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będącym elementem ewaluacji wewnętrznej 
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Strategii 

Rozwoju Dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Dla Miasta Torunia” realizowanej w roku 2020 



Przebieg Warsztatu Refleksyjnego

• Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w 2020

• Podsumowanie działań LGD W 2020

• Dyskusja zorganizowana wokół pytań zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017

• Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje. 



Diagnoza sytuacji 
społeczno-gospodarczej w 2020



Na podstawie szczegółowej analizy społeczno-gospodarczej Torunia 
oraz szerokiego procesu partycypacji społeczności lokalnej w określeniu 
problemów i potrzeb mieszkańców, wytypowano 17 z 20 zamieszkałych 
jednostek urbanistycznych Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy, 
Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, 
Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre 
Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, 
Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, których łączna liczba 
mieszkańców wynosi 136 999.



Obszar LSR



Liczba mieszkańców obszaru LSR
Nazwa jednostki urbanistycznej

Liczba 
mieszkańców

Liczba mieszkańców (stan na 
31.12.2018)

Różnica
Liczba mieszkańców (stan na 

31.12.2019)
Różnica

Liczba mieszkańców (stan na 
31.12.2020)

Różnica

(stan na 
31.12.2013)

Barbarka 8 7 -1 7 -1 6 -2

Bielany 4 848 5 671 823 4310 -538 4276 -572

Bielawy 2 897 3 061 164 3045 148 3067 170

Bydgoskie Przedmieście 27 127 24 513 -2 614
22241 -4886 21715 -5412

Czerniewice 2 385 2 190 -195 2145 -240 2159 -226

Grębocin Nad Strugą 3 230 3 241 11
3099 -131 3092 -138

Grębocin Przy Lesie 1 707 1 522 -185
1473 -234 1472 -235

Jakubskie Przedmieście 9 037 8 970 -67
8732 -305 8705 -332

Katarzynka 23 36 13 35 12 35 12

Mokre Przedmieście 16 425 14 356 -2 069
13525 -2900 13202 -3223

Podgórz 10 028 10 208 180 10056 28 10164 136

Rubinkowo 28 113 24 681 -3 432 23613 -4500 23079 -5034

Rudak 848 760 -88 767 -81 779 -69

Stare Miasto 7 009 6 061 -948 5227 -1782 4987 -2022

Starotoruńskie Przedmieście 115 184 69
173 58 158 43

Stawki 9 242 10 251 1 009 10326 1084 10523 1281

Wrzosy 13 957 14 957 1 000 15075 1118 15570 1613

Razem dla obszaru LSR 136 999 130 669 -6 330 123 849 -13 150 122 989 -14 010



Współczynnik proporcji mieszkańców obszaru 
LSR do mieszkańców Torunia

Stan na dzień m. Toruń Obszar LSR Proporcja

31.12.2013 203 447 136 999 67,33%

31.12.2018 190 542 130 699 68,59%

31.12.2019 181 031 123 489 68,41%

31.12.2020 179204 122 898 68,63%



Analiza społeczno gospodarcza na podstawie 
kluczowych czynników

• Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

• Liczba osób bezrobotnych

• Liczba podmiotów gospodarczych

• Przestępczość



Liczba osób objętych pomocą społeczną
• W 2020 roku objęto 

pomocą w formie zadań 
własnych i zadań zleconych 
4150 rodzin (6927osoby w 
tych rodzinach). 

• Spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 
5,66%.

• Pomoc udzielana w postaci 
pracy socjalnej - 4689 
rodzin.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
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Liczba osób bezrobotnych dla M. Torunia

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
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Liczba bezrobotnych W tym kobiety Stopa bezrobocia

Stan na dzień
Liczba 
bezrobotnych

W tym 
kobiety

Stopa 
bezrobocia

2013-12-31 13 609 6 684 10,20%

2014-12-31 11961 5944 8,30%

2015-12-31 11025 5325 6,90%

2016-12-31 9761 4838 6,10%

2017-12-31 8 392 4 189 5,20%

2018-12-31 4463 2572 4,80%

2019-12-31 3786 2156 4,00%

2020-12-31 4398 2466 4,60%



Liczba podmiotów gospodarczych i NGO

Stan na dzień
Liczba jednoosobowych 
działalności 
gpospodarczych

Liczba 
zarejestrowanych 
NGO

31.12.2020 17340 1206

31.12.2019 17121 1201

2018-12-31 17266 1184

2017-12-31 17431 1147

2016-12-31 17627 1084

2015-12-31 17766 1027

2014-12-31 17739 969

2013-12-31 17385 926



Przestępczość
Stan na dzień Przestępstwa stwierdzone przez 

Policję w zakończonych 
postępowaniach 
przygotowawczych na 10 tys. 
ludności 

Wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw 
stwierdzonych przez Policję w %

