
Rewitalizacja Dzielnicy 
Dworcowej w Chojnicach



Podstawy realizacji 
• Regionalny Program Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa:
Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2.
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach
poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta

• Gminny programie rewitalizacji (uchwała: XXXVIII/438/17
Rady Miejskiej w Chojnicach z 30.10.2017r.)

• Rola uzupełniająca wobec projektu „Rozwój usług społecznych
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 6 Integracja.



Przedsięwzięcia inwestycyjne
• Przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Chojnice:

• Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z
zagospodarowaniem otoczenia.

• Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej.

• Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w
Chojnicach.

• Przedsięwzięcie Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot
mieszkaniowych obejmujące 26 lokalizacji:
• Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych

wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni
publicznych na cele społeczne.

• Drobne inicjatywy rewitalizacyjne realizowane przez organizacje
pozarządowe i Chojnickie Centrum Kultury – zajęcia warsztatowe.



Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice –
przedsięwzięcie społeczne

• Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chojnicach w partnerstwie z fundacją Pomorski Instytut Kariery i
Doradztwa Zawodowego w Chojnicach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –
2020,

• Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych,

• Okres realizacji projektu 01.01.2018 – 31.12.2020.

• Wartość projektu 2 656 580,50 zł, dofinansowanie z UE w wysokości
2 523 751,48 zł, wkład własny 132 829,02 zł.



Opis projektu:
• Projekt zakłada objęcie wsparciem 140 osób w tym 40 osób

niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych oraz średnio 20 rodzin
(80 osób) mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -
wychowawczych z obszaru objętego rewitalizacją (Dzielnica Dworcowa)
w Gminie Miejskiej Chojnice.

• Działania będą skierowane głównie do:
➢ Osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie ich usługami

specjalistycznymi i społecznymi, w tym poprzez świadczenie mobilnych
usług opiekuńczych oraz ich opiekunów faktycznych.

➢ Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji
opiekuńczo - wychowawczych poprzez pomoc m.in. asystencką,
terapeutyczną, psychologiczną. W ramach projektu utworzony zostanie
punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz placówka
wsparcia dziennego. W obu punktach odbywać się będą zajęcia
grupowe, indywidualne w postaci m.in. różnego rodzaju terapii,
poradnictwa, organizacji czasu wolnego.



Opis zadań:
❑ Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z

niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – Teleopieka

• W ramach zad. planuje się wyposażyć 15 os., które na co dzień są w domu samotne,
pozbawione opieki w urządzenia I generacji. System ten pozwala na szybkie wezwanie
pomocy w sytuacji kryzysowej, niezależnie od jego rodzaju przez całą dobę dzięki
przyciskowi alarmowemu, w które zostanie wyposażona dana os., np. w formie
zawieszki na szyi lub opaski.

❑ Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz wsparcie opiekunów faktycznych

• Opiekun lub asystent pomoże sprostać codziennym obowiązkom: sprawom
urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza, nawiązać kontakt i współpr. z
ośrodkami pomocy społ., organizacjami pozarządowymi oraz innymi instyt. wsparcia
osób niepełnosprawnych, itp. Usługa świadczona w domu Beneficjenta 5 dni w tyg. od
pon. do piąt., 8.00 - 18.00. Realizacja wsparcia przewidziana jest zgodnie ze ścieżką
reintegracji (indywidualnej diagnozy potrzeb osoby i jej najbliższego otoczenia).

• Pomoc sąsiedzka - Wsparcie os. niesamodzielnych przy drobnych domowych
naprawach(np. wymiana żarówki, przeciekający kran, itp.). Pomoc sąsiedzka(na
zasadzie "helpdesk") świadczona będzie przez os. z otoczenia (bezrobotną), która
zostanie wyposażona w tel. komórkowy przez który będzie można sygnalizować usterki.



Opis zadań:
• Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi –

Usługi obejmować będą poradnictwo/doradztwo prawne, socjalne,
psycholog., pedagog., rodzinne, opiekuńcze. Zakres tematyczny świadczonego
doradztwa obejmował będzie sprawy związane z niepełnosprawnością os.,
przepisy prawa, uprawnienia os. niepełnosprawnych, sprawy zw. z rentami,
emeryturami, pomoc w wypełnianiu dokumentów, Sfinansowanie usługi
asystenckiej/opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym
funkcjonowania społ., zawodowym, edukacyjnym, również działania na rzecz
aktywizacja społ. – zawodowa (doradztwo zawodowe, jobcoach, trener pracy)
– jako działanie towarzyszące.

❑ Punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych
• Pkt opieki dziennej funkcjonował będzie w dni robocze w godz.7:00-15:00,

dziennie z oferty skorzystać będzie mogło 20 osób. Łączna liczba osób objętych
usługą to 40. Placówka łączyć będzie elementy opiekuńcze, kulturalne,
aktywizacyjne. W placówce regularnie prowadzone będą zajęcia aktywności
ruchowej, gimnastyki rehabilitacyjnej, porady pielęgniarskie, klub gier
karcianych, planszowych, komputerowych, zajęcia kulinarne, zajęcia z
rękodzieła, warsztaty z psychologiem, muzykoterapia, wyjścia integracyjne i
kulturoznawcze.



Opis zadań:
❑ Placówka wsparcia dziennego - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka i

praca z rodziną:
• Działania skierowane do dzieci o charakterze profilaktycznym,

wychowawczym, edukacyjno-rozwojowym i opiekuńczo-socjalnym -
Placówka funkcjonować będzie od pn-pt (15:00-19:00). Jednego dnia w
zajęciach uczestniczyć będzie max.15 dzieci.

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, pomoc w nauce, zajęcia
terapeutyczne i socjoterapeutyczne i korekcyjne przy współpracy
wolontariatu, rozwijaniu zainteresowań organizacja zajęć sportowych,
rekreacyjnych, kultura, współpracując w tym zakresie z rodzicami dziecka.

- Zajęcia plastyczne umożliwią pozytywne i twórcze myślenie. Poza tym
uczestnicy organizować będą imprezy okolicznościowe (andrzejki, wigilia
itp.)z udziałem rodziców.

- Praca podwórkowa o charakterze animacyjnym oparta o pracę
podwórkową wychowawców przy wykorzystaniu rewitalizowanej
infrastruktury angażując dzieci i młodzież wraz z rodzinami w procesy
rewitalizacji oraz animując do wspólnych działań na rzecz środowiska
lokalnego.



Opis zadań:
❑ Placówka wsparcia dziennego - pomoc w opiece i wychowaniu

dziecka i praca z rodziną:

• Praca z rodziną - Pomoc w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w oparciu o
ścieżkę reintegracji uzgodnioną z rodziną na podstawie analizy jej sytuacji.

- świadczona będzie pomoc asystencka oraz psychologiczna i terapeutyczna
osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np.
uzależnienie lub współuzależnienie przemoc w rodzinie, kłopoty w
wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związane z życiem codziennym.

- Zakres usług obejmie wsparcie asystenta rodziny oraz ustalone w ścieżce
reintegracji wsparcie w szczególności w postaci: konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego i rodzinnego, terapii i mediacji, warsztatów m.in.
wzmocnienie ojcowskich umiejętności, wsparcia opiekuńczego i
specjalistycznej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa
rodzinnego, grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu
wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin, wspieranie rodzin w
organizacji czasu wolnego.



Wizualizacja budynku przeznaczonego na usługi społeczne w ramach 
rewitalizacji



Dziękuję bardzo za uwagę

Ilona Sołtyk-Grabowska

Kierownik projektów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach


