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1. Analiza dokumentów strategicznych i programów JST w kontekście aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

 
W rozdziale przedstawiono wykaz dokumentów strategicznych i programowych obowiązujących 
w Gminie Aleksandrów Kujawski dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu 
mieszkańców, w tym osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 
Dokumenty zestawiono w trzech grupach: 

 dokumenty o charakterze lokalnym (przyjmowane przez daną jednostkę samorządu 
terytorialnego); 

 dokumenty o charakterze regionalnym i o charakterze krajowym, do których stosowania 
i wdrażania jest zobowiązana jednostka; 

 programy realizowane na terenie Gminy przez organizacje/jednostki/samorząd.  
Pierwsza grupa obejmuje dokumenty o charakterze lokalnym, stanowione przez samą jednostkę 
samorządu terytorialnego: 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020 
przyjęty Uchwałą nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016r. 
(numeracja w tabeli poniżej: nr 1.1); 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-
2020 przyjęta Uchwałą nr XXI/159/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 
2016r. (numeracja w tabeli poniżej: nr 1.2); 

 Gminny Program Wspierania Rodziny Dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2020 
przyjęty Uchwałą nr XLV/372/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018r. 
(numeracja w tabeli poniżej: nr 1.3); 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przyjęty 
Uchwałą nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019r. (numeracja 
w tabeli poniżej: nr 1.4); 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 
przyjęty Uchwałą nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019r. 
(numeracja w tabeli poniżej: nr 1.5); 

 Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020 przyjęta Uchwałą Rady 
Gminy Aleksandrów Kujawski XI/215/08 z dnia 25 lipca 2008r. zmieniona Uchwałą XXVII/225/17 
z dnia 15 lutego 2017. Strategia rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028 
stanowiąca aktualizację „Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020” - 
w trakcie procedowania. (numeracja w tabeli poniżej: nr 1.6); 

 Strategia Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040 
Strategia jest przygotowywana do uchwalenia podczas sesji dnia 25 sierpnia 2020r. (numeracja 
w tabeli poniżej: nr 1.7); 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2014-2020 
(Aktualizacja) przyjęty Uchwałą nr XXXI/243/17 przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski 
(numeracja w tabeli poniżej: nr 1.8). 
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Tabela 1.1 Wykaz dokumentów o charakterze lokalnym 

Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

1.1 

Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar na 
lata 2016-2020 przyjęty 
Uchwałą nr XIX/125/16 Rady 
Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 8 marca 2016r.  
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski  
Data przyjęcia: 8 marca 
2016r. 
Okres obowiązywania: 2016- 
2020 
 
 

Ograniczenie zjawiska oraz 
skutków przemocy w rodzinie 
w Gminie Aleksandrów 
Kujawski poprzez stworzenie 
jednolitego, profesjonalnego 
systemu interwencji i wsparcia 
dla osób zagrożonych bądź 
uwikłanych w zjawisko 
przemocy. 
 
Zapobieganie przemocy 
związanej z ZANIEDBANIEM.  
Jest to forma przemocy 
charakteryzująca się 
niezaspokajaniem 
podstawowych potrzeb 
fizycznych, medycznych 
i emocjonalnych osób 
zależnych, a także nie 
zapewnianie im podstawowych 
warunków bytowych. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski, którzy 
są ofiarami 
przemocy: 
fizycznej, 
psychicznej, 
seksualnej, 
ekonomicznej 
oraz poprzez 
zaniedbanie. 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole 
Interdyscyplinarnym. 
 
CELE PROGRAMU: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, prawnej, 

terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie. 
2. Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. 
3. Indywidualne wsparcie dla mieszkańców Gminy 

Aleksandrów Kujawski w zakresie psychologicznym 
pedagogicznym, psychoedukcyjnym, prawnym. 

4. Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

1.2 

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Aleksandrów Kujawski 
na lata 2016-2020 przyjęta 
Uchwałą nr XXI/159/16 Rady 
Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 17 czerwca 2016r. 
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski  
Data przyjęcia: 17 czerwca 
2016r. 
Okres obowiązywania: 2016- 
2020 
 

 Kształtowanie świadomego 
i odpowiedzialnego 
społeczeństwa zdolnego do 
rozwiązywania swoich 
problemów życiowych. 

 Realizacja działań 
profilaktycznych i 
edukacyjnych w celu 
integracji osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka. 

 Budowa gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad 
najbardziej potrzebującymi 
wsparcia. 

 Pomoc osobom starszym, 
długotrwale chorym, 
niepełnosprawnym. 

 Działania długofalowe 
polegające na inwestycji 
w KAPITAŁ LUDZKI, 
edukację poprawę sytuacji 
materialnej rodzin, 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski, wobec 
których 
stwierdzono 
zapotrzebowanie 
wsparcia. 

 Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i 
umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 
poprzez: pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi. 

 Doradztwo specjalistyczne i pomoc ekonomiczna osobom 
niepełnosprawnym. 

 Pomoc w znalezieniu pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Przewidywane efekty: 

 Usprawnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. 

 Odciążenie rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz 
poprawa sytuacji materialno-bytowej. 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału 
w życiu publicznym. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

działania na rzecz poprawy 
rynku zatrudnienia. 

1.3 

Gminny Program Wspierania 
Rodziny Dla Gminy 
Aleksandrów Kujawski na lata 
2018-2020 przyjęty Uchwałą 
nr XLV/372/18 Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski z dnia 
21 czerwca 2018r.  
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski  
Data przyjęcia: 21 czerwca 
2018r.  
Okres obowiązywania: 2018- 
2020 
 
 

 Utworzenie systemu 
wsparcia dzieci oraz 
wsparcia rodzin 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych. 

 Skuteczny system opieki 
nad dzieckiem i rodziną 
sprzyjający właściwemu jej 
rozwojowi w Gminie 
Aleksandrów Kujawski  

Rodziny 
przeżywające 
trudności 
w wypełnianiu 
funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 
zamieszkujące 
Gminę 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Ułatwienie dostępu do usług społecznych takich jak terapia 
odwykowa, terapia rodzin, terapia dla sprawców przemocy. 

 Zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa prawnego, 
szczególnie w zakresie prawa rodzinnego. 

 Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 

 Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i 
utrzymywaniu pracy zarobkowej. 

 Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez 
udział w zajęciach psychoedukacyjnych. 

 

1.4 

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 
przyjęty Uchwałą nr 
XVI/132/19 Rady Gminy 

 Ograniczenie szkód 
zdrowotnych, społecznych, 
dysfunkcji w rodzinach, 
związanych z używaniem 
lub nadużywaniem 
alkoholu oraz przemocą. 

Osoby 
uzależnione od 
alkoholu oraz 
członkowie ich 
rodzin 
zamieszkujące 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

 Pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin z problemem 
alkoholowym. 

 Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-
edukacyjnym. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

Aleksandrów Kujawski z dnia 
30 grudnia 2019r.  
 
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski  
Data przyjęcia: 30 grudnia 
2019r.  
Okres obowiązywania: rok 
2020 
 

 Zredukowanie szkód 
rozwojowych dzieci z 
rodzin, w których 
występują problemy 
uzależnienia i przemocy. 

 Zwiększenie możliwości 
skorzystania z poradnictwa 
specjalistycznego. 

 Zwiększanie dostępu do 
programów edukacyjnych 
oraz profilaktycznych. 

Gminę 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu. 

1.5 

Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Aleksandrów 
Kujawski na rok 2020  
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski  
Data przyjęcia: 30 grudnia 
2019r.  
Okres obowiązywania: rok 
2020 
 

 

 Przeciwdziałanie 
rozpowszechniania 
środków psychoaktywnych, 
zwłaszcza wśród młodego 
społeczeństwa oraz 
towarzyszącym temu 
problemom, poprzez 
wzmacnianie postaw 
społecznych. 

 Promowanie zdrowego 
stylu życia. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych, a także osób zagrożonych uzależnieniem. 

 Prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutyczno-
wychowawczych. 

 Wspomaganie działań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, instytucje, osoby fizyczne, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

 Ograniczenie szkód 
zdrowotnych i społecznych. 
 

1.6  

Strategia rozwoju Gminy 
Aleksandrów Kujawski na lata 
2018-2028 stanowiąca 
aktualizację „Strategii 
Rozwoju Gminy Aleksandrów 
Kujawski na lata 2008-2020” 
Podmiot: Gmina 
Aleksandrów Kujawski. 
Data przyjęcia w trakcie 
procedowania 
Okres obowiązywania: lata 
2018 – 2028. 

 Utrzymanie wysokiej oceny 
jakości życia w Gminie. 

 Podnoszenia jakości życia 
mieszkańców poprzez 
zrównoważony rozwój 
społeczny i ekonomiczny 
przy odpowiednim 
wykorzystaniu walorów 
przyrodniczych. 

 Obszary strategiczne: 

 Infrastruktura techniczna 
(m.in. transport 
publiczny) 

 Rynek pracy i rozwój 
przedsiębiorczości (m.in. 
aktywizacja 
niepracujących) 

 Jakość życia (m.in. 
oferta dla seniorów, 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

Wzbogacenie oferty dla seniorów 

 Pogłębienie integracji społecznej 

 Rozwój usług opieki społecznej i pomoc osobom 
potrzebującym 

Aktywizacja i pomoc osobom starszym: 

 budowę nowego obiektu Domu Pomocy Społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz 
zakupem niezbędnego wyposażenia 

 uruchomienie Dziennego Domu Pobytu dla osób 
starszych 

 uruchomienie Klubu seniora w formie oferty aktywnego 
i twórczego spędzania wolnego czasu. 

Przewiduje się powołanie do życia szkoły dla dzieci 
niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności;  w formie ośrodka całodobowego 
zawierającego następującą ofertę: oddział przedszkolny, grupy 
terapeutyczne, nauczanie indywidualne, grupy edukacyjno – 
terapeutyczne, wczesne Wspomaganie Rozwoju, zajęcia 
świetlicowe, socjaterapeutyczne, koła zainteresowań, terapię 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

integracja społeczna, 
opieka społeczna i 
pomoc osobom 
potrzebującym 

 

ruchową, tyflopedagogiczną, psychologiczną, 
surdopedagogiczną. 
 
