zaburzeniami psychicznymi zagrożone wyklucze-
niem społecznym. 

9 Planowana ilość uczestników projektu 72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy społecznej oraz dwóch środowiskowych 
domów samopomocy (po 12 uczestników z każdej jednostki), 24 opiekunów, łącznie 96 osób, a także 
osoby zaproszone do udziału w projekcie (6 artystów w różnym wieku,  członkowie rodzin uczestników 
projektu,  seniorzy chętni do udziału) 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 
uczestników (przewidywana liczba 
osób/podmiotów kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem) 

72 uczestników zadania publicznego z czterech domów pomocy społecznej oraz dwóch środowiskowych 
domów samopomocy (po 12 uczestników z każdej jednostki), a także 24 opiekunów – łącznie 96 osób. 

11 Czas realizacji projektu (od – do)   01.05.2022 r.-31.12.2022 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie   28.01.2022 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. 

14 Wartość całkowita projektu    126 780 zł. 
15 Planowana wartość wsparcia ze środków za-

granicznych  
  
 Nie dotyczy 

16  Wymagany wkład własny    27 120 zł. (w tym 2200 zł wkład niefinansowy) 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy na-
kładów na realizację projektu  

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

Planowane zakupy towarów: materiały na warsztaty i spotkania, artykuły spożywcze, upominki dla 
uczestników projektu i dla domów i inne. 
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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 (1 os.), księgowa projektu (1 os.), asystent merytoryczny 
( 1 os.). 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 za-
chowanie zgodności z wytycznymi programo-
wymi 

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 
przekazaniem dokumentów) 

  
 Koordynator projektu 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


