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Termin 
 

 
30 maja – 26 czerwca 2022 r.  

 

 
Liczba 
uczestników 
 

 
 
ok. 340 osób 
27 osób wzięło udział w spotkaniu,  
1 organizacja pozarządowa i 1 rada okręgu wysłały uwagi drogą 
elektroniczną, 304 osoby wzięły udział w badaniu ankietowym  
 
 

 

 
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Toruńskim Centrum Usług Społecznych  
 

 Gmina Miasta Toruń  zbadała potrzeby mieszkańców w zakresie 
usług społecznych w naszym mieście. Zostało przygotowane 
opracowanie, które pozwala poznać oczekiwania torunian w 
zakresie oferty potrzebnych usług. Dokument wskazuje także  
potrzeby mieszkańców dotyczące funkcjonowania Toruńskiego 
Centrum Usług Społecznych – to nowa jednostka, która została 
powołana w Toruniu w ramach projektu „Centrum Usług 
Społecznych  w Gminie Miasta Toruń”. W ramach konsultacji 
chcieliśmy sprawdzić, czy  opracowana "Diagnoza potrzeb i 
potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w 
Gminie Miasta Toruń" uwzględnia realne potrzeby mieszkańców 
dotyczące usług społecznych. Chcieliśmy również zapytać, jakie 
usługi powinny być realizowane  jako pierwsze oraz jak duży jest 
zakres potrzeb w danym obszarze (np. rodzina, osoby starsze, 
osoby z niepełnosprawnościami). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące 
narzędzia komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, 
www.orbitorun.pl, www.bip.torun.pl 

 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, 
organizacjom pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia, 

 informacje w mediach lokalnych 
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Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram konsultacji społecznych  
- 30 maja  2022 r. - początek konsultacji społecznych 
- 30 maja – 26 czerwca  2022 r. - zgłaszanie uwag drogą 
elektroniczną 
- 6 czerwca  2022 r. – spotkanie  konsultacyjne dla mieszkańców 
- 4 – 26 czerwca 2022 r. – badanie ankietowe wśród mieszkańców 
- 26 czerwca 2022 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
    6 czerwca 2022 r. w CKK JORDANKI w Toruniu odbyło się 
spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Celem spotkania była 
ewaluacja wniosków z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności 
lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń. 
  Zaprezentowano główne wnioski wynikające z przeprowadzonej 
diagnozy, a następnie osoby uczestniczące w spotkaniu zostały 
podzielone na grupy tematyczne według grup odbiorców TCUS. 
Zadaniem grup było uszeregowanie propozycji świadczonych 
usług społecznych dla określonej grupy odbiorców oraz 
doprecyzowanie tej oferty, wskazanie bardziej konkretnych 
działań oraz podmiotów będących potencjalnymi wykonawcami  
społecznych usług na rzecz mieszkańców miasta Torunia we 
współpracy z TCUS. 
   Jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę, że diagnoza nie 
uwzględnia zagadnień dotyczących sportu. Pytano także o dalszy 
harmonogram działań związanych z wdrożeniem zadań 
wynikających z prezentowanej diagnozy. 
 
 
Konsultacje internetowe 
    Do 26 czerwca 2022 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. 1 organizacja pozarządowa i 1 rada okręgu zgłosiły 
uwagi drogą elektroniczną. 
 
Badanie ankietowe 
    Od 4 do 26 czerwca Toruńskie Centrum Usług  prowadziło 
badanie ankietowe wśród mieszkańców miasta, podczas 
wydarzeń miejskich:  
-  w dniu  4 czerwca 2022 r. w Młynie Wiedzy podczas pikniku 
"Naukowa Petarda", 
-  w dniu 12 czerwca 2022 r. w Muzeum Etnograficznym podczas 
"Senioriady", 
-  w dniu 26 czerwca 2022 r. podczas Dni Torunia. 
Wyniki przeprowadzonego badania prezentujemy na stronie 16 
niniejszego raportu. 
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Koszty 
 

 
 
   Koszty realizacji zadania zostały pokryte w ramach projektu 
„Centrum  Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” 
finansowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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Uwagi 

Podsumowanie uwag zgłoszonych podczas warsztatów w dniu 6 czerwca 2022 r.  