Utrzymanie dotychczasowej i rozwój nowej oferty spędzania 
czasu wolnego przez mieszkańców gminy 

 W najbliższych latach uruchomiona zostanie „Biblioteka 
multimedialna” oraz miejsca wypoczynku, rekreacji 
i integracji dla mieszkańców w każdym wieku. 

Rozwój i wsparcie inicjatyw lokalnych integrujących 
społeczeństwo 

 Działanie przewiduje adaptację budynku na potrzeby 
inkubatora organizacji społecznych  

Dzienny Dom Pobytu 
Aktywizacja społeczna osób starszych (niesamodzielnych) z 
terenu gminy Aleksandrów Kujawski 
Aktywna integracja osób nieaktywnych zawodowo oraz innych 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1.7 

Strategia Elektromobilności 
dla Gminy Wiejskiej 
Aleksandrów Kujawski na lata 
2020 – 2040. 
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski. 

 Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Gminy oraz 
podniesienie jakości życia 
mieszkańców dzięki 
stopniowym wprowadzaniu 
założeń elektromobilności 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski 

Zakup samochodów elektrycznych, które będą wchodzić w skład 
floty pojazdów realizujących usługi komunikacji publicznej. 
Budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 
Budowa zintegrowanego publicznego systemu komunikacji. 
Dostosowanie taboru i zaplanowania linii autobusowych do 
potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych 



  
 

 
 
 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 
 

9 

Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

Planowana data przyjęcia: 25 
sierpnia 2020r. 
Okres obowiązywania: 2020-
2040 

do codziennego życia 
Gminy i jego mieszkańców. 
Rozwinięcie transportu 
publicznego i prywatnego 
pod względem 
ekologicznym i 
innowacyjnym. 

 Umocnienie rozwoju 
gospodarczego Gminy. 

 Dbałość o mieszkańców i 
tworzenie aktywnej i 
nowoczesnej społeczności 
przy równoczesnej 
świadomości zmian 
demograficznych oraz 
budowanie nowoczesnej 
społeczności o równych 
szansach rozwojowych, a 
także dalsze kształtowanie 
przestrzeni sprzyjającej 
rozwojowi społeczno-
gospodarczemu z 
bezwzględnym 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie związana 
z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem mieszkańców. 

poszanowaniem 
środowiska. 

1.8 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy 
Aleksandrów Kujawski na lata 
2014-2020. Aktualizacja. 
Podmiot przyjmujący: Gmina 
Aleksandrów Kujawski. 
Data przyjęcia: 25 kwietnia 
2017r. (aktualizacja 
dokumentu) 
Okres obowiązywania: 2014-
2020 

Osiągnięcie korzyści 
ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych 
płynących z działań 
zmniejszających emisje gazów 
cieplarnianych przy 
poszanowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski 

• Systemy wspólnych przejazdów/przewozów, carpooling  
• Edukacja, promowanie zachowań ekologicznych - 
• Systemy ładowania pojazdów elektrycznych  
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Druga grupa obejmuje dokumenty o charakterze wspólnotowym, krajowym i regionalnym, dla których 
jednostka jest zobowiązana lub uprzywilejowana do wdrażania. Poniższe dokumenty dotyczą w 
szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności: 

 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu. Dokument wspólnotowy Unii Europejskiej (numeracja w tabeli 
poniżej: 2.1); 

 Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu 
włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów (numeracja w 
tabeli poniżej: 2.2); 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
(numeracja w tabeli poniżej: 2.3); 

 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 (numeracja w tabeli poniżej: 2.4); 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 
(numeracja w tabeli poniżej: 2.5); 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 (numeracja w tabeli poniżej: 2.6); 

 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025 (numeracja w tabeli poniżej: 2.7); 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (numeracja w tabeli poniżej: 2.8); 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (numeracja w tabeli poniżej: 2.9); 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (numeracja 
w tabeli poniżej: 2.10); 

 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 
2020 +, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/693/13 z 
dnia 21 października 2013 r. (numeracja w tabeli poniżej: 2.11); 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
(numeracja w tabeli poniżej: 2.12); 

 Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020 (numeracja w tabeli 
poniżej: 2.13); 

 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 
2014-2020 (numeracja w tabeli poniżej: 2.14); 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Aleksandrowskim na lata 2019 
– 2028 (numeracja w tabeli poniżej: 2.15); 

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 
(numeracja w tabeli poniżej: 2.16); 

 Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020 (numeracja 
w tabeli poniżej: 2.17). 
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Tabela 1.2 Wykaz dokumentów o charakterze wspólnotowym, krajowym, regionalnym 

Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

2.1 

Europa 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu. 
Podmiot przyjmujący: 
Komisja Europejska 
Data przyjęcia: 3 marca 
2010r. 
Okres obowiązywania: 2010-
2020 

 Uniezależnienie wzrostu 
gospodarczego od poziomu 
wykorzystania zasobów. 

 Spójność społeczna 
i terytorialna 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

Priorytety: 

 inteligentny rozwój, skoncentrowany na innowacjach 
i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

 rozwój zrównoważony, oparty na gospodarce 
efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

 wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim 
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

 

2.2 

Agenda Terytorialna Unii 
Europejskiej 2020. 
W kierunku sprzyjającej 
społecznemu włączeniu, 
inteligentnej i 
zrównoważonej Europy 
zróżnicowanych regionów. 
Podmiot przyjmujący: 
dokument przyjęty na 
nieformalnym spotkaniu 
ministrów ds. planowania 

 Zapewnienie strategicznych 
wytycznych rozwoju 
terytorialnego, wsparcie 
włączania wymiaru 
terytorialnego do różnych 
dziedzin polityki, na 
wszystkich szczeblach 
rządów oraz 
zagwarantowanie realizacji 
strategii Europa 2020 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach 
oraz regionach wiejskich i na obszarach o 
szczególnych uwarunkowaniach. 

 Usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz 
obywateli, społeczności i przedsiębiorstw, czyli 
sprawiedliwy, cenowo i przestrzennie, dostęp do 
usług publicznych, informacji i wiedzy. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

przestrzennego i rozwoju 
terytorialnego 
Data przyjęcia: 19 maja 
2011r. 
Okres obowiązywania: 2011-
2020 

zgodnie z zasadami spójności 
terytorialnej 

 inteligentny, zrównoważony 
wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu 

2.3 

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju - Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności.  
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 1 marca 
2013r. 
Okres obowiązywania: 2013-
2030 
 

 Stworzenie konkurencyjnej 
i innowacyjnej gospodarki 
do 2030 roku 

 Zwiększenie dostępności 
terytorialnej poprzez 
utworzenie 
zrównoważonego, spójnego 
i przyjaznego użytkownikom 
systemu transportowego 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

Kierunki interwencji: 

 sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa 
zintegrowanego systemu transportowego, 

 zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem 
transportowym, 

 poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, 

 udrożnienie obszarów miejskich i metropolitalnych. 
 

2.4 

Koncepcja 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Kraju 2030. 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 27 kwietnia 
2012r. 

Efektywne wykorzystanie 
przestrzeni kraju i jej 
terytorialnie zróżnicowanych 
potencjałów rozwojowych dla 
osiągnięcia ogólnych celów 
rozwojowych, tj.:  

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Promowanie integracji funkcjonalnej wspierającej 
spójność wewnętrzną i terytorialne równoważenie 
rozwoju kraju. 

 Poprawa dostępności terytorialnej. 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu społecznego. 

 Zwiększenie dostępności transportowej wewnątrz 
regionów. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Okres obowiązywania: 2012-
2030 

konkurencyjności, zwiększenia 
zatrudnienia, sprawności 
funkcjonowania państwa oraz 
spójności w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym. 

 Poprawa dostępności obszarów funkcjonalnych 
z preferencją dla rozwoju transportu publicznego 

 

2.5 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: 
Regiony, Miasta, Obszary 
wiejskie. 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 13 lipca 
2010r. 
Okres obowiązywania: 2010-
2020 

 Konkurencyjność 
i innowacyjność, 

 spójność w wymiarach: 
gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym, 

 bezpieczeństwo ekologiczne 
i wysokie standardy ochrony 
środowiska. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego 
obszarów wiejskich,  

 zwiększanie wykorzystania zasobów ludzkich – 
zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej, 

 zapóźnione obszary wiejskie – restrukturyzacja 
społeczna i gospodarcza i przestrzenna 

 przeciwdziałanie wykluczeniu z procesów 
rozwojowych obszarów skrajnie peryferyjnych, 

 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 
integracja społeczna 

2.6 

Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu do 
2030 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 

Zwiększenie dostępności 
transportowej oraz poprawa 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego i efektywności 
sektora transportowego 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Upowszechnianie nowych form mobilności poprzez 
wydzielanie obszarów zamieszkania bez dostępu do 
samochodów, promowanie wspólnego podróżowania 
(car-sharing, carpooling) oraz ruchu rowerowego i 
pieszego, 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Data przyjęcia: 24 września 
2019r. 
Okres obowiązywania: 2020-
2030 

 propagowanie rozwiązań ograniczających popyt na 
transport indywidualny. 

 Realizacja procesów zmierzających do zapewnienia 
odpowiednich połączeń obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją, umożliwiających dostęp do lokalnych 
rynków pracy 

2.7 

Polityka Transportowa 
Państwa na lata 2006 – 2025 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 27 czerwca 
2005r. 
Okres obowiązywania: 2006-
2025 

Znaczącą poprawa jakości 
systemu transportowego i jego 
rozbudowa zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Poprawa dostępności transportowej i jakości 
transportu jako czynnik poprawy warunków życia i 
usuwania barier rozwojowych gospodarki, 

 wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako 
kluczowy instrument rozwoju gospodarczego 

2.8 

Strategia Rozwoju Kraju 
2020 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 25 września 
2012r. 
Okres obowiązywania: 2012-
2020 

 Spójność społeczna 
i terytorialna 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Poprawa dostępu do usług społecznych. 

 Integracja społeczna. 

 Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim 
zagrożonych poprzez tworzenie nowego systemu 
opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym 
wieku - uszczelnienie i poprawa efektywności systemu. 

 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych. 

 Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków 
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz 
wzmacniania potencjału obszarów wiejskich poprzez 
m.in. wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu 
lokalnym, w zakresie działań rewitalizacyjnych, 
rozbudowy infrastruktury, a także poprawy usług 
użyteczności publicznej i innych funkcji niezbędnych dla 
inicjowania procesów rozwojowych na poziomie 
lokalnym. 

 Zwiększenie spójności terytorialnej m.in. poprzez 
skoncentrowane i zintegrowane działania 
(infrastruktura, zagadnienia społeczne i gospodarcze) w 
zakresie rewitalizacji obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje 

 

2.9 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 18 czerwca 
2013r. 

 Wydłużenie okresu 
aktywności zawodowej 
i zapewnienie lepszej jakości 
funkcjonowania osób 
starszych 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Rozwój systemu usług adresowanych do osób 
niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwój opieki 
długoterminowej. 

 Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu 
opieki zdrowotnej poprzez m.in. poprawę poziomu 
aktywności fizycznej społeczeństwa 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Okres obowiązywania: 2013-
2020 

2.10 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa na lata 2012-2020 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Ministrów 
Data przyjęcia: 25 kwietnia 
2012r. 
Okres obowiązywania: 2012-
2020 

 Poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich 
zasobów i potencjałów 

 Wzrost jakości kapitału 
ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Podnoszenie umiejętności, poziomu wykształcenia oraz 
wzrost mobilności zawodowej mieszkańców obszarów 
wiejskich 

 Zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego 
oraz aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz 
poprawa ich dostępności przestrzennej 

 Rozwój infrastruktury społecznej zapewniającej 
mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do dóbr i 
usług publicznych 

 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach 
wiejskich 

 

2.11 

Strategia Rozwoju 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do roku 2020 – 
Plan modernizacji 2020 +,  
Podmiot przyjmujący: Sejmik 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

Misją regionu do 2020 r. jest 
uzyskanie określonego stanu 
rozwoju województwa kujawsko 
- pomorskiego, gdzie na 
pierwszym miejscu są jego 
mieszkańcy: poszczególne 
jednostki tworzące rodziny 

Gmina 
Aleksandrów 
Kujawski i jej 
mieszkańcy 

Priorytet „Modernizacja przestrzeni wsi i miast” ma na celu 
przede wszystkim stymulację rozwoju obszarów wiejskich 
oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miast. 
Priorytet: „Nowoczesne społeczeństwo”, mający na celu 
podniesienie różnych aspektów rozwoju społecznego, 
które obecnie należą do niskich lub najniższych w kraju. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Data przyjęcia: 21 
października 2013r. 
Okres obowiązywania: 2013-
2020 

i składające się na całe 
społeczeństwo. „Kujawsko-
pomorskie – człowiek, rodzina, 
społeczeństwo”. 

Zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju 
społecznego (funkcjonowanie usług publicznych). 
Zapewnienia swobodnej dostępności do Bydgoszczy i 
Torunia – jako dużych rynków pracy i ośrodków realizacji 
usług regionalnych. 

2.12 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 
Podmiot przyjmujący: Zarząd 
województwa kujawsko-
pomorskie 
Data przyjęcia: 16 grudnia 
2014r. 
Okres obowiązywania: 2014-
2020 

Uczynienie województwa 
kujawsko-pomorskiego 
konkurencyjnym i innowacyjnym 
regionem Europy oraz poprawa 
jakości życia jego mieszkańców. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Promowanie włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją: 

 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną  

 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich. 

 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia 
się przez całe życie. 

 Promowanie włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników. 

 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników. 

 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 
dostępu do zatrudnienia. 

 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym, nieformalnym i 
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 
kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 
kompetencji. 

 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez 
społeczność. 

 

2.13 
Strategia Rozwoju Powiatu 
Aleksandrowskiego na lata 
2011-2020. 

 Organizacja sprawnego 
systemu komunikacyjnego 

Mieszkańcy 
Gminy 

 Rozwój systemu kształcenia zawodowego oraz 
przekwalifikowania osób bezrobotnych, zagrożonych 
utratą pracy i poszukujących zatrudnienia. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Podmiot przyjmujący: Rada 
Powiatu Aleksandrowskiego 
Data przyjęcia: 22.02.2011r. 
Okres obowiązywania: 2011-
2020 

 Promocja i aktywizacja 
postaw obywatelskich w 
Powiecie Aleksandrowskim 

 Rozwój kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji 

 Realizacja Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie 
Aleksandrowskim 

 Promocja zdrowia 
i świadczenie wysokiej 
jakości usług medycznych 

 Intensyfikacja działalności 
kulturalnej, zachowanie 
tradycji lokalnych oraz 
ochrona dziedzictwa 
kulturowego. 

Aleksandrów 
Kujawski. 

 realizacja strategii rozwiązywania problemów 
społecznych powiatu, 

 podnoszenie poziomu świadczonych usług publicznych. 

2.14 

Strategia Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 
Powiatu Aleksandrowskiego 
na lata 2014-2020. 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Powiatu Aleksandrowskiego 

 Zdrowe i zintegrowane 
społeczeństwo. 

 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Zwiększenie jakości i zakresu świadczonych usług 
medycznych. 

 Realizacja programów profilaktycznych i działań 
edukacyjnych w obszarze zdrowia. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Data przyjęcia: aktualizacja 
14 lipca 2020r. 
Okres obowiązywania: 2014-
2020 

 Zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy 
społecznej – efektywne formy aktywizacji osób 
wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 
wykluczeniem. 

 Stworzenie szerokiej oferty usług skierowanych do 
osób starszych i niepełnosprawnych, w tym tworzenie 
nowych placówek pomocy społecznej. 

2.15 

Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych w 
Powiecie Aleksandrowskim 
na lata 2019 – 2028 
Podmiot przyjmujący: Rada 
Powiatu Aleksandrowskiego 
Data przyjęcia: 20 września 
2019r. 
Okres obowiązywania: 2019-
2028 

 Wielokierunkowe wspieranie 
rodziny z dzieckiem. 

 Wyrównywanie szans osób 
starszych, 
z niepełnosprawnościami i 
przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu. 

 Przeciwdziałanie 
dysfunkcjom społecznym. 

 Zbudowanie zintegrowanego 
systemu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
społecznych w powiecie. 

 Zmniejszenie marginalizacji 
społecznej mieszkańców 

Mieszkańcy 
Gminy 
Aleksandrów 
Kujawski. 

 Zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, socjalnej i poradnictwa rodzinnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy. 

 Upowszechnienie wdrażania programów na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. 

 Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi w 
oparciu o pomoc specjalistyczną. 

 Wspieranie gmin w likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się w obiektach użyteczności publicznej i miejscu 
zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. 

 Wspieranie gmin w działaniach mających na celu 
pozyskanie środków transportu przystosowanych do 
przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na 
wózkach inwalidzkich. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

oraz łagodzenie jej 
negatywnych skutków. 

 

 Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie 
organizacji kultury, sportu, rekreacji i turystyki dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 Promowanie osiągnięć i sukcesów osób z 
niepełnosprawnościami, zwłaszcza w twórczości 
artystycznej, kulturalnej oraz osiągnięć sportowych. 

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na aktywizację 
społeczną i zawodową osób z 
niepełnosprawnościami. 

 Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, opieki 
medycznej i rehabilitacji dla osób starszych i z 
niepełnosprawnościami. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez edukację 
społeczną. 

 Organizowanie i prowadzenie programów 
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 

 Popularyzowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień 
oraz organizowanie i wspieranie różnych form 
spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych. 

 Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz 
aktywizacji społeczności lokalnych. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

 Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych 
społeczności, organizacji pozarządowych, 
samorządów, lokalnego biznesu – popularyzujących 
działania na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych. 

 Wspieranie gmin i organizacji społecznych w 
prowadzeniu działań na rzecz seniorów. 

 Ograniczenie bezrobocia oraz łagodzenie jego 
negatywnych skutków 

 Promowanie integracji społecznej. 

 Tworzenie różnych form bezpłatnej pomocy 
informacyjnej i specjalistycznej dla osób 
pozostających długotrwale bez pracy. 

2.16 

Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do roku 2020  
Podmiot przyjmujący: Zarząd 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 
Data przyjęcia: 20 września 
2019r. 
Okres obowiązywania: 2019-
2028 

 Zwiększenie obszarów 
włączenia społecznego 

 Ograniczenie skali 
występowania i skutków 
negatywnych zjawisk życia 
społecznego 

 Wzmacnianie kapitału 
społecznego mieszkańców 
regionu 

Osoby 
bezrobotne, 
w szczególności 
mieszkańcy wsi, 
osoby 
długotrwale 
bezrobotne, 
kobiety i osoby po 
50 roku życia, 
osoby 

 Wsparcie działalności społeczno-zawodowej 
mieszkańców regionu 

 Tworzenie i rozwój systemu wsparcia dla osób i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Rozwój działań skierowanych na aktywizację 
społeczną i zawodową osób szczególnego ryzyka, w 
tym niepełnosprawnych i bezdomnych. 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

 Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom 
przemian demograficznych 

 Rozwój i wzmacnianie 
współpracy podmiotów 
mających wpływ na 
regionalną politykę 
społeczną 
 

korzystające z 
pomocy 
społecznej, 
w szczególności 
długotrwale 
korzystający oraz 
rodziny bezradne 
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych 
oraz osoby 
i rodziny z 
obszarów 
wiejskich, osoby 
niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz 
opiekunowie 
prawni 

 Upowszechnianie wiedzy dotyczących uzależnień oraz 
rozwijanie sieci placówek oferujących pomoc osobom 
uzależnionym 

 Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej 
zjawiska przemocy w szczególności w rodzinie oraz 
rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego 

 Rozwój działań mających na celu kształtowanie i 
promowanie odpowiedzialnego pełnienia ról 
społecznych 

 Wzmacnianie i rozwój partycypacji społecznej 

 Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób 
starszych 

 Rozwój oferty wsparcia dla rodzin z dziećmi 

 Optymalizacja procesów współpracy w obszarze 
polityki społecznej 

 Doskonalenie obserwacji wybranych problemów i 
zjawisk społecznych zachodzących w regionie 

  

2.17 
Kujawsko-pomorski 
program na rzecz ekonomii 
społecznej do roku 2020 

 Zwiększenie udziału 
ekonomii społecznej w 
rozwoju społeczno-
gospodarczym, w tym 

Mieszkańcy 
regionu 

 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób 
defaworyzowanych na rynku pracy z 
uwzględnieniem instrumentów ekonomii 
społecznej 
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Identyfikacja 
numeryczna 
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Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

Podmiot przyjmujący: Zarząd 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 
Data przyjęcia: 10 czerwca 
2014r. 
Okres obowiązywania: 2014-
2020 

aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
w województwie kujawsko-
pomorskim 

 Wspieranie i rozwój instytucji zatrudnienia 
socjalnego i integracji społeczno-zawodowej w 
tym KIS,CIS,WTZ,ZAZ. 

