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Projekt nr 1 – „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca –
Rozwój: MOPR Toruń”
1. Nazwa projektu: „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 838 339,36 (rok 2008), 1 708 943,15 (rok 2009)
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 88 025,63 (rok 2008), 179 439,11 (rok 2009)
Środki inne: 750 313,73 – EFS (rok 2008), 1 529 504,04 - EFS (rok 2009)
7. Opis projektu:
Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym, pozostające
bez zatrudnienia, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i korzystają ze
świadczeń pomocy MOPR Toruń. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją stanowią liczną grupę wśród
uczestników projektów. W latach 2008-2009 w projekcie uczestniczyło łącznie 505 osób, w tym 76 z dzielnic
rewitalizowanych. RównieŜ kolejne edycje projektu będą otwarte dla mieszkańców tych terenów.
Celami projektu są: aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR, pobudzenie aspiracji zawodowych i Ŝyciowych beneficjentów
ostatecznych oraz podwyŜszenie ich kompetencji społecznych.
Projekt obejmuje następujące działania:
a) Program Aktywności Lokalnej,
b) Realizacja Kontraktów Socjalnych, w tym: wsparcie dla par, wsparcie dla nastoletnich matek,
wsparcie dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, wsparcie dla młodzieŜy wywodzącej się ze
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym, wsparcie dla ofiar przemocy, wsparcie dla osób
zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, uczestnictwo w klubie samopomocowym,
c) Realizacja zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej,
d) Realizacja zajęć w ramach Centrum Integracji Społecznej.
Produkty projektu: warsztaty i szkolenia, działania integracyjne (pikniki, wycieczki), działania
terapeutyczne.
Rezultaty projektu: zwiększenie motywacji uczestników, podniesienie poziomu samooceny, nabycie
umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej, podniesienie poziomu aspiracji Ŝyciowych
i zawodowych, aktywizacja zawodowa i społeczna.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi mającymi na celu wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej zgłoszonymi do
Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Jesteśmy aktywni – działamy”, „Utworzenie oddziału Centrum
Integracji Społecznej na Bydgoskim Przedmieściu”, „Kompetentni na rynku pracy”, ,,O usamodzielnieniu
wiem wszystko”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
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10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: rok 2008
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: rok 2009; Planowana jest coroczna
realizacja kolejnych edycji projektu aŜ do roku 2013.

Projekt nr 2 – „Nowe formy wspierania dziecka i rodziny z
wykorzystaniem metody Konferencja Grupy Rodzinnej”
1. Nazwa projektu: „Nowe formy wspierania dziecka i rodziny z wykorzystaniem metody Konferencja
Grupy Rodzinnej”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 338 920,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 338 920,00 - EFS
7. Opis projektu:
Projektem objętych zostanie:
• 40 rodzin posiadających niepełnoletnie dzieci, wobec których rodzice wykazują przede wszystkim
niezaradność opiekuńczo-wychowawczą, co skutkować moŜe umieszczeniem dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, a takŜe członkowie z kręgu bliŜszej i dalszej rodziny oraz osoby zaprzyjaźnione z
rodziną. Rodziny zagroŜone są klientami MOPR. Projekt adresowany jest do mieszkańców całego miasta,
równieŜ obszarów rewitalizowanych. Przewiduje się, Ŝe w jego ramach wsparciem objętych zostanie 160
mieszkańców miasta, w tym 28 osób zamieszkujących teren Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia.
• Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - w zakresie nabycia
umiejętności wdraŜania do pracy innowacyjnych metod pracy z rodziną, a takŜe nabycia umiejętności
promowania aktywnych form wsparcia rodzin.
Celem głównym projektu jest aktywizacja członków rodzin dysfunkcyjnych, a takŜe ich najbliŜszego
otoczenia do społecznego wsparcia rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczowychowawczych wobec własnego dziecka.
Projekt obejmie następujące działania: organizacja 40 Konferencji Grupy Rodziny (KGR), szkolenie
dla pracowników MOPR oraz koordynatorów KGR, utworzenie Centrum Konferencji Grupy Rodziny,
zorganizowanie spotkania informacyjnego o KGR dla przedstawicieli władz miasta, szkół, Sądu Rejonowego,
kuratorów sądowych, policji, samodzielne sporządzenie przez uczestników projektu 40 planów pomocy
dziecku i rodzinie dotkniętej kryzysem, przeprowadzenie ewaluacji 40 KGR przy współpracy z Fundacją
„Nadzieja dla rodzin", sporządzenie bazy danych osób uczestniczących w projekcie.
Zakładane rezultaty projektu: odbudowanie w rodzinach więzi wewnątrzrodzinnych, zaangaŜowanie
rodziny bliŜszej i dalszej oraz osób z najbliŜszego otoczenia do samodzielnego rozwiązywania problemów,
pobudzenie aktywności społecznej i nabycie umiejętności poszukiwania zasobów wewnątrzrodzinnych,
angaŜowanie się z własnej inicjatywy do podejmowania działań samopomocowych w najbliŜszym otoczeniu
sąsiedzkim, wzmocnienie roli rodziny i odpowiedzialności rodziny za los własnych dzieci.
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8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2011 r.

Projekt nr 3 – „Więcej moŜliwości, więcej szans”
1. Nazwa projektu: „Więcej moŜliwości, więcej szans”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Miasta Toruń
3. Obszar realizacji: Całe miasto – szkoły realizujące kształcenie ogólne prowadzone przez GMT
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 2 564 863,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 2 180 133,60 – EFS, 384 729,40 – budŜet państwa
7. Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
toruńskich szkół, poprawa efektywności uczenia się oraz zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie
kompetencji kluczowych, zwłaszcza informatycznych i matematycznych oraz w zakresie porozumiewania się
w języku ojczystym i językach obcych.
Projektem objętych zostanie 4260 uczniów 19 toruńskich jednostek oświatowych - szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Na terenach rewitalizowanych znajdują się
3 z uczestniczących w projekcie szkół, tj: Szkoła Podstawowa nr 1 (Stare Miasto), Szkoła Podstawowa nr 13
i Gimnazjum nr 22 (Bydgoskie Przedmieście). Wśród objętych projektem uczniów tych, jak i pozostałych
placówek, będą m.in. uczniowie zamieszkali na obszarach rewitalizowanych. W pierwszej połowie roku 2010
spośród 1 139 uczniów biorących udział w projekcie 482 zamieszkiwało dzielnice objęte rewitalizacją.
Stanowili oni 42,32% ogółu uczestników.
Projekt obejmuje następujące działania:
A. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących dziedzin:
•
•
•
•
•

•

w klasach I-III szkół podstawowych: edukacja humanistyczna i matematyczna, rewalidacja
indywidualna,
w klasach IV-VI: edukacja humanistyczna i matematyczna, rewalidacja indywidualna, języki obce,
w gimnazjach: matematyka, język polski, języki obce i nauki matematyczno-przyrodnicze,
w liceach: zajęcia przygotowujące do matury, zajęcia dla klas I-II, m.in. w zakresie języka
polskiego, geografii i biologii,
zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów o specyficznych trudnościach w zakresie uczenia
się, z zaburzeniami mowy, z dysfunkcjami wymagającymi form terapeutycznych, m.in.
logopedycznych i socjoterapeutycznych, z wykorzystaniem metod innowacyjnych, takich jak np.
arteterapia, psychoedukacja,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów oddziałów przedszkolnych.
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B. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna adresowana do uczniów wykazujących problemy w
nauce lub z innych przyczyn zagroŜonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty to m.in. zajęcia
terapeutyczne, kurs dykcji, plastyki ciała i odbioru sztuki teatralnej oraz punkt konsultacyjny.
C. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych realizowane
najczęściej w formie kół zainteresowań.
D. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone w części gimnazjów
i liceów - m.in. w formie dyŜurów i zajęć z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym, prowadzenie
punktów doradztwa szkolnego i zawodowego oraz warsztaty planowania kariery zawodowej.
E. WdroŜenie innowacyjnych form nauczania i oceniania: od formy otwartej bez podziału na zajęcia
klasowo-lekcyjne, przez metodę nauczania wykorzystującą plastykoterapię i zajęcia dla klas I w językach
obcych po autorskie programy zajęć.
Zakładane rezultaty projektu: ograniczenie braków i nierówności wśród uczniów w zakresie
wymaganych osiągnięć edukacyjnych, zniwelowanie problemów w nauce i niepowodzeń szkolnych, nabycie i
ugruntowanie kompetencji kluczowych, rozwinięcie oferty zajęć dla uczniów z dysfunkcjami, wdroŜenie
innowacyjnych form nauczania i oceniania, promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji
oraz rozwijaniu zainteresowań.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku
szkolnym 2009/2010”, „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu
Szkół nr 26 w Toruniu”, „Szkoł@ właśnie dla Ciebie” i „Twoja szkoł@ w Centrum”, „Nowoczesne szkoły
zawodowe wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.01.2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2011 r.