1. Osoby starsze 
Grupa pracująca nad usługami dla osób starszych podkreślała różnorodność tej części odbiorców TCUS. Podstawowym rozróżnieniem, które zdaniem 
uczestników spotkania należałoby wprowadzić, kierując ofertę usług w stronę seniorów, jest jej profilowanie do starszych osób samodzielnych i 
niesamodzielnych.  Wspólną dla tych podgrup ofertą TCUS powinna być aktywizacja społeczna, którą jednak należy w inny sposób realizować w obu 
przypadkach.  
W przypadku osób starszych samodzielnych za kluczowe uznane zostały następujące usługi:  

› dostęp do szerokiej, bezpłatnej oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz zajęć edukacyjnych dla rodzin, które mogłyby 

zajmować się osobami starszymi, 

› usługi profilaktyki zdrowotnej (spotkania z dietetykiem, diabetologiem, psychogeriatrą, podologiem),  

› stworzenie miejsc spotkań towarzyskich,  

› działalność klubów samopomocy dla osób starszych i schorowanych, 

› rozszerzenie zakresu seniorskiego wolontariatu, w tym szkolenia dla wolontariuszy, zaktywizowanie seniorów w środowisku lokalnym (np. 

wolontariacka „pomoc sąsiedzka” dla osób potrzebujących, wspieranie form pomocy wzajemnej).  

Z kolei dla osób starszych niesamodzielnych kluczowe będą:  
› opieka wytchnieniowa dla opiekunów,  

› łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Wśród ważnych usług oferowanych tej grupie seniorów osoby uczestniczące w spotkaniu wskazały również na usługi asystenckie oraz zwiększenie 
dostępu do opasek SOS (darmowy dostęp oraz zwiększenie ich liczby). Kluczowe w przypadku tej grupy odbiorców usług TCUS jest dobre 
zdiagnozowanie, gdzie mieszkają te osoby, a następnie wejście bezpośrednio w środowisko tej grupy z ofertą pomocową.  
Wspólnym obszarem usług dla osób starszych jest aktywizacja społeczna oraz koordynacja usług z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej.  
Kluczowe w tym obszarze jest skuteczne dotarcie do osób starszych z informacją o możliwościach spędzania czasu wolnego w mieście oraz 
możliwościach otrzymania wsparcia w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia. Uczestnicy zaproponowali, aby stworzyć jedną platformę informacyjną 
oraz docierać do seniorów różnymi kanałami. Ważne jest też, aby zadbać o lepszą promocję karty seniora, co wtórnie może zwiększyć ich aktywność 
społeczno-kulturalną i poprawić dostęp do usług medycznych. Równie ważne jest zapewnienie seniorom i seniorkom łatwego dostępu do miejsc 
aktywności poprzez rozszerzanie oferty usług transportowych.  
Za kluczową ofertę dla osób starszych uczestnicy spotkania uznali zatem działania informacyjne dotyczące spraw i oferty dla seniorów.  
Kolejno wskazane zostały:  

› usługi wspierania rzeczowego i doradczego osób starszych, w tym doprecyzowano, że ważna byłaby pomoc prawna, 

› upowszechnianie wolontariatu, 

› integracja ze środowiskiem/społecznością lokalną – działania międzypokoleniowe (w tym np. tutoring dla uczniów), 

› włączanie cyfrowe, w tym także obsługa domowego sprzętu elektronicznego i AGD.   