 Tworzenie i upowszechnianie modelu 
indywidualnej ścieżki rozwoju osób korzystających 
z usług podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. 

 Działania szkoleniowo-doradcze ukierunkowane 
na podnoszenie kompetencji społecznych i 
zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w celu tworzenia nowych podmiotów 
ekonomii społecznej. 

 Wsparcie finansowe umożliwiające powstawanie 
nowych podmiotów ekonomii społecznej i 
tworzenia w nich miejsc pracy. 

 Program dotacji dla organizacji pozarządowych 
przekształcających się w podmioty ekonomii 
społecznej (podejmujących działalność 
gospodarczą). 

 Wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez 
działania na rzecz jego skutecznego i efektywnego 
funkcjonowania 
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numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

 Cykliczne monitorowanie potrzeb rozwojowych 
PES oraz możliwości ich zaspokajania. 

 Systematyczne doskonalenie i dokształcanie kadr 
PES. 

 Udostępnianie informacji o podmiotach 
oferujących szkolenia i doradztwo dla PES i osób 
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach 
ekonomii społecznej (bank informacji). 

 Rozwój infrastrukturalnego systemu wsparcia 
ekonomii społecznej w województwie 

 Rozwój kompleksowego wsparcia PES, w tym 
spółdzielni socjalnych, opartego na sieci ośrodków 
wparcia ekonomii społecznej, dostępnych w 
każdym powiecie. 

 Wspieranie i upowszechnianie instrumentów 
finansowych dla PES poprzez rozwój oferty dotacji, 
pożyczek i poręczeń skierowanych do PES. 

 Wspieranie tworzenia inkubatorów i klastrów 
przedsiębiorczości społecznej. 

 Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii 
społecznej w regionie 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

 Inspirowanie i wspieranie funkcjonowania 
reprezentacji środowiska ekonomii społecznej i jej 
otoczenia (w formie lokalnych i regionalnych 
zespołów ds. ekonomii społecznej). 

 Wdrożenie struktury i mechanizmów stałej 
wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz ekonomii 
społecznej na płaszczyźnie krajowej i 
międzynarodowej (np. wizyty studyjne, 
prezentacje dobrych praktyk, Kujawsko-Pomorski 
Portal Ekonomii Społecznej). 

 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju 
społeczności lokalnych 

 Działania na rzecz zwiększenia udziału PES w 
realizacji zadań publicznych w tym 
upowszechnianie mechanizmów zamawiania 
usług i produktów PES m. in. z zastosowaniem 
klauzul społecznych. 

 Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii 
społecznej Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 
tworzących się lokalnych partnerstw na rzecz 
ekonomii społecznej. 

 Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony 
samorządów lokalnych i innych partnerów 
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Identyfikacja 
numeryczna 
dokumentu 

Nazwa dokumentu. 
Podmiot przyjmujący 
dokument. 
Data przyjęcia. 
Okres obowiązywania. 

Cele dokumentu. 

Beneficjenci 
działań 
przewidzianych 
w dokumencie. 

Forma oraz metoda działania określona w dokumencie 
związana z aktywizacją społeczno-zawodową i transportem 
mieszkańców. 

 Wspieranie innowacyjnych form współpracy PES z 
administracją publiczną, biznesem, środowiskami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi. 

 Wzrost świadomości społecznej wśród 
mieszkańców regionu na temat ekonomii 
społecznej 

 szkolenia, doradztwo dla pracowników instytucji 
zatrudnienia socjalnego i integracji społeczno-
zawodowej, 

 realizacja indywidualnego doradztwa 
psychologicznego i treningu pracy dla osób 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym chcących rozpocząć 
działalność w ramach PES. 
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Programy: 

 Program zapobiegania upadkom dla Seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim (3.1); 

 Program Seniorzy na Start (3.2) 

 Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 
Solidarność (Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r.) (3.3.); 

 Program Dostępność Plus 2018 – 2025 (3.4); 

 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (3.5). 
 
3.1. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” 
Uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach Programu mogą być osoby po 60 roku życia. 
Uczestnicy ćwiczą w grupach 14-16 osobowych 3 razy w tygodniu po 45 minut. Grupy prowadzone będą 
przez przeszkolonych trenerów. Okres ćwiczeń to minimum 3 miesiące. Treningi w grupach 14 – 16 
osobowych. Odbędą się spotkania z uczestnikami o charakterze wykładów, których celem jest 
przekazanie informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prewencji upadków i związanych z nimi urazów. 
 
3.2. Program „Seniorzy na start" 
12 czerwca 2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi 
Kujawskiej” w Odolionie została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 49.915 złotych na 
realizację projektu objętego grantem pt. ,,Seniorzy na start” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 
Projekt „Seniorzy na start" przeznaczony jest dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia w tym 
wykluczonych społecznie oraz otoczenie tych osób (rodziny) z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. 
Zadanie ma na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. 
Działania podejmowane w ramach projektu będą koncentrowały się wokół osób starszych, tworząc 
im warunki dla integracji wewnątrzpokoleniowej, podtrzymanie istniejących już relacji, a także 
ich wzmocnienie oraz nawiązanie nowych. Wszystkie spotkania i zajęcia są bezpłatne. Zajęcia będą 
prowadzone w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie.  
 
3.3. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ 
(UCHWAŁA Nr 161 RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2018 r.) 
Polityka społeczna (…) wskazuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osób 
starszych. 
Obszar I: Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie. 
Działania szczegółowe:   

 Realizacja antydyskryminacyjnych projektów i kampanii społecznych. 

 Wpisanie do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania kwestii związanych z 
przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na wiek. 

 Realizacja kampanii społecznych skierowanych do: pracodawców i pracowników w zakresie 
kształtowania opinii na temat starszych pracowników, przedsiębiorców w zakresie znaczenia 
osób starszych jako pracowników i konsumentów, ogółu społeczeństwa. 

 Realizacja w podstawie programowej kwestii związanych z przygotowaniem do starości 
i integracją międzypokoleniową. 

 Współpraca przedszkoli i szkół z organizacjami senioralnymi. 
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 Promowanie w realizowanych przez podmioty publiczne otwartych konkursów ofert, 
dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tematyki senioralnej i wspierania 
projektów międzypokoleniowych. 

 Prowadzenie współpracy z mediami w celu udostępniania informacji o osobach starszych 
i propagowania wzorców aktywnej starości. 

 Realizacja kampanii społecznych zachęcających do świadomego decydowania o przejściu na 
emeryturę oraz promowanie w przedsiębiorstwach zasad zarządzania wiekiem. 

 Dofinansowywanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres 
aktywności zawodowej, prowadzonych przez pracodawców (ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 
socjalnych). 

Obszar II Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, 
społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej. 
Działania: 

 Kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym, dzięki likwidacji barier 
informacyjnych, technicznych, urbanistycznych, architektonicznych i komunikacyjnych oraz 
propagowaniu projektowania uniwersalnego, a także utrwalenia wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wspieranie funkcjonowania i rozwoju organizacji zrzeszających osoby starsze, gminnych rad 
seniorów i innych form partycypacji społecznej i przedstawicielstwa osób starszych 

 Rozwój wolontariatu wśród osób starszych, przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych 
w rodzinie, grupach rówieśniczych, sąsiedzkich, wyznaniowych oraz innych. 

 Ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturze, działalności artystycznej, programach 
aktywności sportowej, rekreacyjnej oraz w turystyce osób starszych. 

 Wspieranie aktywności osób starszych w ramach związków wyznaniowych zrzeszających 
seniorów oraz działających na ich rzecz. 

Obszar III Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako 
aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości 
psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej. 
Działania:  

 Zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu (zwiększanie bezpieczeństwa socjalnego), 
cyfrowemu i technologicznemu osób starszych. 

 Zapewnianie osobom starszym dostępu do usług edukacyjnych świadczonych w ramach uczenia 
się przez całe życie. 

 Podniesienie świadomości osób starszych w zakresie możliwości zwiększenia aktywności 
zawodowej, dzięki zastosowaniu Internetu i innych technologii telekomunikacyjnych. 

 Tworzenie zachęt dla osób starszych do pozostawania na rynku pracy. 

 Propagowanie wśród pracodawców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
zarządzania wiekiem. 

Obszar IV Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. 
Działania: 

 Wzmacnianie odpowiedzialności za zdrowie oraz wspieranie pozytywnych postaw w zakresie 
stylu życia poprzez promowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom. 

 Rozwój telemedycyny i teleopieki oraz dostęp do udogodnień technicznych, rekompensujących 
utraconą sprawność i wspierających samodzielność osób starszych. 
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 Zapewnienie optymalnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym opieki 
podstawowej, specjalistycznej, świadczeń rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych 
i profilaktycznych, tak w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, niezbędnych 
by utrzymać samodzielność funkcjonalną. 

Obszar V Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec 
osób starszych. 
Działania:  

 Realizacja kampanii, akcji i innych działań profilaktycznych dotyczących edukacji, mających 
na celu przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych. 

 Tworzenie w całym kraju sieci poradnictwa dla osób starszych doznających przemocy w miejscu 
zamieszkania. 

 Tworzenie systemu szkoleń na temat osób starszych, przemocy i komunikacji interpersonalnej 
w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, opieki medycznej, organach 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także wśród samych seniorów. 

Obszar VI Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej. 
Działania: 

 Promocja projektów edukacyjnych dla osób starszych, samopomocy, wolontariatu (krótko-, 
długookresowego, formalnego, nieformalnego, w ramach Kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych). 

 Rozwój infrastruktury społecznej jako miejsca spotkań i wymiany doświadczeń 
międzypokoleniowych. 

 Promowanie działań umożliwiających kontakt i współpracę osób z różnych grup wieku. 
Obszar VII Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe 
społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). 
Działania:  

 Zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej dla osób starszych. 

 Rozwój i promocja zawodów opiekuńczych oraz doskonalenie kompetencji kadr. 

 Rozwój edukacji nieformalnej (radio, telewizja, Internet, audiobooki). 

 Upowszechnianie edukacji w zakresie nowych technologii. 
OBSZARY UWZGLĘDNIAJĄCE DZIAŁANIA WOBEC NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH  
Obszar I Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających 
samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych 
niesamodzielnych osób starszych. 
Działania: 

 Stworzenie warunków do rozwoju standaryzowanych usług pomocowych i opiekuńczych, w tym 
telemedycyny, wspomagających funkcjonowanie osób starszych. 

 Rozwój wypożyczalni sprzętu wspomagającego funkcjonowanie i zwiększającego samodzielność 
niesamodzielnych osób starszych. 

 Wspieranie działań ukierunkowanych na likwidację funkcjonalnych barier w środowisku 
zamieszkania niesamodzielnych osób starszych. 

 Rozwój terapii zajęciowej, w tym ergoterapii, świadczonej stacjonarnie, niestacjonarnie, 
ambulatoryjnie i w domu niesamodzielnej osoby starszej. 

Obszar II Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-
pielęgnacyjnych, dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych. 
Działania:  
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 Rozwój opieki geriatrycznej stacjonarnej, niestacjonarnej oraz ambulatoryjnej. 

 Zapewnienie dostępu do rehabilitacji udzielanej stacjonarnie, niestacjonarnie, ambulatoryjnie, 
w domu osoby starszej i w uzdrowiskach. 

 Podjęcie działań mających na celu poprawę komunikacji i funkcji poznawczych 
niesamodzielnych osób starszych (w szczególności osób z demencją) w opiece 
długoterminowej, w oparciu o walidację gerontologiczną, stymulację podstawową oraz inne 
metody. 

 Standaryzacja usług pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych, świadczonych w publicznych 
i niepublicznych placówkach, oferujących opiekę stacjonarną, niestacjonarną i domową, oraz 
wyznaczenie kryteriów oceny jakości opieki nad osobami starszymi w różnym stanie zdrowia 
i sprawności funkcjonalnej. 

Obszar III Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom 
starszym. 
Działania: 

 Ustalenie i wdrożenie do praktyki w ochronie zdrowia i pomocy społecznej koncepcji opieki 
i pielęgnacji na podstawie oceny poziomu niesamodzielności i kwalifikowania do 
poszczególnych świadczeń (w oparciu o ICF – Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia). 

 Rozwój różnych form opieki dziennej i całodobowej, okresowej i stałej, dostosowanej do 
zróżnicowanych potrzeb niesamodzielnych osób starszych oraz dostępu do informacji 
o usługach społecznych. 

 Koordynacja działań instytucji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – wypracowanie systemu 
współpracy na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz współpracy między 
sektorami: publicznym, pozarządowym i prywatnym. 

Obszar IV System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje 
publiczne. 
Działania:  

 Profesjonalne wsparcie rodzin sprawujących opiekę domową – poradnictwo, konsultacje, 
treningi umiejętności opiekunów nieformalnych (świadczone przez lekarzy, pielęgniarki, 
fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych) oraz inne działania na rzecz 
podnoszenia jakości opieki domowej. 

 Wprowadzenie różnych form okresowego odciążenia członków rodziny sprawujących osobistą 
opiekę nad niesamodzielną osobą starszą. 

 Tworzenie systemu szkoleń i nabywania kwalifikacji w celu uzyskania kompetencji 
umożliwiających opiekę nad niesamodzielnymi osobami starszymi, w tym i tych skierowanych 
do osób zawodowo zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych. 

 
3.4. Program Dostępność Plus 2018 – 2025 
Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem 
jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym 
i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Najważniejszymi elementami Programu są: dostosowaniu 
przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. 
Poprawa dostępności publicznej, produktów i usług powinna nastąpić w następujących obszarach: 
architektura transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi. 
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3.5. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 jest przedsięwzięciem 
kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, 
jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność 
społeczną. Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań 
służących zaangażowaniu seniorów. 
Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać 
się o dofinansowanie od 20 do 200 tysięcy zł w ramach 4 priorytetów: 

 Edukacja osób starszych. 

 Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz– i międzypokoleniową. 

 Partycypacja społeczna osób starszych. 

 Usługi społeczne dla osób starszych. 
 

Centrum Usług Społecznych. 
Nie przewiduje się utworzenia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Centrum Usług Społecznych. 
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2. Ocena niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności. 

 
Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to grupa charakteryzująca się: 

 ograniczoną możliwością poruszania się (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się poniżej), 

 wykluczeniem z powodu ograniczenia w dostępie do środków transportu zbiorowego (publiczny 
transport zbiorowy oraz prywatny nie obsługuje danego terenu). 

Termin „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” obejmuje następujące kategorie osób: 

 osoby na wózkach inwalidzkich (osoby, które z powodu osłabienia lub niepełnosprawności 
wykorzystują wózek do poruszania się), 

 inne osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym: 
o osoby cierpiące na upośledzenie kończyn, 
o osoby mające trudności z chodzeniem (poruszające się za pomocą specjalnych sprzętów 

wspomagających pracę mięśni np. kule, protezy, laski), 
o osoby starsze, 
o osoby niedowidzące, 
o osoby niewidzące, 
o osoby niedosłyszące, 
o osoby głuche, 
o osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji (to znaczy osoby, które mają problemy 

z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego, w tym osoby 
z zagranicy), 

o osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub 
intelektualnym, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 1300/2014 osoba niepełnosprawna i osoba o ograniczonej 
możliwości poruszania się oznacza każdą osobę dotkniętą trwałym lub czasowym upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które to upośledzenie może utrudniać takiej 
osobie – w konfrontacji z różnymi barierami – pełne i skuteczne korzystanie ze środków transportu na 
równi z innymi osobami uprawnionymi lub której możliwość poruszania się przy korzystaniu z transportu 
jest ograniczona z powodu wieku.  
Według zapisów Programu Dostępność Plus ocenia się, że problem trwałych lub czasowych ograniczeń 
w mobilności lub percepcji dotyczy nawet 30% społeczeństwa.  
 
W przypadku Gminy Aleksandrów Kujawski należy podkreślić, iż istnieją obszary wykluczone z powodu 
niedostępności transportu zbiorowego, co uniemożliwia osobom w pełni sprawnym korzystanie na 
równi z innymi mieszkańcami Gminy m.in. z aktywizacji społeczno-zawodowych 
Program jest skierowany przede wszystkim do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – rozumie 
się przez to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na 
ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, 
niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego 
orzeczenia 
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2.1. Uproszczona diagnoza społeczna wraz z wnioskami 
 
Gmina Aleksandrów Kujawski położona jest w centrum Polski, w województwie kujawsko-pomorskim, 
sąsiaduje z miastem powiatowym Aleksandrów Kujawski. Gmina charakteryzuje się korzystnym 
położeniem komunikacyjnym. Znajduje się przy drodze krajowej nr 91 relacji Łódź – Gdańsk, krzyżującej 
się w tym rejonie z drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek – Konin. Przez teren gminy przebiega także 
autostrada A1 z węzłem w miejscowości Odolion. Ponadto przez teren gminy przebiega 
zelektryfikowana linia kolejowa relacji Łódź – Bydgoszcz – Gdańsk, która od chwili jej uruchomienia stała 
się przyczyną rozwoju gminy. Przez teren gminy przebiega również wiele atrakcyjnych tras turystycznych 
województwa, powiatu i trasa dziedzictwa kulturowego Europy – Szlak Bursztynowy. Gmina wiejska 
Aleksandrów Kujawski jest największą gminą powiatu aleksandrowskiego - zajmuje aż 27,7% 
powierzchni powiatu tj. 134 km2. Dzieli się na 28 sołectw obejmujących łącznie 40 miejscowości wiejskie.  
W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują użytki rolne, które zajmują powierzchnię 
9547 ha, co stanowi 72,5% obszaru gminy. Grunty orne zajmują 8223 ha (62,5%), sady 148 ha (1,1%), 
trwałe użytki zielone 1176 ha (8,9%). Lasy na obszarze gminy zajmują powierzchnię 2188 ha, co stanowi 
16,6% obszaru gminy.  
W związku z powyższym występuje znaczne rozproszenie usytuowania budynków mieszkalnych, co jest 
znacznym utrudnieniem dla osób o ograniczonej mobilności (w sumie tereny niezamieszkałe stanowią 
blisko 90% powierzchni). 

 
Rysunek 2.1 Liczba ludności w Gminie Aleksandrów Kujawski wraz z prognozami do roku 2050(kolor 
czerwony). Dane pozyskano gromadzono w roku 2018. (źródło: Strategia elektromobilności) 
 



  
 

 
 
 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 
 

36 

 
Rysunek 2.2 Liczba ludności w Gminie Aleksandrów Kujawski. Dane statystyczne pozyskane z Banku 
Danych Lokalnych GUS. Dane zgromadzono w roku 2020. 

 
Rysunek 2.3 Zestawienie procentowe mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz 
poprodukcyjnym. Zameldowani na pobyt stały i czasowy. 
Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  
Gmina Aleksandrów Kujawski liczy 11.931 mieszkańców (stan na dzień 06 sierpnia 2020r., osoby 
zameldowane na pobyt stały i czasowy) 16,0 % stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym tj. ogółem 
1.904 osoby.  
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Analizując archiwalne dane dotyczące liczby mieszkańców należy spodziewać się: 

 wzrostu liczby mieszkańców Gminy (na podstawie prognozy ludności przedstawionej na rysunku 
2.1 wykonanej na potrzeby opracowania o elektromobilności), 

 zwiększenia grupy osób w wieku poprodukcyjnym, do tej pory odnotowywano rokrocznie 
wzrost o ok. 0,5 % liczby osób w tej grupie (jest to tendencja światowa, liczba osób starszych 
wzrasta, prognozuje się większy wzrost liczby osób w tej grupie niż o 0,5%). Niepokoi fakt, 
że grupa osób w wieku produkcyjnym maleje. Dlatego aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 
osób starszych przyczyni się do prawidłowego rozwoju gospodarki w Gminie. Procentowe 
szczegółowe wskaźniki dotyczące wszystkich grup wiekowych przedstawiono na Rysunku 2.3.  

 
Rysunek 2.4 Liczba urodzeń w Gminie Aleksandrów Kujawski 
 
Nie należy zapominać o dużej grupie osób o ograniczonej mobilności jakimi są kobiety w ciąży oraz 
opiekunowie z małymi dziećmi. W każdym roku w Gminie Aleksandrów Kujawski odnotowuje się ponad 
110 urodzeń. Przyjmując, że dzieci do trzeciego roku życia korzystają z wózków, należy uznać, że grupa 
tych osób oscyluje w granicach 300 – 400 osób (przyjmując około 300 dzieci do trzeciego roku życia oraz 
około 100 kobiet w ciąży). Wliczając opiekuna do dziecka do trzeciego roku życia, który jest 
nieodłącznym „elementem” podróży dziecka, grupa ta będzie oscylowała w granicach 600-700 osób. 
Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostaje ogółem 1253 osoby/510 rodzin 
(sprawozdanie MRPIPS-03 za okres I-XII 2019r.)  
Z tytułu niepełnosprawności pomocą objętych jest 105 osób (w stopniu lekkim – 5 kobiet, 9 mężczyzn, 
w stopniu umiarkowanym – 30 kobiet, 34 mężczyzn, w stopniu znacznym – 6 kobiet, 21 mężczyzn). Osób 
w wieku poprodukcyjnym jest 108, korzystają one najczęściej z pomocy w formie żywności oraz z usług 
opiekuńczych. Do pomocy finansowej najczęściej się nie kwalifikują, gdyż nieznacznie przekraczają progi 
dochodowe do pomocy społecznej. 
Z usług opiekuńczych korzystają 23 osoby w wieku poprodukcyjnym, które potrzebują pomocy 
w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ponadto 45 osób niesamodzielnych z terenu gminy 
w tym starszych, niepełnosprawnych korzysta z opieki dziennej w Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie 
oraz w Klubie Seniora w Zdunach. Są to również osoby z ograniczoną możliwością poruszania lub 
przemieszczania się. Podopieczni mają zapewniony transport z domu do w/w placówek i z powrotem w 
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ramach środków zaplanowanych na ich działalność. Jednak zgodnie z założeniami projektów, w ramach 
których ośrodki te są prowadzone, uczestnictwo w nich jest czasowe, aktualny turnus trwa do grudnia 
2020 roku. W związku z tym po zakończeniu turnusu osoby zasilą grupę docelową niniejszego projektu. 
Uczestnicy DDP i KS mają zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku od rana do popołudnia. Po 
powrocie do domów, w weekendy czy inne dni kiedy pozostają w domu także nie mają możliwości 
samodzielnego dojazdu do urzędu czy na zakupy. Z powyższych danych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wynika, iż prawie 300 osób stanowi grupę potrzebującą wsparcia w zakresie mobilności z 
uwagi na niepełnosprawność, podeszły wiek czy stan zdrowia.  
Z informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim wynika, iż 78 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierają zasiłek dla 
opiekuna, 21 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 261 osób. 
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna to świadczenia 
wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z odpowiednimi wskazaniami. 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobie niepełnosprawnej w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji. Z danych tego wydziału wynika, iż ponad 360 osób stanowi grupę potrzebującą 
wsparcia w zakresie mobilności z uwagi na niepełnosprawność.  
Wyżej wskazane dane odzwierciedlają grupę osób, która ma ograniczoną dostępność do usług 
publicznych, dóbr kultury i która stanowi potencjalną grupę docelową projektu. Niepełnosprawni, czy 
seniorzy najczęściej korzystają z wizyt lekarskich w przychodni, w gabinetach specjalistycznych, udają 
się do urzędów czy sklepów znajdujących się poza miejscowością , w której zamieszkują. Z uwagi na brak 
transportu publicznego zmuszeni są korzystać z usług prywatnych. Zbyt duże odległości pomiędzy 
miejscem zamieszkania, przystankiem autobusowym a miejscem docelowym, jak również koszty 
transportu powodują, że często osoby te zmuszone są do pozostania w domu. 
Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej są: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,  niesamodzielność oraz 
wykluczenie osób w wieku poprodukcyjnym. Zwalczanie ubóstwa powinno opierać się m.in. na 
inwestycjach w sferze edukacji, stwarzających możliwości wejścia na nowoczesny rynek pracy, ale także 
na wspieraniu godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Dlatego też istotne jest wsparcie działań 
mających na celu zwiększenie szans mieszkańców gminy, będących zagrożonymi ubóstwem. 
 
Podsumowanie: 
Biorąc pod uwagę realne zapotrzebowanie na usługę door-to-door w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej, oraz przyjętą w programie w definicją osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 
szacuje się, że grupa osób, dla której dedykowana będzie ta usługa wynosi 230 osób.   
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2.2. Infrastruktura społeczna  
 
Infrastruktura społeczna (system infrastruktury społecznej) to zespół instytucji i usług, zaspakajających 
w zorganizowany sposób ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia, oświaty, 
kultury, opieki społecznej, służby zdrowia i budownictwa mieszkaniowego. 
Administracja 
Obsługę administracyjną gminy zapewnia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz instytucje 
powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim i instytucje wojewódzkie w Toruniu i Bydgoszczy. 
Upowszechnianie kultury, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
W zakresie lokalnych placówek z dziedziny kultury w gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w 
Służewie wraz z filiami w Ośnie i Otłoczynie (multimedialna pracownia Orange), Klub Seniora w Zdunach 
oraz Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie. 
Na terenie gminy znajduje się 22 świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołuszewo, Zduny, Rożno-
Parcele, Rudunki (Nowa Wieś), Przybranowo, Przybranówek, Pogdaj, Poczałkowo, Plebanka, Otłoczyn, 
Ośno, Łazieniec, Grabie, Białe Błota, Ostrowąs, Odolion, Służewo, Wilkostowo, Wólka, Ośno Drugie, 
Nowy Ciechocinek. 
Przy bibliotece funkcjonują gminne Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia nad którymi biblioteka 
sprawuje nadzór. Na terenie gminy funkcjonuje 14 Kół Gospodyń Wiejskich: 

 Koło Gospodyń Wiejskich Goszczewo 

 Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Ciechocinek 

 Koło Gospodyń Wiejskich Odolion 

 Koło Gospodyń Wiejskich Opoki 

 Koło Gospodyń Wiejskich Otłoczyn 

 Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowąs 

 Koło Gospodyń Wiejskich Plebanka 

 Koło Gospodyń Wiejskich Podgaj 

 Koło Gospodyń Wiejskich Przybranowo 

 Koło Gospodyń Wiejskich Rożno – Parcele 

 Koło Gospodyń Wiejskich Słomkowo 

 Koło Gospodyń Wiejskich Słońsk Dolny 

 Koło Gospodyń Wiejskich Stawki 

 Koło Gospodyń Wiejskich Wołuszewo 
oraz stowarzyszenia 

 Klub Kobiet Aktywnych w Wołuszewie 

 Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Służewa 

 Koło Kobiet ze Służewa 
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Gmina Aleksandrów Kujawski jest właścicielem budynków pełniących inne niż mieszkalne funkcje 
społeczno- publiczne, w skład których wchodzą: 
Obiekty kulturalne: 
• Białe Błota 10A – świetlica wiejska; 
• Grabie 32- świetlica wiejska; 
• Łazieniec, ul. Podgórna 1- świetlica wiejska; 
• Ostrowąs 26A- świetlica wiejska, OSP; 
• Ośno 54 A- świetlica wiejska; 
• Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 32- świetlica wiejska; 
• Odolion, ul. Młodzieżowa – OSP, świetlica wiejska; 
• Plebanka 13-świetlica wiejska; 
• Poczałkowo 3 A- świetlica wiejska; 
• Podgaj 26 C- świetlica wiejska; 
• Przybranowo- świetlica wiejska; 
• Przybranówek- świetlica wiejska; 
• Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 46- świetlica wiejska; 
• Nowa Wieś 17a- świetlica wiejska; 
• Służewo, ul. Marii Wodzyńskiej 2- świetlica wiejska, OSP; 
• Słomkowo 26- świetlica wiejska, OSP, Dzienny Dom Pobytu; 
• Służewo, ul. Brzeska 1- Gminna Biblioteka Publiczna; 
• Wilkostowo 28B- świetlica wiejska; 
• Wołuszewo 30- świetlica wiejska; 
• Wólka 16A- świetlica wiejska; 
• Zduny 16- świetlica wiejska, Klub Seniora; 
• Ośno Drugie 28B- świetlica wiejska; 
• Nowy Ciechocinek- świetlica wiejska. 
Obiekty oświaty: 
• Opoki 43 –Szkoła Podstawowa w Opokach im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach 
• Ostrowąs 81 -Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie im. ks. kan. Jana Matusiaka 
• Przybranowo 46 - Szkoła Podstawowa w Przybranowie im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” 
• Wołuszewo 79 - Szkoła Podstawowa w Wołuszewie im. Wincentego Piotrowskiego 
• Służewo, ul. Toruńska 8 - Szkoła Podstawowa w Służewie im. Tadeusza Kościuszki 
• Stawki, ul. Szkolna 4 - Szkoła Podstawowa w Stawkach im. Marii Danilewicz Zielińskiej 
• Służewo, ul. Brzeska 74 – Niepubliczne Przedszkole w Służewie 
• Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 31 – Niepubliczne Przedszkole w Otłoczynie 
• Stawki, ul. Szkolna 4 – Niepubliczne Przedszkole w Stawkach 

 Opoki 43 - Niepubliczne Przedszkole w Opokach. 

 Odolion, Żłobek Samorządowy (Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskanym przez 
Gminę funduszom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch +”, 
środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. Projekt 
pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów 
Kujawski” trwa do 31.12.2020 roku a jego wartość wynosi 1.031.012,40 zł.) 

