Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

W dniu 29.10. 2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław
Jankowski podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Aktywni Seniorzy w Nieszawie!”
nr UM_WR.433.1.278.2019
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Klub Seniora „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00
Solidarne Społeczeństwo,
Opis projektu:
Okres realizacji projektu: od stycznia 2020 r. do grudnia 2021r.
Główny cel projektu: Zwiększenie dostępności i usług społecznych w szczególności usług
opiekuńczych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na terenie
Gminy Miejskiej Nieszawa w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
Celem realizacji zaplanowanych działań jest:
- przeciwdziałanie niesamodzielności i wykluczeniu społecznemu,
- zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie
umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
- zwiększenia aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- zapewnienie dostępu do działań i wydarzeń kulturowych,
- poprawa sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych,
- wsparcie psychologiczne i prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji
o obowiązujących przepisach prawa.
Grupa docelowa: 20 osób w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni)– osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji niniejszego
projektu:
Wskaźniki produktu:
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 7K,
1M - 8 osób ogółem
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - 1
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 16K, 4M - 20 osób ogółem
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 16K, 4M
- 20 osób ogółem

Wskaźniki rezultatu:
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu - 12
- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu projektu - 12
Wskaźniki własne projektu:
Liczba stworzonych miejsc w Klubie Seniora -. 12
- protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego sprzętu, wyposażenia/wykaz zakupionego
sprzętu, wyposażenia,
- regulamin Klubu
Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora - 16K, 4M - 20 osób ogółem
- konieczności 100% uczestnictwa w każdej formie,
- umowy cywilnoprawne z osobami zaangażowanymi do realizacji zajęć w Klubie Seniora,
- umowy na pobyt w Klubie Seniora.
Liczba osób, które ukończyły kurs przygotowujący do prowadzenia Klubu Seniora - 1 zaświadczenie/certyfikat,
Klub Seniora został utworzony w strukturze Gminy Miejskiej Nieszawa.
Siedzibą Klubu jest lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sienkiewicza 10
w Nieszawie w budynku stanowiącym własność gminy.
Klub Seniora funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
po 4 godz. dziennie, od godz. 14.00 do 18.00 w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
W ramach projektu klubu Seniora „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” przewidziano dla
uczestników następujące formy wsparcia:
1) Gr. Spotkania:
- z psychologiem
- udzielenie pierwszej pomocy
2) Konsultacje ze specjalistami:
- z psychologiem
3) Zajęcia:
- z muzykoterapii , biblioterapii, komputerowe, kulinarne, manualne, sportowe,
terapeutyczne, fotograficzne
4) Działania aktywizacyjno-integracyjne:
- Org. wieczoru taneczno-muz. - 1 wieczór na kwartał
- Org. spotkania wigilijnego dla 12os.
- Wyjazd uczestników do Ciechocinka - 1
- Wyjazd uczestników do Opery w Bydgoszczy - 1
- Wyjazd uczestników do Kina w Toruniu - 1
- Organizacja festynu dla uczestników "Aktywni Seniorzy w Nieszawie" - 1

Całkowita wartość projektu wynosi 304 066,25 zł, w tym wartość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 273 659,62
zł. Wysokość wkładu własnego Beneficjenta wynosi 30.406,63 zł.