W przypadku wolontariatu zaproponowano organizowanie go wśród osób młodych na rzecz seniorów w oparciu o współpracę ze szkołami (konkursy, 
promowanie wolontariatu jako formy zdobywania punktów za zachowanie) i sieciowanie młodych osób z organizacjami seniorskimi. Ważne byłoby 
rozwijanie także idei wolontariatu wśród samych seniorów, szczególnie w zakresie świadczenia pomocy seniorów sprawnych na rzecz 
niesamodzielnych osób starszych.  
Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na formułę funkcjonowania miejsc aktywności dla osób starszych. Miejsca te powinny funkcjonować jak 
świetlice, z dostosowanym do potrzeb i różnego rytmu dnia seniorów programem oraz minimalnymi formalnościami (na przykład dotyczącymi stałej 
liczby osób uczestniczących). Ważne jest, aby rozwijać te miejsca, które już funkcjonują w Toruniu, zadbać o ich rozwój i dofinansowanie działań, 
niekoniecznie tworzyć nowe miejsca.  
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2. Osoby z niepełnosprawnościami 
W zakresie usług dla grupy osób z niepełnosprawnościami uczestnicy i uczestniczki podkreśliły konieczność rozróżnienia oferty dla samych 
mieszkańców z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów.  
Za najważniejszą usługę dla opiekunów OzN uznano prosty dostęp do opieki wytchnieniowej, nie tylko w przypadkach nagłych, gdy podopieczny jest 
chory, a opiekun nie może zająć się tą osobą z powodu choroby lub pracy zawodowej. Dla opiekunów potrzebne są także usługi z zakresu 
poradnictwa (prawnego, zdrowotnego), dostęp do rehabilitacji i usług zdrowotnych, ale także wsparcie psychologiczne, na przykład w formie grup 
wsparcia i przygotowanie psychiczne opiekunów do samodzielnego funkcjonowania ich dzieci czy podopiecznych. 
W zakresie usług świadczonych bezpośrednio na rzecz osób z niepełnosprawnościami możemy wskazać na dwa kluczowe obszary: zdrowie i 
codzienne funkcjonowanie oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.  
W zakresie dbania o zdrowie, zapewnienia komfortu życia i możliwości codziennego funkcjonowania za najważniejsze uznane zostały usługi związane 
z usamodzielnianiem się osób z niepełnosprawnościami, których obecnie w Toruniu brakuje, są na etapie formowania się. Mowa tu konkretnie o 
programie mieszkań treningowych, udostępnianiu mieszkań treningowych i rozwoju społecznego najmu.  
W tym obszarze funkcjonowania OzN wskazane zostały także inne potrzebne usługi:  

› zapewnienie dostępu do asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami, 

› zwiększenie dostępu do rehabilitacji, w tym do wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, 

› zwiększenie dostępności do transportów, w tym świadczenie usług taksówki z wsparciem door to door,  

› usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym edukacji seksualnej,  

› wsparcie merytoryczne przy załatwianiu spraw urzędowych, w tym orzeczeń o niepełnosprawności,  

› zajęcia komputerowe, językowe i obsługi sprzętu elektronicznego.  

W zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej za najważniejsze wskazane zostały:  
› integracja ze środowiskiem, społecznością lokalną,  

› animowanie spotkań towarzyskich – wyjścia do kina, kawiarni, organizacja festiwali z udziałem OzN, 

› szkolenie trenerów z umiejętnością pracy z osobami z niepełnosprawnościami,  
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› olimpiada dla osób z niepełnosprawnościami 

› prowadzenie działań uświadamiających dzieci w pełni sprawnych o problemach osób niepełnosprawnych. 

Osoby pracujące nad katalogiem usług dla osób z niepełnosprawnościami,  reprezentujące organizacje pracujące z OzN wskazały na konieczność 
zwiększenia współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz tych osób. Obecnie brakuje łatwo dostępnej informacji o tym, kto się czym zajmuje. 
Uczestnicy proponują, aby TCUS prowadził bazę takich podmiotów, ale także zadbał o ich sieciowanie, wzajemne poznanie się. Wśród organizacji i 
podmiotów, które obecnie są rozpoznawalne jako te, świadczące usługi na rzecz OzN wskazane zostały: Katolickie Stowarzyszenie osób 
Niepełnosprawnych, Fundacja Wyrównać Szanse, Arkadia. Fundacja Daj Szansę, Fundacja Studio M6.  