Projekt nr 4 – „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Toruń w roku szkolnym 2009/2010”
1. Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2009/2010”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Miasta Toruń
3. Obszar realizacji: szkoły zawodowe prowadzone przez GMT na terenie całego miasta
4. Obszar oddziaływania projektu: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 619 574,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
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Środki własne (budŜet beneficjenta): 78 995,70
Środki inne: 526 637,90 – EFS, 13 940,40 – budŜet państwa
7. Opis projektu:
Projektem objętych jest 1459 uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez GMT. Blisko połowę
beneficjentów stanowią mieszkańcy Torunia, wśród jest 60 uczniów zamieszkujących tereny objęte
rewitalizacją.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 7 technikach i 1 zasadniczej szkole
zawodowej, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, poprzez:
•
•
•
•
•
•

Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas I technikum w trakcie procesu kształcenia w
przedmiotach: matematyka, j. angielski, j. niemiecki.
Zwiększenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów zagroŜonych przedwczesnym
wypadnięciem z systemu szkolnictwa.
PodwyŜszenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, porozumiewania się w języku
angielskim lub niemieckim.
Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy,
poprzez utworzenie nowych specjalizacji w ramach istniejących kierunków kształcenia.
Poprawienie wyposaŜenia szkół biorących udział w projekcie w nowoczesne materiały dydaktyczne,
wpływających na atrakcyjność i jakość kształcenia.
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ostatnich klas w zakresie przygotowania do egzaminu
maturalnego z matematyki i do części praktycznej egzaminu zawodowego.
Projekt obejmuje następujące działania:

•
•
•
•
•
•
•

Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych – programów komputerowych niezbędnych
i podręczników.
Organizacja zajęć dla uczniów w szkołach: zajęcia wyrównawcze dla klas I, podwyŜszenie kompetencji
kluczowych, zajęcia wyrównawcze dla klas IV z matematyki, zajęcia specjalistyczne zawodowe dla
uczniów klas ostatnich, zajęcia specjalistyczne z AUTOCADA.
Organizacja wsparcia pedagogicznego dla uczniów zagroŜonych przerwaniem nauki.
Organizacja warsztatów z doradcą zawodowym dla uczniów klas III.
Organizacja konferencji „Poznajmy się”.
Modyfikacja programu nauczania dla zawodu technik ekonomista w zakresie nowych specjalizacji:
„Zarządzanie małą firmą”, „Kadry i płace”.
Organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Zakładane produkty projektu: wyposaŜenie 8 szkół zawodowych w nowoczesne materiały
dydaktyczne, wzbogacenie oferty edukacyjnej 1 szkoły o dwie nowe specjalizacje, na które jest
zapotrzebowanie na rynku pracy ("Zarządzanie małą firmą", "Kadry i płace").
Zakładane rezultaty projektu: poprawa wyników testów z matematyki, języka angielskiego
i niemieckiego wśród uczniów uczestniczących w projekcie, poprawa ocen końcoworocznych z matematyki,
zdobycie nowych umiejętności w zakresie rysunku technicznego dla róŜnych zawodów przy uŜyciu programu
AUTOCAD, poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych wśród uczniów zagroŜonych wypadnięciem z systemu
szkolnictwa, zwiększenie motywacji do nauki danego przedmiotu, zmniejszenie trudności w nauce z danego
przedmiotu, chęć dalszej edukacji u uczestników projektu.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
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projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Rozmawiam chociaŜ
nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu”, „Szkoł@ właśnie dla
Ciebie”, „Twoja szkoł@ w Centrum” i „Więcej moŜliwości, więcej szans”, „Nowoczesne szkoły zawodowe
wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Gmina Miasta Toruń
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2010 r.

Projekt nr 5 – „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne
porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu”
1. Nazwa projektu: „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu
Szkół nr 26 w Toruniu”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
3. Obszar realizacji: Rubinkowo i Skarpa
4. Obszar oddziaływania projektu: Obszar całego miasta, w tym obszary objęte rewitalizacją oraz
miejscowości całego województwa kujawsko-pomorskiego
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 296 102,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 251 686,70 – EFS, 44 415,30 – budŜet państwa
7. Zwięzły opis projektu:
W projekcie wezmą udział 2 grupy docelowe beneficjentów ostatecznych: 69 niemówiących dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym oraz 21 nauczycieli -terapeutów prowadzących zajęcia
specjalistyczne w ramach działań zaplanowanych w projekcie. W grupie dzieci objętych projektem
beneficjenci z obszarów rewitalizowanych stanowią 13%. Ich liczba wynosi 9 (4 z obszaru Starego Miasta
i 5 z Bydgoskiego Przedmieścia).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości komunikowania się niemówiących uczniów przez
wykorzystanie innowacyjnych alternatywnych sposobów komunikowania się oraz technologii informacyjnej
i zorganizowanie zajęć specjalistycznych. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
•
•
•
•

przygotowanie
uczniów
do
uŜytkowania
komputera jako
narzędzia
do edukacji
i porozumiewania się,
udostępnienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo aktywnego działania w pracy
z komputerem przy pomocy odpowiednich urządzeń peryferyjnych,
aktywne uczestniczenie w porozumiewaniu się w sytuacjach społecznych za pomocą
alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się oraz komunikatorów (urządzeń
zastępujących mowę ludzką),
polepszenie prawidłowego funkcjonowania społecznego uczniów przez umoŜliwienie im
porozumiewania się,
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•

pogłębienie
kwalifikacji
nauczycieli
w
zakresie
i wspomagających sposobów porozumiewania się
w tej dziedzinie.

wykorzystywania
oraz technologii

alternatywnych
komunikacyjnej

Projekt obejmuje następujące działania: szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętów oraz materiałów
biurowych i piśmienniczych, które posłuŜą do wytworzenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć albumów
komunikacyjnych zawierających zestawy piktogramów, realizacja zajęć - podczas 31 tygodni odbędą się
1922 godziny zajęć specjalistycznych.
Zakładane rezultaty projektu: powstanie ksiąŜek komunikacyjnych dla uczniów, podjęcie pracy
edukacyjnej z komputerem przez uczniów, wykorzystanie komunikatorów do porozumiewania się w
sytuacjach społecznych, pogłębienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy edukacyjnej z uczniem
niepełnosprawnym z wykorzystaniem komputera i komunikatorów, umoŜliwienie uczniom podejmowania ról
społecznych i współpracy z otoczeniem, ochrona dziecka przed społeczną izolacją, umoŜliwienie aktywnego
uczestniczenia w codziennych zajęciach w szkole, domu i poza szkołą.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku
szkolnym 2009/2010”, „Szkoł@ właśnie dla Ciebie”, „Twoja szkoł@ w Centrum” i „Więcej moŜliwości, więcej
szans”, „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 18.08.2008 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 17.08.2009 r.

Projekt nr 6 : „Stać nas na więcej”
1. Nazwa projektu: „Stać nas na więcej”
2. Podmiot zgłaszający projekt: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
3. Obszar realizacji: Stare Miasto
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 186 070,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 158 159,50 – EFS, 27 910,50 – budŜet państwa
7. Opis projektu:
Cele projektu: zrównanie szans dostępu do nauki języka angielskiego i wyrównanie poziomu jego
znajomości w klasach I i II; zwiększenie ilości uczniów zdających maturę z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym, a w konsekwencji poszerzenie ich moŜliwości wyboru odpowiedniej ścieŜki edukacyjnozawodowej; zwiększenie moŜliwości rozwoju uzdolnionych uczniów poprzez zapewnienie przez szkołę zajęć
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rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie matematyczno-przyrodniczym; zwiększenie zdolności
uczniów szczególnie uzdolnionych do podjęcia studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy.
Grupą docelową było łącznie 150 uczniów klas I i II IV LO w Toruniu. W projekcie uczestniczyło 3
mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. Stanowili oni 2% łącznej liczby beneficjentów. W ramach
projektu prowadzono zajęcia szkoleniowe o charakterze pozalekcyjnym w 9 grupach językowych i 6 grupach
matematyczno-przyrodniczych. Działania zakończono konferencją podsumowującą realizację projektu
połączoną z rozdaniem świadectw ukończenia zajęć.
Rezultaty projektu: podniesienie znajomości języka angielskiego przez uczestników, uzupełnienie
i zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu przedmiotów poznawczych, zwiększenie poczucia własnej wartości
i pewności siebie oraz motywacji do działania w ścieŜce edukacyjno-zawodowej.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2009/2010”,
„Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w
Toruniu”, „Szkoł@ właśnie dla Ciebie”, „Twoja szkoł@ w Centrum” i „Więcej moŜliwości, więcej szans”,
„Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2008 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2009 r.

Projekt nr 7 – „Szkoł@ właśnie dla Ciebie”
1. Nazwa projektu: „Szkoł@ właśnie dla Ciebie”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
3. Obszar realizacji: gminy województwa kujawsko-pomorskiego, takŜe Gmina Miasta Toruń, w tym
obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: gminy województwa kujawsko-pomorskiego, takŜe Gmina Miasta
Toruń, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 8 405 528,44
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 7 144 699,17 – EFS, 1 260 829,27 – budŜet państwa
7. Opis projektu:
Celem Projektu jest umoŜliwienie kształcenia w formach szkolnych – tradycyjnie oraz w postaci
kształcenia na odległość oraz wsparcie uczestników doradztwem zawodowym w zakresie wyboru kierunku
kształcenia w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy. Grupą docelową są osoby dorosłe w wieku od 18
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do 64 lat. W projekcie uczestniczy 858 osób z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 30
osób z Torunia. Czworo beneficjentów zamieszkuje dzielnice objęte rewitalizacją.
W projekcie przygotowane będą nowoczesne materiały dydaktyczne, w formie odpowiedniej do
umieszczenia na platformie e-learningowej Moodle dla liceum ogólnokształcącego i szkół policealnych.
Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego. W ramach projektu zorganizowanych
zostanie 30 kursów e-learningowych.
Projekt przyczyni się do upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych i ułatwi im
zdobycie wykształcenia formalnego. Wykorzystanie platformy e-learningowej zlikwiduje bariery
komunikacyjne, zwiększając dostępność usług edukacyjnych, poniewaŜ nauka będzie mogła odbywać się w
dowolnym miejscu i czasie. Realizacja projektu wpłynie takŜe na wzrost umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi technologiami. Tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji, jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, a takŜe liczby
osób bezrobotnych i Ŝyciowo niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu
społecznemu.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku
szkolnym 2009/2010”, „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu
Szkół nr 26 w Toruniu”, „Twoja szkoł@ w Centrum” i „Więcej moŜliwości, więcej szans”, „Nowoczesne
szkoły zawodowe wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 20.07.2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2011 r.

Projekt nr 8 – „Twoja szkoł@ w Centrum”
1. Nazwa projektu: „Twoja szkoł@ w Centrum”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
3. Obszar realizacji: gminy województwa kujawsko-pomorskiego, takŜe Gmina Miasta Toruń, w tym
obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: gminy województwa kujawsko-pomorskiego, takŜe Gmina Miasta
Toruń, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 559 849,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 475 871,65 – EFS, 83 977,35 – budŜet państwa
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7. Opis projektu:
Celem projektu jest wdroŜenie kształcenia mieszanego prowadzonego w formie tradycyjnej i on-line,
w szkołach dla dorosłych w CKU w Toruniu. UmoŜliwi on zdobycie wykształcenia średniego lub zawodowego
osobom, które nie są w stanie uczestniczyć wyłącznie w tradycyjnych formach nauki.
Grupą docelową projektu są osoby nieuczące się oraz słuchacze szkół dla dorosłych
w wieku od 18 do 64 roku Ŝycia, niemogące uczęszczać regularnie na zajęcia i z tego powodu niemogące
ukończyć szkoły w formie tradycyjnej - głównie osoby z odległych miejscowości województwa kujawskopomorskiego, pracujący w godzinach nauki szkolnej, matki wychowujące dzieci oraz niepełnosprawni
i chorzy. Łącznie projektem objętych jest 120 osób, w tym 8 pochodzących z obszarów rewitalizowanych.
Mieszkańcy dzielnic objętych rewitalizacją stanowią blisko 7% beneficjentów projektu.
W ramach projektu opracowano nowoczesne materiały dydaktyczne dla 13 przedmiotów i 9 bloków
przedmiotowych do umieszczenia w formie elektronicznej na e-learningowej platformie edukacyjnej Moodle.
KaŜdy przedmiot lub blok przedmiotowy prowadzi nauczyciel, który udostępnia odpowiednie zasoby
uczącym się, monitoruje aktywność uczestników, udziela odpowiedzi i wyjaśnień za pomocą kanałów
komunikacyjnych platformy, wspiera uczestników i ocenia zadania.
Projekt przyczyni się do upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych i ułatwi im
zdobycie wykształcenia formalnego. Wykorzystanie platformy e-learningowej zlikwiduje bariery
komunikacyjne, zwiększając dostępność usług edukacyjnych, poniewaŜ nauka moŜe się odbywać
w dowolnym miejscu i czasie. Realizacja projektu wpłynie takŜe na wzrost umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi technologiami. Tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji, jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, a takŜe liczby
osób bezrobotnych i Ŝyciowo niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu
społecznemu.
Produktami projektu będą materiały w postaci elektronicznej, które po zakończeniu projektu będą
nadal wykorzystywane jako wspomaganie kształcenia w formach tradycyjnych.
Jego zakładanymi rezultatami są wzrost umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
oraz upowszechnienie kształcenia ustawicznego.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia
w Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku
szkolnym 2009/2010”, „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu
Szkół nr 26 w Toruniu”, „Szkoł@ właśnie dla Ciebie” i „Więcej moŜliwości, więcej szans”, „Nowoczesne
szkoły zawodowe wizytówką Torunia”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2008 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 26.02.2010 r.
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Projekt nr 9 – „Toruński Bieg im. Jana Pawła II”
1. Nazwa projektu: „Toruński Bieg im. Jana Pawła II”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
3. Obszar realizacji: Bydgoskie Przedmieście – teren rekreacyjny nad Martwą Wisłą
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 10 000,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 3 000,00
Środki inne: 7 000,00 – dotacje Gminy Miasta Toruń
7. Opis projektu:
Celem projektu jest propagowanie sylwetki Honorowego Obywatela Torunia Jana Pawła II poprzez
sport, wspólną zabawę i rekreację, a takŜe rozwijanie sprawności u dzieci.
Projektem objęte są dzieci i młodzieŜ z toruńskich szkół podstawowych i przedszkoli. W roku 2009
łącznie uczestniczyło w nim 1 000 osób, w tym 450 mieszkańców terenów rewitalizowanych. W ramach
projektu na terenach rekreacyjnych nad Martwą Wisłą w trakcie roku szkolnego organizowany jest bieg im.
Jana Pawła II, w którym uczestniczą uczniowie. Podczas biegu odbywają się takŜe pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Rezultatem realizacji przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania sportem i podniesienie
poziomu sprawności dzieci i młodzieŜy, a takŜe utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Projekt angaŜuje mieszkańców całego miasta do udziału w imprezie o charakterze rekreacyjnym
odbywającej się na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia. Dzięki temu ma wpływ na kształtowanie wizerunku
rewitalizowanej dzielnicy jako atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku.
Przedsięwzięcie przyczynia się takŜe do aktywizacji społecznej i sportowej mieszkańców Bydgoskiego
Przedmieścia i Starego Miasta.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu:
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu:
Projekt ma charakter cykliczny, kolejne jego edycje są planowane do realizacji w kaŜdym roku szkolnym.

Projekt nr 10: „Centrum Ekonomii Społecznej”
1. Nazwa projektu: „Centrum Ekonomii Społecznej”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Centrum Integracji Społecznej CISTOR
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
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4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 538 974,02
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 538 974,02 – PO KL
7. Opis projektu:
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków EFS, w ramach konkursu
1/POKL/7.2.2/2009 przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
Projektem objęte zostaną 3 grupy beneficjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego: 45
przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, 45 przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy
i integracji społecznej, ok. 120 osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej
w sektorze ekonomii społecznej. Zakłada się, Ŝe w ostatniej grupie beneficjentów znajdzie się 12 osób
zamieszkujących dzielnice rewitalizowane. Ponadto takŜe pozostałe komponenty projektu będą otwarte
m.in. dla mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta, a takŜe przedstawicieli stowarzyszeń,
instytucji i podmiotów gospodarczych działających na tych terenach.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie inicjatyw ekonomii społecznej w województwie kujawskopomorskim. Będzie on realizowany poprzez następujące działania:
1) Promocja ekonomii społecznej poprzez: produkcję i emisję w regionalnej telewizji publicznej TVP
Bydgoszcz spotów reklamowych oraz reportaŜy promujących najciekawsze inicjatywy w zakresie
ekonomii społecznej w województwie, prowadzenie podstrony internetowej projektu.
2) Szkolenia dotyczące prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społecznej
3) Szkolenia dotyczące partnerstw społecznych
4) Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – ISP zapewnieni osobom zainteresowanym prowadzeniem
działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej dostęp do szkoleń i specjalistycznego
poradnictwa: prawnego, księgowego, marketingowego i z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych.
Beneficjenci ISP będą mogli takŜe korzystać z pomocy coucha, który pomoŜe np. w rejestracji
spółdzielni socjalnej, będzie uczestniczył w rozmowach z administracją samorządową. Działalność
ISP będzie prowadzona w siedzibie CISTOR w Toruniu oraz wyjazdowo.
5) Konferencja podsumowująca projekt
Zakładane produkty projektu: 3 spoty telewizyjne propagujące ekonomię społeczną, 3 reportaŜe
promujące inicjatywy ekonomii społecznej, informacje o projekcie i ekonomii społecznej na stronie
internetowej projektu, 90 kompletów materiałów konferencyjnych dot. rezultatów projektu oraz zagadnień
związanych z ekonomią społeczną, 104 godziny szkoleniowe, 68 godzin poradnictwa indywidualnego, 112
godzin pracy coucha w ramach ISP.
Zakładane rezultaty projektu: nabycie lub zwiększenie wiedzy uczestników na temat tworzenia
partnerstw społecznych, prowadzenia i promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz
zakładania spółdzielni socjalnych; dotarcie z informacjami na temat ekonomii społecznej i inicjatyw
w województwie kujawsko-pomorskim do min. 200 tys. mieszkańców województwa za pośrednictwem
mediów. Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji,
jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i Ŝyciowo
niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje
umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
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8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. MoŜliwe będzie takŜe ubieganie się o
dalsze finansowanie dla tego projektu z EFS w kolejnych latach.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Centrum Integracji Społecznej CISTOR
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 02.11.2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2011 r. (z moŜliwością ubiegania
się o dalsze finansowanie z EFS w kolejnych latach).

