
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W TORUNIU

Wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii 
Europejskiej w realizacji zadań pomocy społecznej na przykładzie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu



Kto zajmuje się pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Toruniu? 

Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Rodzinie 

Zespół ds. 
programów 
społecznych 

Zespół ds. strategii 
i sprawozdawczości 

Klub Integracji 
Społecznej 

Kierownik Działu 
Strategii i Programów 

Społecznych 



Wybrane zadania Działu Strategii i Programów 
Społecznych 

Zespół ds. programów 
społecznych 

• Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych,

• Realizacja projektów 
unijnych i krajowych 

• Sprawozdawczość, 
kontrole w ramach 
projektów

• Analiza potrzeb 
mieszkańców GMT

Zespół ds. strategii i 
sprawozdawczości

• Realizacja zadań 
wynikających ze strategii

• Analiza działań 
wynikających ze strategii 
realizowanych przez 
jednostki gminne i 
organizacje pozarządowe

• Opracowywanie 
sprawozdań, analiz, 
raportów

Klub Integracji Społecznej 

• Pozyskiwanie środków 
gminnych oraz środków 
zewnętrznych na 
funkcjonowanie KIS

• Współpraca z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy i pracodawcami 

• Realizacja programów 
osłonowych



Dział Strategii i Programów Społecznych

2017 

Utworzenie Działu Strategii i 
Programów Społecznych 

- realizacja 10 projektów społecznych 

- 20 pracowników

2018 

- realizacja 17 projektów społecznych 

- realizacja 1 projektu inwestycyjnego

- 31 pracowników  

2019

- realizacja 22 projektów społecznych 

- realizacja 6 projektów 
inwestycyjnych  

- 35 pracowników



Dział Strategii i Programów Społecznych –
projekty w liczbach 

27 projektów z dofinansowaniem EFS

7 projektów z dofinansowaniem EFRR

3 projekty z dofinansowaniem krajowym 



Dział Strategii i Programów Społecznych –
projekty w liczbach 

44 262 909,24 PLN dofinansowania z EFS

6 128 908,34 PLN dofinansowania z EFRR

155 030,00 PLN dofinansowania z MRPiPS



Dział Strategii i Programów Społecznych –
projekty w liczbach 

2018

Zapytania ofertowe – 23 

Zamówienie na usługi społeczne – 12 

Przetargi – 25 

2019

Zapytania ofertowe – 33 

Przetargi – 5  

Zamówienie na usługi społeczne – 11  



Dział Strategii i Programów Społecznych –
plany projektowe 2019 r. 

3 projekty współfinansowane z EFS

3 projekty współfinansowane z EFRR 

1 projekt współfinansowany z MRPiPS



CYKL PRACY NAD PROJEKTEM 

przygotowanie 
zakresu projektu 

akceptacja 
Prezydenta Miasta 

Torunia 

udzielenie 
pełnomocnictwa 

Dyrektorowi MOPR

opracowanie 
wniosku 

aplikacyjnego

złożenie wniosku 
aplikacyjnego



PRZYGOTOWANIE ZAKRESU PROJEKTU –
metody pracy 

Analiza potrzeb wynikających z konsultacji społecznych

Badanie ankietowe potencjalnych uczestników

Burza mózgów, utworzenie matrycy pomysłów



Przedstawienie zakresu projektu Prezydentowi 
Miasta Torunia 

Przedstawienie analizy potrzeb przeprowadzonej wśród 
mieszkańców 

Omówienie zakresu działań zaplanowanych w ramach projektu

Przedstawienie szacunkowej wartości projektu 



Przedstawienie zakresu projektu Prezydentowi 
Miasta Torunia 

Akceptacja przedstawionej koncepcji przez Prezydenta

Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi MOPR 

Ogłoszenie o naborze na partnera 



Opracowanie wniosku aplikacyjnego 

Dokonanie wyboru partnera przez komisję 

Podział zadań pomiędzy Lidera i Partnera 

Praca w generatorze wniosków o dofinansowanie



Złożenie wniosku aplikacyjnego 

Zakończenie prac nad wnioskiem w generatorze 

Przedstawienie ostatecznej wersji wniosku Dyrektorowi MOPR

Złożenie wniosku do właściwej instytucji 



Pozyskanie środków zewnętrznych – i co dalej? 

Proces 
negocjacji 

Zawarcie 
umowy

Rekrutacja 
personelu

Utworzenie 
zespołu

Realizacja 
projektu 



Do kogo kierujemy nasze projekty? 

