W związku z realizacją działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej
Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” Zespół ds. aktualizacji LSR, powołany zgodnie z procedurą
aktualizacji LSR, proponuje następujące zmiany w ww. dokumencie:
1. Aktualizacja zapisów dotyczących Przedsięwzięcia nr 1.1.1.: Tworzenie i rozwój placówek z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (kluby samopomocy i świetlice środowiskowe):
UZASADNIENIE: Realizacja działań zawartych w LSR, związane z tym kontakty z grantobiorcami oraz
podmiotami zainteresowanymi pozyskiwaniem środków na tworzenie i rozwój placówek z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (kluby samopomocy i świetlice środowiskowe)
wykazały szereg trudności związanych z podejmowaniem ww. działań. Przedstawiciele podmiotów
wyraźnie wskazują na istnienie problemów z utrzymaniem trwałości tego typu placówek oraz
zainteresowaniem udziałem w prowadzonych zajęciach jedynie wśród dzieci i młodzieży (realizacja
klubów młodzieżowych). Działające na terenie miasta świetlice środowiskowe funkcjonują zgodnie z
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są wpisane do rejestru
placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nadzorujący placówki Wydział Zdrowia UMT
zapytany o możliwości i chęci realizacji grantów zaplanowanych w Przedsięwzięciu nr 1, odpowiedział
że nie będzie beneficjentem naborów w ww. przedsięwzięciu. Jednocześnie jednak UMT wyraził
zainteresowanie pozyskiwaniem środków na inne działania wymienione w Lokalnej Strategii Działania
dla obszaru Działania Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”. W związku z tym zaplanowano
aktualizację zapisów Lokalnej Strategii Działania, polegającą na zaniechaniu realizacji Przedsięwzięcia
nr 1.1.1: Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
(kluby samopomocy i świetlice środowiskowe). Środki finansowe oraz wskaźniki powiązane z realizacją
ww. Przedsięwzięcia zostają przesunięte na rzecz realizacji działań związanych z Przedsięwzięciem nr
1.1.2 Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
WPROWADZONE ZMIANY:
•

•

•

•

Rozdział V. Cele i wskaźniki (str. 50):
- usunięto zapis: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu” - 18 miejsc w ramach Celu szczegółowego nr 1,
przedsięwzięcie nr 1 (Dalej 1.1.1);
- zmieniono zapis: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność społeczna”: wartość zmieniono na 49 osób;
Rozdział V. Cele i wskaźniki: UZASADNIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LSR
(str. 51):
- do zapisu dotyczącego Przedsięwzięcia 1 dodano zapis uzasadniający przesunięcie środków
na realizację Przedsięwzięcia 2;
Tabela 38. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT
oraz celów i wskaźników (str. 54):
- usunięto zapisy dotyczące Planowanego przedsięwzięcia i Rezultatów w kolumnie 1.1.
Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym;
Tabela 39. Cele oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach realizacji LSR, ich powiązania z
grupami docelowymi oraz wskaźniki i sposób pomiaru dla celu ogólnego 1 (str. 57-58):
- usunięto zapisy dot. w.1.1.1.1 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu;

- zmieniono zapisy dot. w 1.1.2.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: zmiana wartości w kolumnie Plan na
2023 rok: 49 osób;
- usunięto zapisy dot. Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej
integracji o charakterze środowiskowym (kluby samopomocy i świetlice środowiskowe);
- zmieniono wartość wskaźnika produktu 1.1.2 Wsparcie środowiskowe poprzez kluby
młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym: 86 osób.
2. Aktualizacja Załącznika nr 3: Plan Działania na podstawie zaktualizowanego i zaakceptowanego Zał.
2 do Umowy ramowej Hamornogram panowanych naborów z dn. 01.06.2020
UZASADNIENIE: zmiany w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1 wniosły konieczność aktualizacji Planu
Działania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu Celu
Ogólnego nr 1.
WPROWADZONE ZMIANY:
• usunięto wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 (wartość
wskaźnika: „36 osób” została przeniesiona do kolumny w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 i
aktualnie wynosi „86 osób” w latach 2016-2018, zmieniona została tym samym wartość w
kolumnie Planowane wsparcie: 700 000,00);
• usunięto wskaźnik rezultatu w.1.1.1.1 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
• proporcjonalnie zmieniono wskaźnik rezultatu w.1.1.2.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 49 osób.
UZASADNIENIE: Zmiany w zakresie skumulowania alokacji w ramach konkursu na Przedsięwzięcie 2.1.1
aktualizują realizację wskaźników produktu i rezultatu Celu Ogólnego nr 2.
WPROWADZONE ZMIANY:
• przesunięto część wskaźnika produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie na lata 2016-2018 do kolumn obejmujących lata
2019-2021, tym samym zmieniła się wartość wskaźnika w latach 2019-2021: „30 osób” oraz
Planowane wsparcie: 500 000,00);
• przesunięto część wskaźnika rezultatu w.2.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna na lata 2016-2018 do
kolumn obejmujących lata 2019-2021, tym samym zmieniła się wartość wskaźnika w latach
2019-2021: 56 osób oraz wartość wskaźnika w latach 2016-2018: 349 osób; zmieniły się także
wartość Planowanego wsparcia w kolumnach dotyczących lat 2016-2018 oraz 2019-2021;
• odnośnie wprowadzonych powyżej zmian zaktualizowano również wartości komórek „Razem
cel ogólny 2” oraz „Razem LSR” na lata 2016-2018 oraz 2019-2021.