Projekt nr 11: „Utworzenie oddziału Centrum Integracji
Społecznej na Bydgoskim Przedmieściu”
1. Nazwa projektu: Utworzenie oddziału Centrum Integracji Społecznej na Bydgoskim Przedmieściu
2. Podmiot zgłaszający projekt: Centrum Integracji Społecznej CISTOR
3. Obszar realizacji: Bydgoskie Przedmieście
4. Obszar oddziaływania projektu: Bydgoskie Przedmieście
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 1 000 000,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 00,00
Środki inne: 1 000 000,00 – EFS
7. Opis projektu:
Wniosek na realizację projektu zostanie złoŜony w trybie konkursowym do Instytucji Pośredniczącej
II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ROPS w Toruniu, Priorytet VII, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1.: Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo z powodu niezaradności Ŝyciowej, uzaleŜnień, bezdomności, pobytu w zakładzie
karnym, samotnego rodzicielstwa czy niepełnosprawności, zamieszkujących na Bydgoskim Przedmieściu.
Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie oddziału Centrum Integracji Społecznej na Bydgoskim
Przedmieściu dla 20 mieszkańców tej dzielnicy spełniających jedno z kryteriów:
• osoby bezrobotne,
• osoby nieaktywne zawodowo,
w tym: niezatrudnione, korzystające z pomocy społecznej, młodzieŜ w wieku 15–25 lat zagroŜona
wykluczeniem społecznym, osoby zwolnione z zakładu karnego/innej jednostki penitencjarnej, osoby
powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, osoby uzaleŜnione od
alkoholu i innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia oraz po ukończeniu leczenia
w ciągu ostatniego roku.
Na potrzeby projektu zostanie wynajęty lokal zapewniający dogodny dostęp mieszkańcom
Bydgoskiego Przedmieścia, w tym osobom niepełnosprawnym. Lokal ten zostanie doposaŜony w sprzęt
niezbędny do realizacji planowanych działań.
Oddział CIS będzie działał 5 dni w tygodniu po 8 godz. dziennie.
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Projekt obejmuje następujące działania:
1. Reintegracja społeczna: warsztaty grupowe doradztwa zawodowego, trening interpersonalny,
profilaktyka uzaleŜnień, indywidualne poradnictwo terapeutyczne, prawne, socjalne, kurs komputerowy,
trening gospodarowania własnymi środkami, warsztaty wizaŜu i autoprezentacji, alternatywne formy
spędzania czasu wolnego.
2. Reintegracja zawodowa - nabywanie umiejętności zawodowych poprzez praktyczną i teoretyczną
naukę zawodu w wybranym profilu: porządkowym, budowlano-porządkowym, gastronomiczno-hotelarskim.
3. Działania towarzyszące: zapewnienie opieki nad osobami zaleŜnymi, zapewnienie posiłków zakup bonów obiadowych, wypłata świadczeń integracyjnych oraz premii integracyjnych z projektu, badania
lekarskie niezbędne do podjęcia praktycznej nauki zawodu i odbycia szkoleń, organizacja dojazdu do miejsc
odbywania reintegracji zawodowej.
Zakładane rezultaty projektu: utworzenie nowej instytucji prowadzącej reintegrację społeczną
i zawodową na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, nabycie lub poszerzenie umiejętności społecznych przez
uczestników projektu, wzrost aspiracji i motywacji, radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia własnej
wartości i poczucia sprawstwa, rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zmniejszenie aktów
wandalizmu na Bydgoskim Przedmieściu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji,
jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i Ŝyciowo
niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje
umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarze
Bydgoskiego Przedmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru. Projekt powiązany
jest z innymi projektami społecznymi mającymi na celu wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej
zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Jesteśmy aktywni – działamy”, „Kompetentni na
rynku pracy”, „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”.
Projekt powiązany będzie takŜe z projektem „CIS – Gminny” finansowanym z budŜetu Gminy Miasta
Toruń realizowanym przez CISTOR.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Dyrektor Centrum Integracji Społecznej CISTOR
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: styczeń 2011 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2012 r.

Projekt nr 12: „Wracamy – program aktywizacji zawodowej
kobiet wychowujących dzieci”
1. Nazwa projektu: „Wracamy – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Centrum Integracji Społecznej CISTOR
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 462 462,19
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6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 462 462,19 – PO KL
7. Opis projektu:
Projektem objętych zostanie 30 mieszkanek Torunia chcących powrócić na rynek pracy po przerwie
na macierzyństwo. Mieszkanki obszarów rewitalizowanych stanowią 16,6% uczestniczek projektu (1 osoba
mieszka na terenie Starego Miasta, 4 na Bydgoskim Przedmieściu).
Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 15 z nich. Cel ten będzie osiągnięty poprzez
podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestniczek i rozwinięcie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy, pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, podniesienie statusu
materialnego oraz zmniejszenie barier utrudniających aktywizację zawodową kobiet, takich jak: negatywne
stereotypy, brak opieki nad dzieckiem, oraz problemy rodzinne i Ŝyciowe.
W ramach projektu prowadzone będą następujące działania: warsztaty kompetencji kluczowych:
trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, kurs wizaŜu, kurs komputerowy, klub pracy, warsztaty
świadomości kulturalnej i obywatelskiej, warsztaty przedsiębiorczości – łącznie 240 godzin, indywidualne
poradnictwo psychologiczne i prawne, staŜe i szkolenia zawodowe.
Rezultem projektu będzie wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz wzrost kompetencji
kluczowych uczestniczek, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia przez min. 15 z nich. W ten sposób jego
realizacja przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, jakim jest
zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i Ŝyciowo
niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje
umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Centrum Integracji Społecznej CISTOR
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2010 r.

Projekt nr 13: „Jesteśmy aktywni – działamy”
1. Nazwa projektu: „Jesteśmy aktywni – działamy”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
3. Obszar realizacji: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 6 032 319,14
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 6 032 319,14 – EFS
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7. Opis projektu:
Projekt systemowy realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia, a tym samym
zmniejszenie ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP dla Miasta Torunia, podniesienie poziomu
aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków
dla rozwoju aktywności zawodowej osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
Grupę docelową stanowią bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta
Torunia znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata,
osoby powyŜej 45 roku Ŝycia, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne oraz
kobiety. Wsparcie uzyska łącznie 800 osób zamieszkujących na terenie Torunia. W roku 2008 w projekcie
uczestniczyło łącznie 136 osób z obszaru Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta. RównieŜ kolejne
edycje projektu będą otwarte dla mieszkańców dzielnic rewitalizowanych.
W ramach projektu PUP oferuje osobom bezrobotnym szeroki wachlarz działań aktywizujących:
staŜe zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Doradca
zawodowy z kaŜdym uczestnikiem projektu przygotuje Indywidualny Plan Działania, w ramach którego
będzie moŜliwe ustalenie najbardziej adekwatnej do potrzeb bezrobotnego formy wsparcia. Dla
zainteresowanych będą prowadzone Kluby Aktywnego Poszukiwania Pracy, czy zajęcia komputerowe.
Przygotowana jest takŜe szeroka oferta szkoleń zawodowych w tym m.in.: prawo jazdy kat. C, kierowca
wózków jezdniowych z elementami gospodarki magazynowej, kurs kosmetyczny z elementami wizaŜu
i przedsiębiorczości, obsługa komputera z Internetem od podstaw z modułem warsztatów motywacyjnych
i aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo kaŜdy uczestnik korzysta z porad pośrednictwa pracy oraz
poradnictwa zawodowego.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji,
jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i Ŝyciowo
niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje
umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
Zakładanym produktem projektu jest pozyskanie zatrudnienia przez 160 uczestników.
Zakładane rezultaty projektu: nabycie bądź podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych wśród uczestników
projektu, nabycie doświadczenia zawodowego, otwarcie własnych firm przez ok. 50 osób dzięki udzieleniu
jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wzrost motywacji do poszukiwania pracy,
podniesienie poziomu samooceny, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w
zespole i umiejętności w zakresie autoprezentacji, nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów
aplikacyjnych, mobilność zawodowa.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi mającymi na celu wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej zgłoszonymi do
Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Utworzenie oddziału Centrum Integracji Społecznej na Bydgoskim
Przedmieściu”, „Kompetentni na rynku pracy”, „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR
Toruń”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2008 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2013 r.
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Projekt nr 14 – „Pracownik na 6”
1. Nazwa projektu: „Pracownik na 6”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
3. Obszar realizacji: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 250 000,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 37 500,00
Środki inne: 212 500,00 – EFS
7. Opis projektu:
Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.
Wsparciem został objęty Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz jego pracownicy. Głównym
celem projektu było podniesienie standardu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta
Torunia. Realizacja projektu stanowiła równieŜ odpowiedź na potrzebę poszerzenia kompetencji kadry
spowodowanej licznymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz dąŜeniem do profesjonalnej obsługi
klienta.
Głównym działaniem w projekcie było dofinansowanie zatrudnienia pełnych etatów
4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Pracownicy ci uczestniczyli równieŜ
w szkoleniach zawodowych ściśle dobranych do ich kompetencji oraz potrzeb. Został takŜe przeprowadzony
monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Toruniu. Jego wyniki w postaci raportów są
powszechnie dostępne w Urzędzie dla wszystkich zainteresowanych. Zorganizowano 2 konferencje
promujące oraz rozpowszechniające wyniki badań dotyczące monitoringu zawodów deficytowych.
Dodatkowo wyniki badań zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.
W 2008 roku w PUP dla Miasta Torunia było zarejestrowanych 838 osób z Bydgoskiego Przedmieścia
oraz 369 osób ze Starego Miasta. Udział w projekcie umoŜliwił pośrednikom i doradcom zawodowym Urzędu
podniesienie kompetencji zawodowych, a w rezultacie bardziej skuteczne świadczenie usług m.in. tej grupie
bezrobotnych. Dzięki temu projekt pośrednio przyczynił się do ograniczenia bezrobocia na obszarach
rewitalizowanych.
Produkty projektu: Realizacja projektu pozwoliła na zatrudnienie pośredników pracy oraz doradców
zawodowych, co z kolei wpłynęło na poprawienie jakości świadczonych przez Urząd usług. Przebadanie osób
bezrobotnych umoŜliwiło poznanie ich opinii na temat pracy Urzędu i dokonanie zmian usprawniających jego
funkcjonowanie.
Rezultaty projektu: podniesienie przez Powiatowy Urząd Pracy standardów usług na rynku pracy,
spadek liczby bezrobotnych i poszukujących pracy przypadających na jednego doradcę zawodowego,
stworzenie i opublikowanie kompleksowego Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Toruniu
za lata 2007 i 2008, co pozwoliło na efektywny dobór usług rynku pracy dla bezrobotnych zgodny z
preferencjami pracodawców, podwyŜszenie kwalifikacji kluczowych pracowników Urzędu, wzrost poziomu
wiedzy społeczeństwa na temat rynku pracy, większe zadowolenie korzystających z usług Urzędu osób
bezrobotnych.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Kontynuacją projektu jest projekt
„Kompetentni na rynku pracy”.
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9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
10. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: styczeń 2008 r.
11. Termin zakończenia realizacji projektu: marzec 2009 r.