❑osoby bezrobotne, bierne zawodowo, 

❑osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

❑osoby z niepełnosprawnościami, 

❑osoby starsze, 

❑rodzice dzieci do lat 3 powracający na rynek pracy, 

❑rodziny naturalne i rodziny zastępcze, 

❑dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

❑dzieci opuszczające pieczę zastępczą. 



Co oferujemy w ramach projektów? 

❑ ścieżkę społeczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów,

❑ ścieżkę zawodową dla uczestników gotowych podjąć zatrudnienie 
lub skorzystać z innego instrumentu rynku pracy, 

❑ indywidualne lub grupowe poradnictwo m.in. psychologiczne, 
prawne, terapeutyczne, pedagogiczne, logopedyczne, psychiatryczne,

❑ warsztaty motywacyjne, socjoterapeutyczne, wzmacniające 
kompetencje rodzicielskie, grupy samopomocowe, mediacje rodzinne, 
animacje,

❑ wyjazdy edukacyjno-integracyjne, inicjatywy lokalne i środowiskowe. 



Wybrane projekty 

PROGRAMY AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ 



Aktywne włączenie społeczne na terenie 
Gminy Miasta Toruń

Inicjatywa środowiskowa: PIKNIK RODZINNY zorganizowany 
w Centrum Targowym PARK 



Inicjatywa środowiskowa: PIKNIK RODZINNY zorganizowany 
w Centrum Targowym PARK 

Pokaz iluzjonisty Kowbojskie animacje 



Inicjatywa środowiskowa: PIKNIK RODZINNY zorganizowany 
w Centrum Targowym PARK 

Wspólne malowanie twarzy Pyszny poczęstunek 



Inicjatywa lokalna – STYLOWY PRACOWNIK 
Tematyka zaproponowana przez uczestników Punktu 

Aktywności Lokalnej 

Dresscode – co to takiego? Indywidualne porady stylisty 



Inicjatywa lokalna – STYLOWY PRACOWNIK
• Uczestnicy poznali zasady 

Dresscode’u,

• Skorzystali z porad stylisty w 
zakresie analizy kolorystycznej oraz 
analizy sylwetki, a co za tym idzie 
doboru odpowiedniej garderoby, 

• Dodatkowo osoby biorące udział w 
wydarzeniu skorzystały z doradztwa 
stylisty w zakresie wyboru i zakupu 
odzieży. Odzież ta posłużyła do 
zaprezentowania swojej 
kandydatury podczas rozmów 
z potencjalnymi pracodawcami.



Inicjatywa lokalna: Warsztaty „zero waste” – czyli jak 
gotować żeby nie marnować?



Inicjatywa lokalna: Wielkanocne stroiki 



Inicjatywa lokalna: Bożonarodzeniowe ozdoby 



Zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów lokalnych 

Zajęcie w Punkcie Aktywności Lokalnej 
przy ul. Reja 10/9

Zajęcia w Punkcie Aktywności Lokalnej 
przy ul. Poznańskiej 52



DZIAŁAJ LOKALNIE! aktywizacja społeczności 
lokalnej na obszarach rewitalizowanych

Inicjatywa lokalna: Zrób to sam - kosmetyki naturalne, zabiegi pielęgnacyjne na 
twarz i ciało



Inicjatywa środowiskowa: PIRACKIE SKARBY –
integracja środowiska lokalnego 



Inicjatywa środowiskowa: PIRACKIE SKARBY –
integracja środowiska lokalnego 



Inicjatywa lokalna – warsztaty artystyczne 



Inicjatywa lokalna – warsztaty artystyczne 



Inicjatywa lokalna – warsztaty artystyczne 



Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez 
terapeutę zajęciowego 



Zajęcia animacyjne prowadzone przez 
animatora lokalnego



Warsztaty motywacyjne 



Warsztaty z zakresu autoprezentacji 



Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej 

Warsztaty treningu motywacyjnego



Warsztaty treningu motywacyjnego 



Zajęcia animacyjne dla rodziców i dzieci - nauka 
robienia kwiatów ze wstążki satynowej



Zajęcia animacyjne dla rodziców i dzieci - nauka 
robienia kwiatów ze wstążki satynowej



Zajęcia animacyjne – jak uszyć maskotki z filcu?



Zajęcia animacyjne – jak uszyć maskotki z filcu?