Na terenie Gminy znajduje się 10 Kościołów katolickich.  
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Działalność kulturalna prowadzona jest także przez Gminną Orkiestrę Dętą Księżnej Kujaw z Ostrowąsa 
im. Ks. Kan. Jana Matusiaka. Orkiestra powstała w 1980 r. Członkowie zespołu mają od 12 do 60 lat, co 
czyni ją wielopokoleniową orkiestrą. Swoimi występami uatrakcyjnia wiele uroczystości. 
 
Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020 przyjęta Uchwałą Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski XI/215/08 z dnia 25 lipca 2008r. zmieniona Uchwałą XXVII/225/17 z dnia 15 
lutego 2017. określa najważniejsze kierunki rozwoju gminy, będące odpowiedzią na zdefiniowane 
wyzwania rozwojowe. Rozwój gminy Aleksandrów Kujawski określony w strategii 2008 - 2020 roku 
ukierunkowany został na: wyrównywanie szans i likwidację opóźnień rozwojowych. Kolejny zakres 
planowania to umocnienie rozwoju gospodarczego gminy, dbałość o mieszkańców i tworzenie aktywnej 
i nowoczesnej społeczności, przy równoczesnej świadomości zmian demograficznych oraz budowanie 
nowoczesnej społeczności o równych szansach rozwojowych, a także dalsze kształtowanie przestrzeni 
sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu z bezwzględnym poszanowaniem środowiska. 
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski XIII/108/19 z dnia 15 października 2019r. w sprawie utworzenia samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek kultury w Służewie  określa  cele działalności GOK- u, 
którym  jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności Gminy Aleksandrów Kujawski, 
pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej 
wartości. W ramach działalności Gminny Ośrodek Kultury Służewie w obejmuje organizację i 
prowadzenie zespołów, sekcji, kół, klubów zainteresowań; organizację spektakli, koncertów, wystaw, 
aukcji, giełd sztuki,  organizację imprez rozrywkowych, turystycznych, ekologicznych, integracyjnych; 
organizację obozów, zgrupowań artystycznych i innych form wypoczynku połączonych z edukacją 
kulturalną i doskonaleniem umiejętności prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i dorosłych w 
postaci warsztatów, kursów, instruktażu, szkoleń,  prowadzenie przeglądów filmów, różnego rodzaju 
twórczości multimedialnej, organizację konkursów, festiwali, przeglądów twórczości artystycznej,  
promocję kultury gminy i lokalnych twórców kultury. Beneficjentami działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury w Służewie są wszyscy mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski.   
Regulaminy Kół Gospodyń Wiejskich prowadzących swoją działalność społeczno-wychowawczą 
i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich na terenie gminy Aleksandrów Kujawski poprzez  
prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości kobiet,  inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków socjalno - 
bytowych rodzin wiejskich, inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy 
warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie 
obowiązków matki, obywatelki, gospodyni i producentki, obrona praw, reprezentowanie interesów 
i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich ich rodzin 
W zamach swojej działalności Koła Gospodyń Wiejskich podejmuje działania 
w zakresie zwiększenia udziału rolników i członków ich rodzin w lecznictwie uzdrowiskowym, inicjują 
i współdziałają w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności 
wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. Ponadto 
współdziałają w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi. 
Uczestniczą w kształtowaniu społeczno - obywatelskich i patriotycznych postaw kobiet wiejskich 
i mieszkańców wsi oraz Inicjują i podejmują działania służące przywracaniu i utrwalaniu spokoju, ładu i 
porządku oraz podnoszeniu kultury życia na wsi. 
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Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
W zakresie ochrony zdrowia w gminie Aleksandrów Kujawski usługi świadczą Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Służewie, zlokalizowany przy ul. Toruńskiej oraz znajdujący się w 
pobliżu punkt apteczny. 
W zakresie lecznictwa specjalistycznego mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług medycznych 
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. 
W zakresie opieki społecznej na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS 
w Aleksandrowie Kujawskim), jako gminna jednostka organizacyjna, utworzona do realizacji zadań 
własnych gminy i zdań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. 
W gminie działa Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
w Grabiu oraz funkcjonująca w jej gmachu Szkoła Podstawowa Specjalna. 
Na terenie gminy znajduje się Pracownia Orange w Otłoczynie. Pracownie ta to program społeczny, 
w ramach którego prowadzone są multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem 
inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych 
kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. 
Źródło: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów 
Kujawski 
Na kolejnych stronach zestawiono listę instytucji, które mają wpływy na aktywizację społeczno-
zawodową mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Wszystkie instytucje otrzymały status trudnego 
dojazdu, ze względu na znikomą ofertę publicznego transportu zbiorowego (w okresie dni wolnych od 
nauki około 7500 mieszkańców Gminy (liczba mieszkańców Gminy wynosi ok. 11000) jest pozbawionych 
możliwości skorzystania z transportu zbiorowego). 
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Lokalizacja i dostępność lokalnych instytucji 

L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

1 
Urząd Gminy Aleksandrów 
Kujawski 

miasto - Aleksandrów Kujawski 
(w centrum) 

trudny dojazd poręcz przy schodach schody, brak podjazdu 

2 
Urząd Skarbowy w 
Aleksandrowie Kujawskim 

miasto - Aleksandrów Kujawski 
(w centrum) 

trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

3 
ZUS Inspektorat w 
Aleksandrowie Kujawskim 

miasto - Aleksandrów Kujawski 
(w centrum) 

trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

4 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Aleksandrowie Kujawskim 

miasto - Aleksandrów Kujawski 
(w centrum) 

trudny dojazd poręcz przy schodach, podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

5 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - nieodpłatna pomoc 
prawna i obywatelska dla 
mieszkańców Gminy 
Aleksandrów Kujawski 

miasto - Aleksandrów Kujawski 
(w centrum) 

trudny dojazd winda 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

6 
Darmowa Pomoc Prawna - na 
terenie budynku żłobka w 
Odolionie  

Odolion ul. Młodzieżowa 5 87-
700 Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd brak barier architektonicznych 
brak barier 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

7 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia 
w Służewie 

87-710 Służewo ul. Toruńska 8 trudny dojazd poręcz przy schodach 
brak udogodnień 
architektonicznych 

8 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej (GOPS w 
Aleksandrowie Kujawskim) 

87-700 Aleksandrów Kujawski 
ul. Słowackiego 12 

trudny dojazd poręcz przy schodach 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

9 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Służewie 

87-710 Służewo ul. Brzeska 1 trudny dojazd poręcz przy schodach 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

10 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Służewie filia w Ośnie  

Ośno 54A, 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

11 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Służewie filia w Otłoczynie  

ul. Szlak Bursztynowy 31, 
Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

12 
Koło Gospodyń Wiejskich Nowy 
Ciechocinek 

świetlica wiejska Nowy 
Ciechocinek 

trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
 brak innych udogodnień 
architektonicznych 

13 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Odolion 

spotyka się w Żłobku  
w Odolionie 

trudny dojazd 
pełna dostępność dla 
wszystkich osób 

brak barier 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

14 Koło Gospodyń Wiejskich Opoki Opoki 35 trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

15 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Ostrowąs 

Ostrowąs 84 trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

16 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Otłoczyn 

Szlak Bursztynowy 55, 
Otłoczyn 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

17 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Podgaj 

świetlica wiejska Plebanka trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
 brak innych udogodnień 
architektonicznych 

18 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Plebanka 

Plebanka 21 trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

19 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Rożno – Parcele 

ul. Konwaliowa 74, Rożno – 
Parcele 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

20 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Słomkowo 

Słomkowo 29 trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

21 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Słońsk Dolny 

Muzeum Białe Kujawy trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
 brak innych udogodnień 
architektonicznych 

22 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Stawki 

ul. Szkolna 18,  Stawki trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

23 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Służewo 

ul. Księżyzna 9, Służewo trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

24 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Wołuszewo 

Wołuszewo 97 trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

25 
Klub Kobiet Aktywnych w 
Wołuszewie 

Wołuszewo 29 trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
 brak innych udogodnień 
architektonicznych 

26 
Koło Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

ul. Brzeska 48, Służewo trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

27 
Dom Pomocy Społecznej dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej 

Grabie 34 trudny dojazd na parterze 
brak barier 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

intelektualnie w Grabiu (w tym 
szkoła podstawowa specjalna) 

28 
Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Opokach 

Opoki 43 87-700 Aleksandrów 
Kujawski 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

29 
Szkoła Podstawowa im. ks. kan. 
Jana Matusiaka w Ostrowąsie 

Ostrowąs 81 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

30 
Szkoła Podstawowa im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego 
"Hubala" w Przybranowie 

Przybranowo 46 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd boczny podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

31 
Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Piotrowskiego w 
Wołuszewie 

Wołuszewo 79 87-720 
Ciechocinek 

trudny dojazd podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

32 
Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Służewie 

Toruńska 8 87-710 Służewo trudny dojazd podjazd, poręcz 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

33 
Szkoła Podstawowa im. Marii 
Danilewicz Zielińskiej w 
Stawkach 

Stawki ul. Szkolna 4 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

34 
Niepubliczne Przedszkole 
„Wyspa Malucha” w Stawkach 

Szkolna 4, 87-700 Stawki, 
Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

35 
Niepubliczne Przedszkole 
„Wyspa Malucha” filia w 
Otłoczynie 

Szlak Bursztynowy 31, 87-700 
Otłoczyn, Aleksandrów 
Kujawski 

trudny dojazd na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

36 
Niepubliczne Przedszkole 
„Wyspa Malucha” filia w 
Służewie 

Brzeska 74, 87-710 Służewo trudny dojazd 
rampa, poręcze, szerokie 
wejścia 

brak innych udogodnień 
architektonicznych 

37 
Niepubliczne Przedszkole 
„Wyspa Malucha” filia w 
Opokach 

Opoki 43, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski (na obrzeżach 
miejscowości) 

trudny dojazd 
brak udogodnień 
architektonicznych 

brak udogodnień 
architektonicznych 

38 
Żłobek Samorządowy 
Bursztynek w Odolionie 

Odolion ul. Młodzieżowa 5 87-
700 Aleksandrów Kujawski 

trudny dojazd 

w pełni dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych (wejście z 
poziomu "zero", winda, 
szerokie ciągi komunikacyjne) 

brak barier 
architektonicznych 

39 Świetlica wiejska w Wołuszewie 
Wołuszewo 30, 87-720 
Wołuszewo  

trudny dojazd 
na parterze, szerokie drzwi, 
poręcz 

brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

40 Świetlica wiejska w Zdunach  w centrum trudny dojazd zakupiono schodołaz 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