3. Rodziny z dziećmi/dzieci i młodzież 
Osoby uczestniczące w spotkaniu wskazały w pierwszej kolejności na konieczność rozdzielenia oferty kierowanej do wszystkich rodzin od tych, które 
borykają się z problemami. Z grupy tej należy wyraźnie wyodrębnić także młodzież.  
Dla młodzieży w pierwszej kolejności należy zapewnić usługi kompleksowego poradnictwa. Ważne jest nie tylko projektowanie ścieżki rozwoju i kariery 
dla młodzieży we współpracy z doradcą zawodowym, ale także wskazywanie różnych ścieżek nabywania kompetencji. W związku z tym nie jest 
wystarczające, aby TCUS zapewniał informacje o tym, gdzie można odbyć wolontariat czy staż, ale pokazywał też, w jakim kierunku dzięki konkretnej 
współpracy można się rozwinąć i jakie kompetencje zawodowe wzmocnić. TCUS mógłby także realizować rekomendowane programy edukacyjne dla 
młodzieży w zakresie kompetencji miękkich i psychologicznych, których obecnie nie ma kto realizować.  
Z kolei dla młodych osób opuszczających zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodki uzależnień lub mających inne 
problemy, konieczne jest stworzenie miejsca, gdzie będą mogły podtrzymywać zmianę i się usamodzielniać nie wracając do pierwotnych 
dysfunkcyjnych środowisk. Takie usługi, również zdaniem osób uczestniczących w spotkaniu powinien świadczy TCUS.  
Dla ogółu rodziców TCUS powinien realizować programy i warsztaty pomagające w realizacji roli rodzica, przygotowaniu się do tej roli:  

› szkoła rodzenia,  

› kursy dla młodych matek, młodych małżeństw,  

› programy wzmacniania rodziny,  

› kluby ojcowskie,  
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› programy wzmacniające więzi i poprawę relacji rodzic – dziecko, rodzic – rodzic,  

› edukowanie w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych, uzależnień, chorób młodych ludzi.  

Osobną ofertą jest wsparcie dla osób DDA i osób współuzależnionych, rodzin zastępczych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami i sprawiającymi 
kłopoty wychowawcze. Dla tej grupy TCUS powinien zapewnić w pierwszej kolejności:  

› grupy samopomocowe dla rodziców mających problemy z dziećmi i możliwość wymiany doświadczeń, grupy wsparcia,  

› usługi wytchnieniowe dla rodziców.  

Pozostałe usługi dla tej grupy odbiorców zostały uznane za ważne, ale mniej istotne w kontekście zdiagnozowanych potrzeb i dostępnej w Toruniu 
oferty, są to w kolejności:   

› dostęp do szerokiej, bezpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, w tym świetlice środowiskowe 

oraz zajęcia sportowe,  

› upowszechnianie wolontariatu, 

› propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prospołecznych: spotkania, kursy, pogadanki, wspólne wyjścia, programy profilaktyki zdrowia,  

› poradnictwo – w tym prawne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, logopedyczne, psychiatryczne, 

› wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, uzupełniono tę ofertę o realizowanie programów korekcyjnych dla sprawców i 

szczególne wsparcie dzieci (na przykład zapewnienie tymczasowych rodzin zastępczych),  

› kursy samoobrony i spotkania dotyczące bezpieczeństwa, kursy zawodowe dla młodzieży. 

4. Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 
Osoby uczestniczące w spotkaniu dokonały kategoryzacji tej zróżnicowanej i szerokiej grupy odbiorców TCUS. Ze względu na duże zróżnicowanie tej 

grupy, a także szeroki zakres potrzeb osób będących w kryzysie konieczne jest holistyczne wsparcie. W tym celu uczestnicy rekomendują szeroką 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, które mogą świadczyć innego rodzaju usługi niż dotychczas dostępne w tym obszarze na rynku bądź 
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realizować je w inny niż instytucje sposób (inne narzędzia wsparcia, sposób komunikacji, wymogi formalne związane z świadczonym wsparciem). 