31.12.2018 289,1 69,3

31.12.2017 324,8 66,0

31.12.2016 349,0 66,7

31.12.2015 283,2 63,8

31.12.2014 345,4 62,0

31.12.2013 438,4 61,0



• osoby bezrobotne: zwiększenie miejsc pracy dla młodych; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa; poszerzenie wiedzy 
na temat osób wykluczonych zawodowo; lepszy start dla bezrobotnych; wzrost liczby miejsc pracy; większe możliwości znalezienia 
ciekawej i dobrze płatnej pracy dającej możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz godzenia życia zawodowego z 
wychowaniem dzieci; wsparcie dla osób bezrobotnych, ale przez konkretne powiązania z rynkiem pracy, 
a nie kolejne szkolenia niedostosowane do lokalnych potrzeb; większe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla osób,
które chcą się rozwijać ; rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy,

• osoby starsze: wspólna praca społeczności nad zrozumieniem potrzeb seniorów miejsca do opieki nad osobami starszymi; więcej 
miejsc przyjaznych seniorom; aktywizacja osób starszych,

• młodzież: więcej organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży; większa oferta kulturalna i sportowa dla dzieci 
i młodzieży, więcej zajęć dla dzieci i młodzieży, aby kreatywnie spędzały wolny czas (zajęcia pozalekcyjne, artystyczne, rekreacyjne),

• osoby niepełnosprawne: dostęp do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i seniorów; aktywizacja osób z 
Przedmieścia Bydgoskiego z problemem alkoholowym czy chorych psychicznie; poprawa dostępu do oferty kulturalnej; aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych; zwrócenie uwagi na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi,

• osoby korzystające z pomocy społecznej: powinno zwrócić się uwagę na współdziałanie społeczności lokalnej dzielnicy 
w dziedzinie rozrywek dla osób starszych; poprawa warunków osób biedniejszych; realizacja wspólnych imprez i wydarzeń 
lokalnych; zwiększenie możliwości zatrudnienia; ograniczenie wandalizmu; darmowa oferta kulturalno-sportowa dla osób 
ubogich,

• sugestie wspólne: większa liczba imprez lokalnych; powstanie lokalnych domów kultury; integracja społeczeństwa; pomoc 
bezdomnym; odbudowanie zaufania jako zasady współistnienia i współpracy; więcej małych działań  dostępnych dla wszystkich; 
większa dbałość o środowisko naturalne; większa świadomość ekologiczna mieszkańców; lepsze rozwiązania 
w zakresie zieleni miejskiej i miejsc ogólnodostępnych do spędzania czasu wolnego, np. dla rodzin z dziećmi, poszanowanie dla
wspólnej własności; skuteczna walka z objawami wandalizmu czy zaśmiecania okolicy; inwestycje w kapitał społeczny.

WYBRANE SUGESTIE I PROBLEMY SPOŁECZNE WSKAZYWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY



Promocja obszaru, dziedzictwa 
kulturowego, zasobów naturalnych, 

turystyki
6% Infrastruktura i oferta kulturalna

13%

Infrastruktura i oferta sportowa i 
rekreacyjna

12%

Infrastruktura społeczna (świetlice, 
miejsca spotkań)

11%

Infrastruktura drogowa
10%

Aktywność społeczna mieszkańców 
(zaangażowania w sprawy lokalne)

4%

Działania wzmacniające tożsamość 
mieszkańców z regionem

1%

Działania wynikające z inicjatywy 
mieszkańców

6%

Warunki życia osób 
niepełnosprawnych

4%

Zmniejszenie liczby osób 
bezrobotnych

5%

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza 
rolnictwem

3%

Działania umożliwiające podjęcie 
pracy przez osoby przed 34 rokiem 

życia
2%

Działania umożliwiające podjęcie 
pracy przez osoby po 50 roku życia

4%

Działania umożliwiające podjęcie 
pracy przez kobiety

9%

Działania ułatwiające założenia i 
prowadzenia działalności 

gospodarczej
10%



Badanie satysfakcji mieszkańców
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Zdecydowanie tak Raczej Tak Trochę tak/trochę nie Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?

