
 

UCHWAŁA NR 624/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 7 września 2022 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Udział Powiatu Toruńskiego w projekcie 

innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu                              

i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego 

wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej                                   

z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności                          

i Zdrowia – ICF” 
 

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

powiatowym (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1526), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                                   

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 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. „Udział Powiatu Toruńskiego w projekcie 

innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu 

modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, 

uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej 

Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF”, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768.  



 
Załącznik  

do Uchwały Nr 624/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 07.09.2022 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  Udział Powiatu Toruńskiego  w projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej po-

legający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektoro-

wego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem 

Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF 
  

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, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Chełmży. 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.   

Wykonawcą  projektu innowacyjno-wdrożeniowego  w zakresie oceny funkcjonalnej, przeprowadzenia ba-

dań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań jest Uniwersytet Śląski we współ-

pracy z UMCS, KUL, UAM w Poznaniu.  
 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, 

wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na pozio-

mie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie: 

 dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów reali-

zowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i 

pomocy społecznej 

 zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instru-

ment wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnie-

nia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i 

koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej 

z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji, 

 uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny 

 wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczy-
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wistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego, 

 zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia, 

 efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzię-

ki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii). 

 wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jed-

nostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochro-

nie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje poza-

rządowe) 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 
Powiat wskazuje jako Instytucje Koordynującą działania  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełm-

ży, koordynatora współpracy międzysektorowej na poziomie powiatu tj. pracownika Starostwa Powiatowe-

go, koordynatora na poziomie instytucji koordynującej, dwóch koordynatorów badań (wszystkie funkcje 

płatne w projekcie). 

W zakresie podmiotowym projektu: 

1) przygotowanie koncepcji międzysektorowego wsparcia na terenie powiatu zgodnie z założeniami 

projektu Ustawy (zasobów, lokalnej sieci, zasad koordynacji) – w znacznej części wypracowane w 

trakcie dwudniowego szkolenia koordynatorów (opłacone z funduszy projektu). 

2) badania małych dzieci zaprojektowanym narzędziem (0 – 6 lat) oraz monitorowanie rozwoju wybra-

nej grupy. 

3) badanie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (z wykorzystaniem przygotowa-

nych narzędzi), monitorowanie rozwoju wybranej grupy uczniów. 

4) opracowanie ścieżek wsparcia, indywidualnych programów wsparcia, ewaluacja etc. – zadania do-

kładnie rozpisane w umowie. 

Uczelnia w celu wykonania zadania przekaże powiatowi 199 875 zł.  
6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Badaniami objętych zostanie 210 dzieci 

7  Miejsce realizacji projektu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  dzieci od 0-6 lat z przedszkoli , uczniowie szkół  podstawowych i ponadpod-

stawowych w Powiecie Toruńskim.  

8  Adresaci projektu Dzieci od 0-6 roku życia oraz w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)  

9 Planowana ilość uczestników projektu 210 uczestników (dzieci) zadania publicznego, rodzice dzieci, 4 koordynatorów,  kilkunastu realizatorów badań, opie-
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kunowie, wychowawcy, pracownicy PPP.  

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Dzieci w wieku od 0-6 roku wraz z rodzinami – 420 osób. Dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 210 

osób, tym 10 rodzin.  Ogółem  4630 dzieci. 

11 Czas realizacji projektu (od – do)   01.09.2022 r.- 31.08.2023r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie   09.09.2022 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

  

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

14 Wartość całkowita projektu    199 874,65 zł. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

  

 Nie dotyczy 

16  Wymagany wkład własny    0,00  zł. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: koszty osobowe 

Planowane zakupy towarów: materiały i narzędzia dostarczone przez zleceniodawcę 

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 Współpracy Międzysektorowej, Koordynatorzy w placówce koordynującej, ko-

ordynator ds. badań WWR, realizatorzy badań – opiekunowie i wychowawcy, realizatorzy członkowie zespołu WWR 

bezpośrednio pracujący z rodziną, koordynator ds. badań uczniów KB AKU, obsługa administracyjna/księgowa.  

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 

Nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

 

Koordynator Współpracy Międzysektorowej 
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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 Współpracy Międzysektorowej 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