Wśród organizacji, które mają doświadczenie wsparcia mieszkańców w tym obszarze uczestnicy i uczestniczki spotkania wskazali na: Fundacja Studio 

M6, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu, Stowarzyszenie Tilia.  

Pierwszą grupę odbiorców stanowią osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Dla tej grupy za kluczowe uznane zostały następujące usługi, według 

ważności:  

› tworzenie świetlic, domów środowiskowych, domów dziennego pobytu, 

› usługi opiekuńcze, 

› włączenie i edukacja cyfrowa, 

› integracja ze środowiskiem/społecznością lokalną – działania międzypokoleniowe,  

› dostęp do szerokiej, bezpłatnej oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

› usługi zdrowotne – dostęp do specjalistów (geriatra, psycholog, psychiatra).  

Kolejna grupa to osoby wychodzące z zakładów karnych, z uzależnieniami. Dla tej grupy za kluczowe uznane zostały następujące usługi, według 

ważności:  

› profilaktyka uzależnień,  

› oferty pracy dla osób opuszczających zakłady karne, 

› treningi gospodarowania budżetem domowym, edukacja finansowa, 

› aktywizacja społeczna i zawodowa,  

› poradnictwo specjalistyczne,  

› upowszechnianie wolontariatu.  

Następną wyróżnioną grupą są osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Dla tej grupy za kluczowe uznane zostały następujące usługi, według ważności:  
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› organizacja spotkań z doradcą zawodowym,  

› indywidualne plany reintegracji, 

› dostęp do szkoleń,  

› aktywizacja społeczna i zawodowa, 

› stworzenie bazy ofert pracy, staży, organizacji i pracodawców, 

› treningi pracy, staże, 

› poradnictwo specjalistyczne, 

› inicjowanie współpracy między urzędem pracy i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową.  

Dla tej grupy odbiorców usług TCUS ważne byłoby rozszerzenie dostępnej oferty pracy i pracodawców o organizacje pozarządowe posiadające oferty 
pracy.  
Najszerszą grupą zostały wskazane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone z powodu sytuacji materialnej czy psychofizycznej. Dla 

tej grupy za kluczowe uznane zostały następujące usługi, według ważności:  

› zwiększanie świadomości społecznej o wykluczeniu, na przykład w formie kampanii społecznych,  

› integracja ze środowiskiem / społecznością lokalną,  

› wsparcie psychologiczne w kryzysie,  

› opieka wytchnieniowa,  

› zwiększanie poczucia sprawczości, coaching, warsztaty rodzicielstwa,  

› mieszkania wspomagane, chronione, treningowe,  

› poradnictwo specjalistyczne w zakresie mieszkalnictwa: eksmisje, oddłużanie, 

› aktywizacja obywatelska,  
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› upowszechnienie wolontariatu,  

› wspieranie rozwoju społeczności lokalnych (akademia liderów lokalnych, wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków finansowych itp.). 

 

5. Mieszkańcy wymagający aktywizacji  
Ostatnią ze wskazanych grup, dla których usługi ma świadczyć TCUS są mieszkańcy miasta Torunia, jednak szczególnie osoby o niskiej aktywności 
społecznej. W odpowiedzi na to wyzwanie TCUS mógłby według uczestniczek i uczestników spotkania świadczyć następujące usługi:  

› baza usług wraz z ofertą działań rad osiedli, lokalnych organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych,  

› baza miejskiego wolontariatu tworzona we współpracy z II piętrem  

› świadczenie wsparcia dla podmiotów, które działają na poszczególnych osiedlach poprzez stwarzanie możliwości wspólnej realizacji działań, 

› sieciowanie i tworzenie środowiska współpracy między osobami i podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców, a także między podmiotami 

a TCUS, 

› baza wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i działaniach mieszkańców tworzona poprzez stałą komunikację z radami okręgów,  

› stworzenie miejsca przy TCUS dla mieszkańców, ale także lokalnych działaczy, rad okręgów, organizacji pozarządowych do realizacji działań i 

udziału w działaniach.  
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  

l.p. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. Generalnym problemem, który dostrzegamy na Czerniewicach, jest niewielkie zaangażowanie społeczne 
mieszkańców. Widzimy to po zainteresowaniu nie tylko naszymi działaniami, ale także innych grup i 
organizacji działających na Osiedlu, a którymi współpracujemy (m.in. Rada Osiedla, Parafia pw. MB 
Łaskawej, Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Servi). Odpowiedzią 
na tę sytuację jest zwiększenie intensywności działań, które stwarzają ramy organizacyjne dla aktywności 
społecznej i obywatelskiej. Te działania muszą  być jednak oparte o bezpośredni kontakt społeczników i 
osób zaangażowanych z pozostałymi mieszkańcami, o lokalne kanały komunikacji, wreszcie – osobisty 
przykład. Jest to możliwe oddolnie, a nie odgórnie. Potencjał TCUS zostanie najlepiej wykorzystany, jeśli 
wsparte zostaną w nim lokalnie (osiedlowo) działające struktury, m.in. Centra Aktywności Lokalnej, Rady 
Osiedla, organizacje pozarządowe. Nie widzimy innej sensownej formy zwiększania aktywności 
społecznej mieszkańców Torunia, niż forma oddolna, wykorzystująca potencjał mieszkańców Osiedla i 
działających na nim organizacji.  

W związku z powyższym, postulujemy wzmocnienie organizacyjne Centrów Aktywności Lokalnej. W 
obecnej formie są one oparte na pracy społeczników i wolontariuszy, a to nie wystarczy. Aby skutecznie 
katalizować i inicjować aktywność społeczną, aby robić to profesjonalnie, muszą one dysponować 
infrastrukturą w postaci etatów dla pracowników (koordynacja CAL), dostępnej puli wynagrodzeń dla 
osób prowadzących niektóre zajęcia, a także – elastycznym budżetem. Twierdzenie, że CAL to miejsce, w 
którym każdy mieszkaniec może znaleźć wsparcie dla swojej aktywności jest prawdziwe, o ile organizacja 
prowadząca Centrum posiada zasoby, aby tego wsparcia udzielić. Te zasoby to przede wszystkim ludzie, 
którzy oprócz chęci i pomysłów dają też swój czas, za który należy się im godne wynagrodzenie. 
Przykładowo, wolontariat jest dobrą i sprawdzoną odpowiedzią na niską aktywność społeczną młodzieży, 
trafia ona na podatny grunt, bo młodzież chce się w ten sposób angażować. Wolontariat wymaga jednak 
odpowiedzialnej i kompetentnej koordynacji, której bez pieniędzy nie da się odpowiednio przygotować i 
prowadzić. Nie chodzi przy tym o budowanie osiedlowych domów kultury tam, gdzie ich nie ma, tudzież 

Potwierdzamy opinię, że ważnym 
elementem budowania lokalnych 
społeczności jest m.in.  aktywność 
działaczy osiedlowych. Złożone uwagi 
w tym zakresie powinny być kierowane 
przede wszystkim do organizacji 
pozarządowych i aktywistów. Miasto 
wspiera organizacyjnie i finansowo 
tego typu działalność w trybie 
konkursów otwartych, dotacji w trybie 
art. 19a czy inicjatyw lokalnych. 
Propozycje zawarte w opinii będą 
podlegały dodatkowym analizom w 
ramach tworzenia Programu 
Współpracy  z ngo i projektu budżetu 
Miasta na rok 2023. 
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tworzenie nowych para-instytucji czy po prostu zatrudnianie ludzi. Chodzi o takie skonstruowanie 
regulaminu konkursu na prowadzenie CAL, o takie zasady prowadzenia i rozliczania projektu, aby 
ułatwiały organizację (niełatwych) działań aktywizujących właśnie oddolnie.  