Projekt nr 15 - „Organizowanie Klubów Pracy dla mieszkańców
obszarów rewitalizowanych”
1. Nazwa projektu: „Organizowanie Klubów Pracy dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
3. Obszar realizacji: Stare Miasto i Bydgoskie Przedmieście
4. Obszar oddziaływania projektu: Stare Miasto i Bydgoskie Przedmieście
5. Koszt całkowity projektu (w zł): koszty zostaną oszacowane po uzyskaniu niezbędnych do realizacji
projektu pomieszczeń
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): Środki inne: 7. Opis projektu:
Realizacja projektu moŜliwa będzie jedynie w przypadku uzyskania na obszarach rewitalizowanych
pomieszczeń spełniających normy do przeprowadzenia zajęć w ramach Klubów Pracy.
Program polegać będzie na utworzeniu na terenie Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia
Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. Celem prowadzonych w nim warsztatów z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy będzie udzielenie pomocy w zakresie pokonywania barier zawodowych, kształtowania
umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzenia rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego
poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji, a takŜe rozbudzenie aktywności
i samodzielności.
W ramach Klubów Pracy ich uczestnicy zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy. Szkolenie
w Klubie Pracy polegać będzie na: odkrywaniu zainteresowań uczestnika, uczeniu go wyraŜania uczuć
i emocji, uczeniu, jak ma zastosować zdobyte informacje i umiejętności w róŜnych sytuacjach, okazywaniu
zrozumienia, odkrywaniu motywów działań. Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-12 osobowych przez
okres 3 tygodni. Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ok. 250 mieszkańców terenów
rewitalizowanych.
W ramach Klubów Pracy będzie istniała moŜliwość rozmowy z Liderem Klubu, praktycznej
weryfikacji umiejętności autoprezentacji, wymiany doświadczeń i informacji na temat rynku pracy,
otrzymania dodatkowego wsparcia. Liderzy Klubu Pracy – pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta
Torunia będą prowadzić zajęcia w ramach swoich obowiązków.
Objęte projektem osoby bezrobotne spełniające kryteria będą mogły stać się uczestnikami
projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których
dostępne są formy wsparcia takie jak: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, staŜe, szkolenia oraz dotacje
na załoŜenie własnego przedsiębiorstwa.
Zakładane rezultaty projektu: zwiększenie motywacji uczestników do podejmowania pracy i zmiany
swojej sytuacji zawodowej, zidentyfikowanie zewnętrznych i wewnętrznych barier utrudniających znalezienie
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pracy i poznanie sposobów na ich przełamanie, poznanie zasad pisania dokumentów aplikacyjnych,
poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zwiększenie skuteczności w poszukiwaniu pracy,
zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji,
jakim jest zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i Ŝyciowo
niezaradnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje
umoŜliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt jest komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Ponadto uczestnicy projektu będą mogli
brać udział w projektach unijnych realizowanych przez Urząd Pracy współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu:
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu:
Termin realizacji przedsięwzięcia uzaleŜniony jest od uzyskania pomieszczeń, w których będą prowadzone
Kluby Pracy.

Projekt nr 16 - „Kompetentni na rynku pracy”
1. Nazwa projektu: „Kompetentni na rynku pracy”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
3. Obszar realizacji: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 243 200,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 36 480,00
Środki inne: 206 720,00 – EFS
7. Opis projektu:
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.
Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób
bezrobotnych w Toruniu poprzez zwiększoną efektywność i dostępność usług świadczonych w Powiatowym
Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Ze świadczonego przez Urząd doradztwa i pośrednictwa zawodowego
korzystają m.in. osoby z obszarów rewitalizowanych. W roku 2008 w PUP zarejestrowanych było 838
bezrobotnych z Bydgoskiego Przedmieścia oraz 369 ze Starego Miasta. Przyczyniając się do podniesienia
efektywności usług świadczonych przez Urząd, realizacja projektu będzie więc miała pośredni wpływ na
ograniczenie liczby bezrobotnych takŜe na obszarach objętych rewitalizacją.
Wsparciem został objęty Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz 14 jego pracowników.
Głównym działaniem w projekcie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 14 pracowników PUP (8
pośredników pracy i 6 doradców zawodowych) zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.
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WaŜny element projektu stanowi równieŜ kompleksowy monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych
(MZDiN) za 2009 rok wraz z upowszechnieniem jego wyników oraz stworzenie „Poradnika zawodowego”.
Realizacja projektu wpłynie na poprawienie jakości świadczonych przez Urząd Pracy usług.
Przebadanie osób bezrobotnych umoŜliwi poznanie ich opinii na temat pracy Urzędu i wdroŜenie
ewentualnych spostrzeŜeń.
Zakładane rezultaty projektu: utrzymanie osiągniętych dzięki projektowi „Pracownik na 6”
standardów usług rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, spadek liczby bezrobotnych
i poszukujących pracy przypadających na jednego doradcę zawodowego, stworzenie i opublikowanie
kompleksowego Monitoringu zawodów deficytowych za 2009 r. (pozwalające na efektywny dobór usług
rynku pracy dla bezrobotnych zgodny z preferencjami pracodawców), opracowanie i opublikowanie
„Poradnika zawodowego”, podwyŜszenie kwalifikacji kluczowych pracowników Urzędu, podwyŜszenie jakości
i efektywności świadczonych przez Urząd usług, wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa na temat rynku
pracy dzięki MZDiN i „Poradnikowi zawodowemu”.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt jest kontynuacją projektu „Pracownik na 6”, a jego realizacja umoŜliwia utrzymanie
zatrudnienia pośredników pracy oraz doradców zawodowych. Jest takŜe komplementarny z innymi
projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość
procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi projektami społecznymi mającymi na celu wzrost
zatrudnienia i aktywności zawodowej zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Jesteśmy
aktywni – działamy”, „Utworzenie oddziału Centrum Integracji Społecznej na Bydgoskim Przedmieściu”,
„Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.01.2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2010 r.

Projekt nr 17 - „KULTURALNA REWITALIZACJA – projekt
kulturalno-społecznego oŜywienia zdegradowanej dzielnicy
Bydgoskie Przedmieście”
1. Nazwa projektu:
„KULTURALNA REWITALIZACJA – projekt kulturalno-społecznego oŜywienia
zdegradowanej dzielnicy Bydgoskie Przedmieście”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Fundacja Rusz
3. Obszar realizacji: Bydgoskie Przedmieście
4. Obszar oddziaływania projektu: Bydgoskie Przedmieście
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 456 000,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 456 000,00 – dotacje uzyskane z następujących źródeł: Gmina Miasta Toruń, Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Programy MKiDN Rozwój
Infrastruktury Kultury oraz Edukacja Kulturalna, Fundusz Wymiany Kulturalnej, PO FIO, Program „MłodzieŜ
w działaniu”.
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7. Opis projektu:
Celami projektu są: aktywizacja mieszkańców zdegradowanej dzielnicy do udziału w akcjach
kulturalnych i społecznych, podejmowanie działań mających na celu podniesienie samooceny oraz rozwój
osobisty mieszkańców Bydgoskiego, szczególnie dzieci, integracja społeczności lokalnej, adaptacja
zdegradowanej przestrzeni miejskiej do działań kulturalnych, profilaktyka uzaleŜnień w środowisku dzieci i
młodzieŜy Bydgoskiego Przedmieścia, promowanie w przestrzeni miejskiej i wśród społeczności lokalnej
Bydgoskiego Przedmieścia oddolnej, aktywnej postawy związanej z nieuŜywaniem przez młodzieŜ alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.
Podejmowane działania będą miały charakter kulturalno-dydaktyczny, wzmocnią
moŜliwości
poznawcze młodego pokolenia, jego umiejętności organizacyjne, poprawią obycie ze światem kultury i
sztuki, co z kolei wzmocni moŜliwości komunikacji społecznej. Nowe umiejętności umoŜliwią wymianę
poglądów i interakcje z częścią społeczeństwa, która jest bardziej zasobna w wiedzę i ma wyŜszy status
społeczny. Intelektualnie „uboŜsza” część mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia dzięki nabyciu nowych
umiejętności i wiedzy będzie miała moŜliwość wzmocnienia swojej pozycji społecznej – stanie się bardziej
atrakcyjnym partnerem Ŝycia społeczno-gospodarczego.
W ramach projektu Fundacja będzie realizować następujące działania:
• Festiwal Sztuki na Bilbordach ART MOVES [SZTUKA PORUSZA]
Jest to międzynarodowy festiwal i konkurs sztuki na bilbordach. Ideą festiwalu jest promowanie sztuki
współczesnej jako formy dialogu ze społeczeństwem. W jego trakcie realizowane będą następujące
wydarzenia:
a) międzynarodowy konkurs dla młodych artystów i studentów propagujący idee sztuki zaangaŜowanej
w problemy społeczne,
b) międzynarodowa wystawa sztuki zaangaŜowanej wielkiego formatu w przestrzeni Bydgoskiego
Przedmieścia,
c) spotkanie twórców, krytyków i socjologów mające na celu wymianę poglądów
z zakresu artystycznych działań w przestrzeni publicznej oraz popularyzację wiedzy na temat
ikonosfery miasta,
d) pokaz slajdów na zewnętrznej ścianie CSW Znaki Czasu w Toruniu,
e) akcja artystyczna wśród społeczności lokalnej Bydgoskiego Przedmieścia.
•