Zajęcia animacyjne – nauka malowania 
akwarelami 



Inicjatywa lokalna - Zwiedzamy Fort IV



Wspólne gry i zabawy w Forcie IV



Wspólne gry i zabawy w Forcie IV



Wybrane projekty 

Wsparcie dla osób niesamodzielnych, 
w tym starszych i niepełnosprawnych 



Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta 
Toruń 

Utworzenie 4 klubów samopomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych 



Klub samopomocy „Podgórz” utworzony przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie



Warsztaty terapeutyczne – Bransoletki 
Shamballa



Warsztaty komputerowe dla seniorów



Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta 
Toruń 

Klub samopomocy „Bielawy” utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 



Warsztaty kulinarne 



Aquaaerobic dla seniorów, bo sport to zdrowie! 



Wspólny wyjazd do Ciechocinka 



Zajęcia animacyjne – jesienne grzybobranie 



Zajęcia animacyjne – jesienne grzybobranie 



Zajęcia animacyjne – Zwiedzanie Kruszwicy 



Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń

• Wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla 189 osób, 

• Wprowadzenie usługi Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej dla 56 osób, 

• Utworzenie klubu samopomocy dla 10 
osób starszych i niepełnosprawnych w 
Czerniewicach, 

• Utworzenie Centrum Usług 
Środowiskowych przy ul. Konopnickiej 13.



Wybrane projekty 

Wsparcie osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 



Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na 
terenie Gminy miasta Toruń

• projekt realizowany w latach 2016-
2018,

• skierowany do grupy 80 osób, 
w tym 56 osób bezrobotnych lub 
biernych zawodowo oraz 24 osób 
pracujących powracających na 
rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim,

• osiągnięto efektywność 
zatrudnieniową na poziomie 52% 
(zaplanowana we wniosku 45%)



Wspieramy Mamy – projekt realizowany przy współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia

• projekt w trakcie realizacji, 

• Wsparcie objęto łącznie 218 
osób, w tym 153 osoby 
bezrobotne oraz bierne 
zawodowo i 65 osób pracujących 
przebywających na urlopach 
macierzyńskich lub 
rodzicielskich,

• osiągnięto efektywność 
zatrudnieniowa na poziomie 
77% (zaplanowana we wniosku 
45%)



Aktywna Mama, aktywny Tata – projekt partnerski
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

• projekt w trakcie realizacji,
• objęto wsparciem 300 osób, w tym 

210 osób pracujących 
sprawujących opiekę nad dzieckiem 
do lat 3 oraz 90 osób bezrobotnych 
lub biernych zawodowo z uwagi na 
sprawowanie opieki nad dzieckiem 
do lat 3,

• w rekrutacji wzięło udział ponad 
800 osób, 

• ogromne zainteresowania 
przekłada się na zwiększenie liczby 
uczestników o kolejne 300 osób.



Wybrane projekty 

Wsparcie dla rodzin naturalnych 
i zastępczych 



Rodzina w Centrum 2 – projekt partnerski 
formy wsparcia: 

Warsztaty wzmacniające kompetencje 
rodzicielskie 

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców 
korzystających z warsztatów 



Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych 
i zastępczych 



Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat przebywających 
w pieczy zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi



Warsztaty „Moje Emocje” dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy 
zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi



Wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami 
i dziećmi – wyjazd wakacyjny do Dźwirzyna 



Wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami 
i dziećmi – całodniowa wycieczka do Kołobrzegu 



W rodzinie siła! – utworzenie Toruńskiego 
Klubu dla Rodzin przy ul. Konopnickiej 13

Zajęcia animacyjne dla dzieci w Toruńskim Klubie dla Rodzin 



Zajęcia animacyjne dla dzieci w Toruńskim 
Klubie dla Rodzin 



Zajęcia edukacyjno-integracyjne 
„Pocztówka z wakacji”



Zajęcia edukacyjno-integracyjne 
„Pocztówka z wakacji”



5-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do 
Łeby 



5-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do 
Łeby 



Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z 
przeznaczeniem na palcówkę opiekuńczo-
wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu



Dział Strategii i Programów Społecznych 

Kontakt:

Kierownik Działu 

Dagmara Zielińska 

tel. 517-039-107

e-mail: 
d.wojciechowska@mopr.torun.pl

Zastępca Kierownika Działu:

Inga Katlewska-Kościecha

Tel. 510-492-047

e-mail:  

i.katlewska@mopr.torun.pl