Aktywność społeczna i obywatelska jest istotą dobrej atmosfery na Osiedlu. Infrastruktura w postaci 
dróg, chodników, oświetlenia, placu zabaw, etc. tworzy martwe ramy, które tylko aktywni mieszkańcy 
mogą wypełnić życiem. Stąd należy więcej uwagi i środków poświęcić na pobudzanie i utrzymywanie 
aktywności sąsiedzkiej w skali poszczególnych osiedli i z wykorzystaniem ich oddolnego potencjału. 
Tymczasem ta „miękka” sfera w porównaniu z „twardą” infrastrukturą pozostaje wysoce 
niedoinwestowana. 

Dlatego wnosimy o: 
1. zwiększenie puli środków przeznaczonych na prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej (wraz ze 
zwiększeniem maksymalnej kwoty projektu), 
2. ryczałtową formę rozliczania projektu (czyli w oparciu o zrealizowane wskaźniki, a nie zestawienia 
finansowe), 
3. zagwarantowanie wyższej puli środków na obsługę zadania (koszty administracyjne oraz koordynacji) - 
minimum 40% wartości projektu.  
 

2. W aneksie 1 „Potencjalni realizatorzy usług społecznych” dodać następujące podmioty zaangażowane 
aktualnie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy i ich integrację ze społecznością lokalną: 

 

Uwaga została uwzględniona w 
projekcie uchwały.  



 
 

16 
 

Wyniki badania ankietowego  
           W okresie od 4 do 26 czerwca 2022 r. Toruńskie Centrum Usług Społecznych 

przeprowadziło wśród mieszkańców Gminy Miasta Toruń badanie ankietowe.  304 

mieszkańców naszego miasta zapytano, jakie usługi społeczne są najbardziej potrzebne.  

 

Wśród badanych 79% osób stanowiły kobiety, 21% ankietowanych to mężczyźni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

PŁEĆ

kobieta mężczyzna
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Prawie połowę przebadanych osób stanowili seniorzy, osoby powyżej 60. roku życia. 

 

 

Dwie główne grupy ankietowanych stanowiły osoby pracujące oraz emeryci. 

 

 

 

Najwięcej osób, wśród badanych, stanowiły osoby samotne. Kolejne dwie główne grupy 
ankietowanych stanowiły osoby pozostające w związku oraz osoby pozostające w związku 
posiadające dziecko/dzieci. 
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Według ankietowanych mieszkańców zdecydowanie najbardziej priorytetowymi usługami 
społecznymi w Gminie Miasta Toruń są: spotkania w ramach profilaktyki zdrowotnej, 
poradnictwo prawne, psychologiczne, usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i opieka 
wytchnieniowa. 
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Poniżej wskazano najczęściej pojawiające się propozycje kursów: 

 

 

 

 

 

 

Ankietowani wskazali również najbardziej potrzebne rodzaje zajęć pozalekcyjnych: 
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Wśród propozycji własnych  znalazły się następujące usługi: 

 
 
 

 
 
 

 

 
Podsumowanie 
 

    Przeprowadzone konsultacje dały mieszkańcom możliwość 
wnoszenia uwag oraz opinii w zakresie opracowanej 
„Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w 
zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń". W 
ramach konsultacji zgłoszono dwie uwagi, jedna z nich została 
uwzględniona w projekcie uchwały dotyczącej diagnozy oraz 
planu i programu usług, który zostanie przekazany Radzie 
Miasta Torunia  
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lepszy dostęp do służby zdrowia
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więcej dps-ów

INNE PROPOZYCJE WSPARCIA



 
 

21 
 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 
 
 
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: Toruńskie Centrum Usług Społecznych 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 31 maja 2022 r.  

 

Cały tekst: 

Gmina Miasta Toruń zbadała potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych w 
naszym mieście. Powstało ważne opracowanie, które pozwala poznać oczekiwania 
torunian w zakresie oferty potrzebnych usług. 