Warsztaty aktywności i kreatywności dla dzieci i młodzieŜy – działania w przestrzeni miejskiej
Bydgoskiego Przedmieścia.
W ramach tego działania zostaną zrealizowane warsztaty dla grup młodzieŜy gimnazjalnej
i licealnej. Część uczestników warsztatów będą stanowiły osoby z Grupy MłodzieŜowych Liderów Profilaktyki
UzaleŜnień i Promocji Zdrowia prowadzonej przez Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
w Toruniu. Działanie obejmuje następujące elementy:
a) warsztaty przygotowujące uczestników do działań w przestrzeni miejskiej,
b) artystyczna akcja miejska wśród społeczności Bydgoskiego Przedmieścia,
c) kampania plakatowa – pokaz niekomercyjnych, wykonanych przez uczestników warsztatów
plakatów na słupach reklamowych w przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia,
d) wystawa murali wykonanych przez uczestników warsztatów na specjalnych planszach
umieszczonych w przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia.
• Centrum Kulturalnej Rewitalizacji
Aby realizować wyŜej opisane projekty, niezbędne jest stworzenie Centrum Kulturalnej Rewitalizacji, czyli
miejsca wystawienniczo – warsztatowego oraz zaplecza administracyjnego dla prowadzących te działania
organizacji. Na potrzeby projektu zostanie wydzierŜawiony (od Gminy Miasta Toruń) lokal na Bydgoskim
Przedmieściu. Przestrzeń o powierzchni około 100 m2 umoŜliwi organizację wystaw, spotkań z artystami,
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pokazów młodych twórców oraz prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy. Natomiast powierzchnia
około 160 m2 zostanie wykorzystana na część administracyjno-biurową.
Zakładane produkty projektu: liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów: 1 szt.
Zakładane rezultaty projektu: powstanie na terenie rewitalizowanym nowego punktu usługowego,
z którego korzystać będzie ok. 4 500 osób (w tym 2 250 zamieszkujących tereny rewitalizowane),
organizacja ok. 54 imprez kulturalno-oświatowych, podniesienie samooceny i rozwój osobisty uczestników
projektu, integracja społeczności lokalnej, zmniejszenie aktów agresji, wandalizmu oraz interwencji policji,
aktywizacja mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia do udziału w Ŝyciu kulturalnym, poszerzenie oferty
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy, oŜywienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarze
Bydgoskiego Przedmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru.
Projekt Festiwal Art Moves jest realizowany od 2008 roku. W roku 2009 odbędzie się II edycja
Festiwalu, a w latach następnych kolejne. Warsztaty aktywności i kreatywności są realizowane od roku
2006. Działania te będą kontynuowane w trakcie realizacji projektu.
Projekt powiązany jest takŜe z projektem Fundacji FREE ARTS pn. „Kulturalnie na Bydgoskim
Przedmieściu – socjalizacja kulturalna mieszkańców kluczem do zacierania róŜnic społecznych”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Liderem i podmiotem zarządzającym projektem będzie Fundacja Rusz. Projekt będzie realizowany
we współpracy przez: Fundację Rusz i Fundację Free Arts. Partnerami projektu będą CSW Znaki Czasu oraz
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu:
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu:
Termin realizacji przedsięwzięcia uzaleŜniony jest od uzyskania pomieszczeń, w których będzie moŜna
utworzyć Centrum Kulturalnej Rewitalizacji.

Projekt nr 18 - „Kulturalnie na Bydgoskim Przedmieściu –
socjalizacja kulturalna mieszkańców kluczem do zacierania
róŜnic społecznych”
1. Nazwa projektu: „Kulturalnie na Bydgoskim Przedmieściu – socjalizacja kulturalna mieszkańców
kluczem do zacierania róŜnic społecznych”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Fundacja FREE ARTS
3. Obszar realizacji: Bydgoskie Przedmieście
4. Obszar oddziaływania projektu: Bydgoskie Przedmieście
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 196 200,00
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 0,00
Środki inne: 196 200,00 – dotacje uzyskane z następujących źródeł: Gmina Miasta Toruń, Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs
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Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), Fundusz Wymiany Kulturalnej,
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Program „MłodzieŜ w działaniu”, Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych.
7. Opis projektu:
Celami projektu są: aktywizacja mieszkańców zdegradowanej dzielnicy do udziału
w akcjach kulturalnych i społecznych, podejmowanie działań mających na celu podniesienie samooceny oraz
rozwój osobisty mieszkańców, szczególnie dzieci, integracja społeczności lokalnej, adaptacja zdegradowanej
przestrzeni miejskiej do działań kulturalnych, profilaktyka uzaleŜnień w środowisku dzieci i młodzieŜy.
Celem wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu jest „kulturalna socjalizacja”
mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, która wpłynie na zmniejszenie wandalizmu odrestaurowanej
dzielnicy, poprawi poziom Ŝycia mieszkańców i wpłynie na ich rozwój.
W ramach projektu Fundacja FREE ARTS zamierza organizować warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieŜy z Bydgoskiego Przedmieścia, które przez bezpośrednie spotkanie ze sztuką będą eliminować
stres związany z trudną sytuacją Ŝyciową. Fundacja planuje równieŜ stwarzać sprzyjające warunki do
rozwoju osobistego beneficjentów poprzez udostępnianie kadry, miejsca oraz realizowanie tematycznych
programów, których celem będzie kształtowanie talentów, w szczególności plastycznych oraz wzmocnienie
relacji międzyludzkich lokalnej społeczności.
Fundacja na terenie Bydgoskiego Przedmieścia zamierza zajmować się równieŜ:
•

popularyzacją osiągnięć twórczych uczestników zajęć w ramach projektu autorskiego „Young Art”
mającego na celu umoŜliwienie młodym początkującym artystom zoorganizowanie wystaw, wernisaŜy
i plenerów (obecnie prowadzonego we współpracy ze Studenckim Klubem Pracy Twórczej Od Nowa
w Toruniu),
• propagowaniem wśród młodzieŜy postawy otwartej na innych, wolnej od uprzedzeń,
• umoŜliwianiem mieszkańcom nawiązywania kontaktów z czołowymi polskimi artystami, poprzez czynny
udział w dyskusjach i spotkaniach tematycznych w ramach projektu autorskiego „Połączenia
Bezpośrednie” (obecnie prowadzonego we współpracy ze Studenckim Klubem Pracy Twórczej Od Nowa
w Toruniu),
• kształtowaniem estetycznej wraŜliwości,
• ukazywaniem mieszkańcom Bydgoskiego Przedmieścia, jak wielką wartością architektoniczną
i plastyczną jest otoczenie w którym mieszkają i przebywają.
Aby realizować wyŜej opisane projekty niezbędne jest stworzenie we współpracy
z Fundacją Rusz Centrum Kulturalnej Rewitalizacji, czyli miejsca wystawienniczo–warsztatowego oraz
zaplecza administracyjnego dla prowadzących działania organizacji. Na potrzeby projektu zostanie
wydzierŜawiony (od Gminy Miasta Toruń) lokal na Bydgoskim Przedmieściu. Przestrzeń o powierzchni około
100 m2 umoŜliwi organizację wystaw, spotkań z artystami, pokazów młodych twórców oraz prowadzenie
warsztatów dla dzieci i młodzieŜy. Natomiast powierzchnia około 160 m2 zostanie wykorzystana na część
administracyjno-biurową.
Zakładane produkty projektu: liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów: 1 szt.
Zakładane rezultaty projektu: powstanie na terenie rewitalizowanym nowego punktu usługowego,
z którego korzystać będzie ok. 4 500 osób (w tym 2 700 mieszkańców terenów rewitalizowanych),
organizacja ok. 54 imprez kulturalno-oświatowych, podniesienie samooceny i rozwój osobisty uczestników
projektu, integracja społeczności lokalnej, zmniejszenie aktów agresji, wandalizmu oraz interwencji policji,
aktywizacja mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia do udziału w Ŝyciu kulturalnym, poszerzenie oferty
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy, oŜywienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej dzielnicy
Bydgoskie Przedmieście.
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8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarze
Bydgoskiego Przedmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru.
Fundacja od początku swej działalności prowadzi dwa autorskie projekty - „Połączenia
Bezpośrednie” i „Young Art”. Działania te, dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej będą
kontynuowane w trakcie realizacji projektu „Kulturalnie na Bydgoskim Przedmieściu – socjalizacja kulturalna
mieszkańców kluczem do zacierania róŜnic społecznych”.
Projekt powiązany jest takŜe z projektem Fundacji Rusz pn. „Kulturalna Rewitalizacja – projekt
kulturalno-społecznego oŜywienia zdegradowanej dzielnicy Bydgoskie Przedmieście”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Projekt będzie realizowany przez Fundację Free Arts. Partnerem głównym przy realizacji projektu
będzie Fundacja Rusz. Pozostałymi partnerami projektu będą: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom w Toruniu, Studencki Klub Pracy
Twórczej „Od Nowa” w Toruniu, Klub Studencki „Pomorania” w Toruniu.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu:
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu:
Termin realizacji przedsięwzięcia uzaleŜniony jest od uzyskania pomieszczeń, w których będzie moŜna
utworzyć Centrum Kulturalnej Rewitalizacji.