3.       Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?



0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt
etc.)

Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)

Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)

Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)

Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)

Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)

Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy

Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy

Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo

W mojej gminie powstaje wiele firm

W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy

Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

tak nie nie wiem



Podsumowanie działań LGD 
w 2020



Cele realizacji LSR
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CEL OGÓLNY 1 Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CELE 
SZCZEGÓŁOWE

Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym
Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

CEL OGÓLNY 2 Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CELE 

SZCZEGÓŁO

WE

Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie 

potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej



Typy przedsięwzięć
Cel ogólny Cele szczegółowe Planowane przedsięwzięcia
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1.1. Zwiększenie efektywności 

realizacji działań o charakterze 

środowiskowym

1.1.1. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej integracji 

o charakterze środowiskowym (kluby samopomocy i świetlice 

środowiskowe)
1.1.2. Wsparcie  środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz 

innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym

1.2. Wzrost aktywności społeczno -

zawodowej i przedsiębiorczości 

wśród osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym z 

obszaru LSR

1.2.1. Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, 

doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących 

aktywizację społeczno – zawodową
1.2.2. Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju gospodarki 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej



Typy przedsięwzięć

Cel ogólny Cele szczegółowe Planowane przedsięwzięcia
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2.1. Zwiększenie efektywności realizacji 

działań w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej oraz wzmocnienie 

potencjału animatorów i liderów w zakresie 

animacji społecznej  

2.1.1. Działania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej



ROLA BIURA
1. Udzielanie doradztwa

2. Organizowanie szkoleń dla potencjalnych grantobiorców

3. Ogłaszanie naborów

4. Ocena wstępna wniosków

5. Wsparcie Rady Programowej w czasie Posiedzeń

6. Sprawozdawczość grantobiorców

7. Kontrola grantobiorców

8. Sieciowanie podmiotów

9. Animowanie mieszkańców
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Działania informacyjno-doradcze
1. Spotkania informacyjne (Tematyka spotkań dot. ogłoszonych naborów

• 4 sztuki – 39 osób

2. Spotkania networkingowe
• 3 sztuki – 24 osoby

3. Szkolenia dla grantobiorców: 

• 3 sztuki - 47 osób

3. Doradztwo: 43 spotkania doradcze 

Liczba godzin doradztwa: 72 godziny



Realizacja Grantów



Staromiejski Klub Aktywizacji 
i Integracji Mieszkańców 
„Kamienica Inicjatyw”



W stronę Wisły - integracja społeczna 
wykluczonej młodzieży Torunia poprzez 
pracę w szkutni

Aktywność- mój sposób na życie BOCCIA dla seniora







Plan działania na 2019

ROK PÓŁROCZE ZAKRES TEMATYCZNY
Granty 

alokacja
Konkurs 
alokacja

2020

I

II

Wsparcie  środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz 
innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o 
charakterze środowiskowym 

500 tyś

Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej 450 tyś 686 310,71



Stan na 31.12.2020
• 69 grantów zakontraktowanych na łączną kwotę 3 014 419,02zł

• Rozliczono – 1 716 950,06zł

• 743 osób wykluczonych objętych wsparciem

• 3 projekty konkursowe – 1 013 689,29

71,67% z łącznej puli 5 619 925,74zł

• W ocenie 2 nabory – alokacja 1 186 310,71 (suma 5 214 419,02)

• Pozostało 405 506,72

• 70,50% liczba os. 
Wykluczonych

• 87,56% aktywność społeczna

• 138,26% efektywność 
społeczna



Plan na 2021

• Aktualizacja LSR 

• W 1 półroczu Nabór na …. 
• Animację lub

• kluby młodzieżowe lub

• aktywizację zawodową



Koniec części 1



Część 2 – pytania pomocnicze



Pytanie wiodące – Wpływ COVID na realizację projektów w ramach LSR

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 
zadowalającą?
(Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?;
Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?;
Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?)

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
(W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi 
wątpliwość?;
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów 
LSR?;  Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?)



3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
(Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?;
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?;
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?)

4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal 
uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
(Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?;
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie 
zareagować?)



5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
(Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?;
Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?)

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
(Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?)

7. Jaka jest skuteczność działania biura (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?