Przygotowana diagnoza jest istotna również z innego powodu – wskazuje potrzeby 
mieszkańców dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – to nowa jednostka, 
która została powołana w Toruniu w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Miasta Toruń”. 

Czym jest Centrum Usług Społecznych?  
W CUS pracownicy będą wspierać mieszkańców Torunia  w opracowywaniu indywidualnych 
planów działania, diagnozować problemy i szukać dla nich rozwiązań. Centrum Usług 
Społecznych będzie posiadało wiedzę o wszystkich usługach społecznych świadczonych w 
Gminie. W przypadku braku dostępności danej usługi CUS dołoży wszelkich starań, aby 
zainicjować taką usługę. Centrum będzie opierało się na stałej współpracy z różnymi 
instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami świadczącymi usługi społeczne. 

Co w ramach konsultacji? 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, w których 
sprawdzimy, czy  opracowana „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w 
zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" uwzględnia realne potrzeby 
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mieszkańców dotyczące usług społecznych. Chcemy zapytać, jakie usługi powinny być 
realizowane  jako pierwsze oraz jak duży jest zakres potrzeb w danym obszarze (np. rodzina, 
osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami). Chcemy również sprawdzić, czy na terenie 
Gminy Miasta Toruń funkcjonują podmioty zdolne organizacyjnie, aby zrealizować 
zdiagnozowane usługi. 

Przeprowadzona diagnoza wykazała potrzeby mieszkańców w 5 głównych grupach: 

 dla rodzin z dziećmi/dzieci i młodzieży to m.in. zwiększanie kompetencji 
rodzicielskich, poprawa kondycji psychicznej, zagospodarowanie czasu wolnego, 
grupy samopomocowe dla rodziców z problemami, dostęp do bezpłatnej oferty zajęć 
pozalekcyjnych; 

 dla osób starszych to m.in. zwiększenie dostępności pomocy instytucjonalnej, 
włączenie cyfrowe, integracja ze środowiskiem, wypełnianie czasu wolnego; 

 dla osób z niepełnosprawnościami to m.in. wsparcie opiekunów osób 
niepełnosprawnych, dostęp do opieki wytchnieniowej, zwiększenie pomocy 
instytucjonalnej; 

 dla osób wymagających pobudzenia do aktywności lokalnej to m.in. zwiększanie 
świadomości i poczucia sprawczości, upowszechnianie wolontariatu; 

 dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo to m.in. indywidualne plany reintegracji, 
profilaktyka uzależnień, treningi interpersonalne. 

 
Spotkajmy się! 
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad okręgów, instytucji branżowych 
na spotkanie w dniu 6 czerwca 2022 r. w CKK Jordanki o godz. 16:00. 
O przygotowanej diagnozie i pomysłach mieszkańców w zakresie funkcjonowania Centrum 
Usług Społecznych będziemy także dodatkowo rozmawiać z mieszkańcami podczas: 

 pikniku „Naukowa Petarda” w dniu 4 czerwca 2022 r. w Młynie Wiedzy, 
 Senioriady w dniu 12 czerwca 2022 r. w Muzeum Etnograficznym, 
 Dni Torunia w dniu 26 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, Rynek Staromiejski 

Napisz do nas 
 Na pisemne opinie dotyczące diagnozy i proponowanej oferty usług czekamy do 26 

czerwca 2022 r. 
 Uwagi można przesłać drogą elektroniczną – konsultacje@um.torun.pl lub 

telefonicznie pod nr tel. 56 611 86 73. 
 

Do pobrania: 
•    Kluczowe wnioski z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług 
społecznych  w Gminie Miasta Toruń 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
z Toruńskim Centrum Usług Społecznych. 
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 30 maja  2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Strona www.bip.torun.pl, 31 maja 2022 r.  
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Strona www.orbitorun.pll, 31 maja 2022 r.  
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Portal społecznościowy Facebook, profil Obywatelski Toruń, 31 maja 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