Projekt nr 19: Radosne i bezpieczne wakacje
1. Nazwa projektu: Radosne i bezpieczne wakacje
2. Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 327 000,00 zł (za rok 2010)
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 327 000,00 zł
Środki inne: 0,00
7. Opis projektu:
Działania w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" są prowadzone w Toruniu od
dziesięciu lat z myślą o dzieciach i młodzieŜy z najuboŜszych rodzin, które większość lub całe wakacje
spędzają w mieście. Mogą w niej brać udział toruńscy uczniowie oraz ich rówieśnicy goszczący w Toruniu.
W roku 2009 z objętych kampanią zajęć korzystało codziennie ok. 300 dzieci.
W ramach kampanii organizowane są róŜnorodne zajęcia sportowe, rekreacyjne edukacyjne i
artystyczne. Część z działań realizowana jest na obszarach objętych rewitalizacją. W roku 2009 na tych
terenach zaplanowano zajęcia rekreacyjne prowadzone przez pedagogów w Piernikowym Miasteczku na
Starym Mieście oraz warsztaty teatralne, muzyczne i plastyczne w MłodzieŜowym Domu Kultury i Ognisku
Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza na starówce. Uczestnikami zajęć będą m.in. mieszkańcy tych dzielnic. Od
roku 2010 uczestnicy kampanii będą brali udział w spektaklach dla dzieci i młodzieŜy odbywających się w
teatrze Baj Pomorski.
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Dzieciom udostępnione będą takŜe wszystkie szkolne boiska. Ponadto 420 dzieci z rodzin
korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie skorzysta z wakacyjnych wyjazdów
finansowanych lub dofinansowanych z budŜetu Torunia. Urząd Miasta dofinansowuje takŜe letni wypoczynek
dzieci i młodzieŜy organizowany przez toruńskie szkoły, organizacje pozarządowe, ZHP i spółdzielnie
mieszkaniowe. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzysta prawie 1350 dzieci, w tym takŜe najmłodsi
mieszkańcy terenów rewitalizowanych.
Szacuje się, Ŝe łączna liczba uczestników jednej edycji projektu wynosi 10 000 osób. Wśród nich jest
ok. 1 500 mieszkańców dzielnic objętych rewitalizacją.
Dzięki realizacji projektu dzieciom i młodzieŜy wywodzącej się ze środowisk zagroŜonych patologią
i wykluczeniem społecznym zapewniona jest opieka w czasie wolnym. Oferując moŜliwość spędzania czasu
w atrakcyjny sposób oraz aktywnego wypoczynku, przedsięwzięcie przyczynia się do eliminacji negatywnych
zjawisk, takich jak wykluczenie społeczne i zagroŜenie uzaleŜnieniami. Wpływa takŜe na wyzwalanie
potencjału uczestników i poprawę relacji w grupach rówieśniczych.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2007 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: działania mają charakter cykliczny,
kolejne ich edycje przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.

Projekt nr
Dzieciaków

20:

Michayland

–

Fantastyczne

Miasteczko

1. Nazwa projektu: „Michayland – Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT
3. Obszar realizacji: Bydgoskie Przedmieście
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 33 560,23 zł (za rok 2010)
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 23 560,23 zł
Środki inne: 10 000,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Torunia
7. Opis projektu:
Co roku z okazji Dnia Dziecka w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu organizowany jest
rodzinny festyn. W roku 2010 impreza odbyła się po raz szesnasty. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie
Oratorium działające przy parafii św. Michała Archanioła. W trakcie festynu na terenie parku rozstawiane są
dziesiątki stoisk oferujących róŜnego rodzaju atrakcje. W ostatnich latach uczestnicy festynu mieli okazję
m.in. wziąć udział w turniejach sportowych i loterii fantowej, spróbować wspinaczki ściankowej i strzelania z
łuku, podziwiać pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu straŜaków i spotkać się z toruńskimi
ŜuŜlowcami. Na estradzie prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne. Jubileuszową edycję imprezy
zwieńczył pokaz fajerwerków.
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Impreza ma charakter rodzinny, adresowana jest do dzieci i ich rodziców z całego miasta. Festyn
cieszy się rosnącą popularnością. W roku 2010 liczbę uczestników oszacowano na 20 000, w tym 10 000
mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją.
Projekt umoŜliwia najmłodszym mieszkańcom Torunia udział w atrakcyjnej i kulturalnej zabawie.
Dzięki swojemu międzypokoleniowemu charakterowi przyczynia się do umocnienia więzi wewnątrz rodziny.
Festyn skupiony jest wokół działającego przy parafii znajdującej się na Bydgoskim Przedmieściu
stowarzyszenia, które otacza opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo zamieszkałych na tym
obszarze. Dzięki temu projekt ma niewątpliwy wpływ na integrację środowiska lokalnego. Przyciągając
bardzo liczną grupę mieszkańców całego miasta na Bydgoskie Przedmieście, w znaczącym stopniu wpływa
na oŜywienie rewitalizowanej dzielnicy. Przyczynia się takŜe do budowania jej wizerunku jako miejsca,
w którym moŜna w ciekawy sposób wypoczywać i spędzać czas wolny.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn. Oratorium im. Bł. ks. Br. Markiewicza.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2007 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: działania mają charakter cykliczny,
kolejne ich edycje przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.

Projekt nr 21: Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką
Torunia
1. Nazwa projektu: „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Miasta Toruń
3. Obszar realizacji: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 2 035 883,00 zł
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 305 382,45 zł
Środki inne: 1 730 500,55 zł - EFS
7. Opis projektu:
W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie toruńskich zespołów szkół zawodowych, w
duŜej części pochodzący ze środowisk o niskim statusie materialnym. Szacuje się, Ŝe łączna liczba
uczestników projektu wyniesie 5 520 osób. Wśród nich będzie ok. 828 mieszkańców dzielnic objętych
rewitalizacją.
Celami projektu są: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i poprawa efektywności uczenia się, a
takŜe modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego
rynku pracy.
W szkołach uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dydaktycznowyrównawcze oraz specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów zawodowych. Odbywać się będą takŜe
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praktyki zawodowe i wizyty studyjne u pracodawców. Uczniowie zostaną objęci doradztwem i opieką
pedagogiczno-psychologiczną. Wezmą takŜe udział w warsztatach ze szkolnym doradcą zawodowym,
podczas których opracowane zostaną Indywidualne Plany Rozwoju ucznia. W ramach projektu realizowany
będzie autorski program przeciwdziałania uzaleŜnieniom. Ponadto w Zespole Szkół InŜynierii Środowiska
opracowany zostanie autorski program nauczania dla przedmiotu „Pracownia badań laboratoryjnych” dla
zawodu technik ochrony środowiska.
Zakładanymi rezultatami projektu są: wzrost samooceny uczestników dzięki zmniejszeniu
dysproporcji edukacyjnych, wzrost wiary we własne moŜliwości oraz aspiracji edukacyjnych i zawodowych,
wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści, promocja
postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań, a takŜe zniwelowanie
niepowodzeń szkolnych. Dzięki współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z
pracodawcami i instytucjami rynku pracy projekt wpłynie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów,
a tym samym wzmocni ich zdolność do zatrudnienia.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. Projekt powiązany jest z innymi
projektami społecznymi słuŜącymi rozwojowi systemu edukacji i podnoszeniu poziomu wykształcenia w
Toruniu zgłoszonymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj.: „Stać nas na więcej”, „Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku
szkolnym 2009/2010”, „więcej moŜliwości, więcej szans”, „Rozmawiam chociaŜ nie mówię – alternatywne
porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu”, „Szkoł@ właśnie dla Ciebie” i „Twoja szkoł@
w Centrum”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 09.2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 07.2012 r.

Projekt nr 22: Święta Ulic
1. Nazwa projektu: „Święta Ulic”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
3. Obszar realizacji: Stare Miasto
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 105 000,00 zł
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 41 000,00 zł
Środki inne: 64 000,00 zł
7. Opis projektu:
Projekt realizowany jest na obszarze Starego Miasta ze względu na potencjał tkwiący w
rewitalizowanej dzielnicy, który wart jest przybliŜenia zarówno mieszkańcom pozostałych dzielnic jak i
turystom odwiedzającym miasto. Celem projektu jest pokazanie, Ŝe Starówka to nie tylko atrakcja
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turystyczna, ale przede wszystkim atrakcyjne miejsce zamieszkania i prowadzenia interesów. Ma on
aktywizować mieszkańców Starego Miasta do udziału w akcjach kulturalnych i społecznych oraz wpływać na
zmianę stosunku mieszkańców obszaru rewitalizowanego do swego miejsca zamieszkania. Celem
przedsięwzięcia jest takŜe integracja społeczności lokalnej z mieszkańcami pozostałych dzielnic Torunia, a
takŜe aktywizacja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze Starego Miasta.
Święta Ulic adresowane są do mieszkańców Torunia oraz odwiedzających miasto turystów. Szacuje
się, Ŝe łączna liczba uczestników jednej edycji projektu wyniesie 20 000 osób. Wśród nich będzie ok. 5 000
mieszkańców dzielnic objętych rewitalizacją.
Działania podejmowane w ramach Świąt Ulic mają charakter kulturalno-dydaktyczno-rekreacyjny.
Mieszkańcom Starego Miasta oraz podmiotom gospodarczym działającym w tym obszarze Święta Ulic dają
moŜliwość pokazania piękna, uroku oraz potencjału społecznego i gospodarczego tej dzielnicy, a takŜe
oferowanych przez nią moŜliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Święta Ulic są ogólnodostępnymi imprezami plenerowymi organizowanymi przez przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe oraz Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. Podczas imprezy prezentują się firmy
działające na tym obszarze i przygotowują specjalne oferty dla uczestników Święta. Przedsiębiorcy, będący
niejednokrotnie inicjatorami Świąt Ulic, potrafią w ich organizację zaangaŜować społeczność lokalną, co z
punktu widzenia załoŜeń rewitalizacji jest bardzo waŜne. Święta Ulic to takŜe miejsce prezentacji dziecięcych
i młodzieŜowych zespołów muzycznych i tanecznych, które swe zajęcia odbywają w placówkach kulturalnych
na obszarze Starego Miasta.
W ramach projektu kaŜdego roku odbywać się będzie przynajmniej 6 Świąt Ulic na róŜnych ulicach
Starego Miasta. W ich trakcie organizowane będą imprezy plenerowe oraz prezentacje firm działających na
ulicy obchodzącej swe Święto. Planuje się m.in. turnieje gry w bulle pomiędzy druŜynami złoŜonymi z
mieszkańców poszczególnych ulic, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, konkursy, takie jak np.
przeciąganie liny, a takŜe prezentacje kulinarne połączone z darmowym poczęstunkiem przygotowane przez
lokale gastronomiczne zlokalizowane na świętujących ulicach, występy artystyczne, etc.
Zakładanymi rezultatami projektu są: aktywizacja społeczna uczestników i współorganizatorów
Świąt Ulic, poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym rewitalizacją oraz poprawienie wizerunku
Starego Miasta jako dzielnicy przyjaznej mieszkańcom i przedsiębiorcom, co przyczyni się do oŜywienia
gospodarczego dzielnicy. Poprzez udział w oferowanych atrakcjach następować będzie integracja
mieszkańców świętującej ulicy i Starego Miasta z pozostałymi uczestnikami imprezy – mieszkańcami Torunia
i turystami.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. W szczególności powiązany jest z
projektem „Letni Festiwal Kultury i Sztuki”, który równieŜ angaŜuje mieszkańców miasta i turystów do
udziału w imprezach plenerowych odbywających się na obszarze Starego Miasta.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 06.2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: działania mają charakter cykliczny,
kolejne ich edycje przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.
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Projekt nr 23: Letnie animacje dla dzieci
1. Nazwa projektu: „Letnie animacje dla dzieci”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
3. Obszar realizacji: Stare Miasto
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 30 000,00 zł
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 30 000,00 zł
Środki inne: 0,00
7. Opis projektu:
Projekt realizowany jest na obszarze Starego Miasta ze względu na widoczną potrzebę
zorganizowania czasu wolnego, przede wszystkim dzieciom ze Starówki, spędzającym wakacje w mieście.
Letnie animacje dla dzieci są imprezami plenerowymi o charakterze edukacyjnym. Uczą poprzez zabawę.
Pozwalają dzieciom zamieszkujących Stare Miasto spędzić czas wolny w sposób atrakcyjny i pod fachową
opieką. Ponadto przyczyniają się do integracji społecznej dzieci z tego obszaru z ich rówieśnikami z
pozostałych dzielnic Torunia.
Letnie animacje adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szacuje się,
Ŝe łączna liczba uczestników jednej edycji projektu wyniesie 2 000 osób. Wśród nich będzie ok. 1 000
mieszkańców dzielnic objętych rewitalizacją.
W ramach projektu co roku organizowanych będzie 8 animacji. Imprezy plenerowe odbywać się
będą w kaŜdą sobotę wakacji w godz. 11.00-14.00 na Rynku Nowomiejskim. KaŜda z nich będzie miała inny
temat przewodni, np. spotkanie z przygodą, kultura orientu, sport. W trakcie letnich animacji dzieci będą
uczestniczyć w zajęciach tanecznych, ruchowych, plastycznych, lekcjach języka obcego, fizyki, nauce
gotowania i występach artystycznych. Poznają inne kultury i historię.
Zakładanymi rezultatami projektu są: objęcie opieką dzieci z obszaru rewitalizowanego w okresie
wakacyjnym, poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy zamieszkującej obszar objęty
rewitalizacją, poprawa obycia ze światem kultury i sztuki, aktywizacja społeczna i kulturalna oraz integracja
mieszkańców dzielnicy (zwłaszcza najmłodszych) z pozostałymi mieszkańcami i turystami, poszerzenie
oferty kulturalnej i rekreacyjnej na obszarze Starego Miasta, oŜywienie Rynku Nowomiejskiego oraz
poprawienie wizerunku Starówki jako dzielnicy przyjaznej mieszkańcom.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07.2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: działania mają charakter cykliczny,
kolejne ich edycje przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.
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Projekt nr 24: Letni Festiwal Kultury i Sztuki
1. Nazwa projektu: „Letni Festiwal Kultury i Sztuki”
2. Podmiot zgłaszający projekt: Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia
3. Obszar realizacji: Stare Miasto
4. Obszar oddziaływania projektu: Całe miasto, w tym obszary objęte rewitalizacją
5. Koszt całkowity projektu (w zł): 35 178,64 zł
6. Źródła finansowania projektu (w zł):
Środki własne (budŜet beneficjenta): 9 578,64 zł
Środki inne: 22 600,00 zł – dotacja Gminy Miasta Toruń, 3 000,00 zł – koszty podróŜy pokrywane przez
uczestników
7. Opis projektu:
Projekt stanowi uzupełnienie realizowanego przez Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia projektu
„Remont Dachów Dworu Mieszczańskiego w Toruniu”, który znajduje się w LPR-T na liście projektów
rewitalizacyjnych pod numerem 8. TMPT organizuje w Dworze Mieszczańskim i jego Międzymurzu wiele
wystaw, letnich koncertów i innych imprez artystycznych. Letni Festiwal Kultury i Sztuki wzbogaci ofertę
kulturalną tego miejsca, odnowionego przy udziale środków z RPO WK-P.
Głównym celem organizacji Festiwalu jest wzajemna integracja mieszkańców oraz wzbogacenie
Ŝycia kulturalnego miasta. Okolice Dworu Mieszczańskiego znajdują się na planie tras niemalŜe wszystkich
wycieczek odwiedzających Toruń. Międzymurze – malowniczy ogród Dworu z naturalną publicznością – jest
doskonałym miejscem do wszelkiego rodzaju plenerowych prezentacji artystycznych. Poprzez realizację
Festiwalu wzrośnie atrakcyjność nie tylko tego miejsca, ale równieŜ całego Starego Miasta.
Festiwal organizowany będzie w sezonie letnim. W jego trakcie odbywać się będą prezentacje
artystów toruńskich oraz artystów z miast partnerskich Torunia i spotkania rodzinne. Na terenie
Międzymurza zaplanowane są koncerty, warsztaty, wystawy oraz przedstawienia teatralne i taneczne.
Uczestnicy zapoznają się z artystyczną techniką malarską, ceramiczną, aktorska i taneczną. Przybyli goście
będą mieli wyjątkową okazję do zabawy w plenerze i kontaktu z muzyką i sztuką na Ŝywo, a jednocześnie
obcowania z zielenią.
Szacuje się, Ŝe łączna liczba uczestników jednej edycji projektu wyniesie 500 osób. Wśród nich
będzie ok. 250 mieszkańców dzielnic objętych rewitalizacją.
Zakładanymi rezultatami projektu są: aktywizacja kulturalna i integracja mieszkańców miasta,
wzbogacenie oferty kulturalnej Starego Miasta, a takŜe podniesienie jego atrakcyjności.
8. Powiązania z innymi projektami
Projekt komplementarny z innymi projektami miękkimi planowanymi do realizacji na obszarach
rewitalizowanych z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji. W szczególności powiązany jest z
projektem „Święta Ulic”, który równieŜ angaŜuje mieszkańców miasta i turystów do udziału w imprezach
plenerowych odbywających się na obszarze Starego Miasta. Związany jest takŜe z projektem
rewitalizacyjnym „Remont Dachów Dworu Mieszczańskiego w Toruniu”.
9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem:
Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 08.2010 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: działania mają charakter cykliczny,
kolejne ich edycje przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.
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