41 
Świetlica wiejska w Rożno-
Parcelach 

w centrum trudny dojazd podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

42 
Świetlica wiejska w Rudunkach 
(Nowa Wieś) 

w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

43 
Świetlica wiejska w 
Przybranowie 

w centrum trudny dojazd  na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

44 
Świetlica wiejska w 
Przybranówku 

w centrum trudny dojazd  na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

45 Świetlica wiejska w Pogdaju w centrum trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

46 
Świetlica wiejska  
w Poczałkowie 

w centrum trudny dojazd  na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

47 Świetlica wiejska w Plebance w centrum trudny dojazd  na parterze 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

48 Świetlica wiejska w Otłoczynie w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

49 Świetlica wiejska w Ośnie w centrum trudny dojazd na parterze, wąskie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

50 Świetlica wiejska w Łazieńcu w centrum trudny dojazd podjazd 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

51 Świetlica wiejska w Grabiach w centrum trudny dojazd na parterze , wąskie drzwi  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

52 
Świetlica wiejska w Białych 
Błotach 

w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

53 Świetlica wiejska w Ostrowąsie w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

54 Świetlica wiejska w Odolionie w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

55 Świetlica wiejska w Służewie w centrum trudny dojazd poręcz 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

56 
Świetlica wiejska 
w Wilkostowie 

w centrum trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

57 Świetlica wiejska w Wólce w centrum trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

58 
Świetlica wiejska w Ośnie 
Drugim 

w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

59 
Świetlica wiejska w Nowym 
Ciechocinku 

w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

60 
Muzeum "Białe Kujawy" 
w Słońsku Dolnym 

 w centrum trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak innych udogodnień 
architektonicznych 
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

61 
Stowarzyszenie Stawskie 
Forum Rozwoju 

Okrężna 12, Stawki (centrum)  trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

62 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Rozwoju Odolionu 

ul. Okrężna 44, 87-700, 
Odolion  

trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych 

63 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Aleksandrów 
Kujawski 

Piaskowa 12, Odolion (dom 
prywatny) 

trudny dojazd na parterze  schody, brak podjazdu  

64 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Aleksandrów 
Kujawski „Stawki Młodym” 

Stawki 32  (dom prywatny) trudny dojazd na parterze  
brak innych udogodnień 
architektonicznych  

65 
Stowarzyszenie Producentów 
Rolnych Gminy Aleksandrów 
Kujawski 

Rudunki 18 (dom prywatny)  trudny dojazd na parterze  
 brak innych udogodnień 
architektonicznych  

66 
Ośrodek Sportów Konnych w 
Nowym Ciechocinku 

Nowy Ciechocinek 24, 87-720 
Nowy Ciechocinek  

trudny dojazd na parterze  
 brak innych udogodnień 
architektonicznych  

67 
Stowarzyszenie Abstynenckie 
„Bezpieczna Przystań”  

Brzeska 1, Służewo  trudny dojazd na parterze , podjazd, poręcz 
brak innych udogodnień 
architektonicznych  
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

68 
Stowarzyszenie „Aktywni na 
Wsi”  

siedziba świetlica wiejska  
w Wołuszewie 

trudny dojazd 
na parterze, szerokie drzwi, 
poręcz 

brak innych udogodnień 
architektonicznych 

69 Fundacja SERCE DLA DZIECKA  Grabie 34  trudny dojazd na parterze 
brak barier 
architektonicznych 

70 

Fundacja im. Brata Alberta 
Organizacja Pożytku 
Publicznego WARSZTAT 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
„Karczemka” 

Szlak Bursztynowy 95, 
Otłoczyn  

trudny dojazd 
zajęcia prowadzone poza 
siedzibą Fundacji  

 nie dotyczy 

71 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Reszka” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Służewie 

Służewo  trudny dojazd na parterze  
 brak innych udogodnień 
architektonicznych  

72 
Gminny Klub Sportowy „Start” 
w Stawkach 

Stawki trudny dojazd na parterze  
 brak innych udogodnień 
architektonicznych  

73 
Gminny Międzyzakładowy 
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 
w Służewie 

Służewo trudny dojazd na parterze  
 brak innych udogodnień 
architektonicznych  
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L.p. Nazwa instytucji 

Lokalizacja - miejscowość  
(w centrum/na obrzeżach 
miejscowości/poza 
miejscowością) 

Dostępność 
 (z łatwym 
dojazdem/trudnym 
dojazdem 
komunikacją 
publiczną) 

Dostępność architektoniczna 
(jakie udogodnienia ma 
budynek?) 

Bariery i utrudnienia 

74 
Dzienny Dom Pobytu 
w Słomkowie 

Słomkowo trudny dojazd na parterze, szerokie drzwi 
brak barier 
architektonicznych  

75 Klub Seniora w Zdunach Zduny trudny dojazd schodołaz 
brak innych udogodnień 
architektonicznych  
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Gdzie mieszkają potencjalni beneficjenci usługi „door-to-door”? 
Uczestnicy Dziennego  Domu Pobytu w Słomkowie zamieszkują w miejscowościach: Otłoczyn, 
Wołuszewo,  Odolion, Rudunki, Służewo, Stawki, Broniszewo. 
Uczestnicy projektu „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy 
Aleksandrów Kujawski” – Zduny zamieszkują w następujących miejscowościach: Służewo, Plebanka , 
Broniszewo, Opoki, Opoczki, Goszczewo, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Poczałkowo, 
Wilkostowo, Zduny. 
Teren Gminy Aleksandrów Kujawski jest bardzo rozległy terytorialnie. W zdecydowanej większości osoby 
starsze, niepełnosprawne pozostają w domach z uwagi na brak wystarczających usług transportu 
publicznego, natomiast transport prywatny jest zbyt kosztowny dla tych osób. Źródłem utrzymania osób 
z w/w grupy docelowej są najczęściej świadczenia emerytalno - rentowe z ZUS, KRUS lub zasiłki stałe z 
pomocy społecznej. Część tych osób nie posiada dochodu własnego w ogóle i pozostaje w kręgu 
świadczeniobiorców GOPS.  
Wykaz budynków komunalnych wielorodzinnych stanowiących w części lub całości własność gminy 
Aleksandrów Kujawski  

L.p. Adres Liczba lokali mieszkalnych 
Budynek piętrowy 
z barierami 
architektonicznymi 

1 Zduny 16 3 TAK 

2 Ostrowąs 81 2 + szkoła TAK 

3 Otłoczyn Szlak Bursztynowy 31 2 + przedszkole TAK 

4 Otłoczyn Szlak Bursztynowy  32 1 + 3 prywatne TAK 

5 Ośno I 54A 3 NIE 

6 Służewo Toruńska 6 5 NIE 

7 Służewo ul. Wodzińskiej 2 1 + OSP TAK 

8 Służewo Toruńska 2 1 + 2 prywatne NIE 

9 Służewo Brzeska 15 1 +  3 prywatne NIE 

10 Służewo Brzeska 24 1 + 4 prywatne TAK 

11 Służewo Brzeska 27 1 + 7 prywatnych TAK 

12 Służewo Brzeska 39 1 + 3 prywatne NIE 

13 Służewo Brzeska 46 1 + 5 prywatnych TAK 

14 Służewo Brzeska 70 5 TAK 

15 Plebanka 13 10 TAK 

16 Grabie 32 1 + 2 prywatne NIE 

17 Opoki 43 2 + szkoła TAK 

18 Wilkostowo 15 6 TAK 

19 Opoczki 28 1+ 2 prywatne NIE 

20 Wygoda 10 5 TAK 

21 Słomkowo 29 5 NIE 

22 Słomkowo 31 1 + 5 prywatnych TAK 

23 Przybranowo 43 1 + 8 prywatnych TAK 

24 Odolion, ul. Elizejska 25 1 NIE 

25 Otłoczyn, ul Toruńska 14 3 NIE 

26 Stawki 32 1 NIE 
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Oszacowano, że w gminie Aleksandrów Kujawski znajduje się 15 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z barierami architektonicznymi, które uniemożliwiają mieszkańcom, o ograniczonej 
mobilności, swobodne przemieszczanie się. 
Podsumowanie: 
Autobusy na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski kursują sporadycznie, w praktyce są to 1 – 2 kursy w 
ciągu dnia do poszczególnych miejscowości. W okresie przerwy wakacyjnej w przypadku 31 
miejscowości gminnych (spośród 40) transport publiczny jest całkowicie zawieszony. Poza tym samo 
dotarcie od domu do przystanku autobusowego, który niejednokrotnie usytuowany jest w dość dalekiej 
odległości od gospodarstw domowych, stanowi ogromną trudność dla osoby starszej czy 
niepełnosprawnej czy z dysfunkcją ruchu. Ponadto przystanki autobusowe nie są wyposażone 
w sygnalizację dźwiękową ani wizualną dla osób z dysfunkcją wzroku czy słuchu. W takiej sytuacji osoby 
te zależne są całkowicie od rodziny lub innych osób trzecich. Dotychczas realizowana pomoc przez 
opiekunki środowiskowe, asystentów rodziny czy asystenta osoby niepełnosprawnej w pewnym stopniu 
zabezpiecza potrzeby osób z ograniczoną  możliwością poruszania i przemieszczania się. Pomagają na 
co dzień tym osobom w codziennym funkcjonowaniu, robią zakupy, pomagają załatwiać sprawy 
urzędowe, są jedynym łącznikiem tych osób z otoczeniem. Brak transportu publicznego 
rekompensowany jest niejednokrotnie poprzez udostępnianie samochodu służbowego ośrodka pomocy 
społecznej. Często też asystenci rodzin i osoby niepełnosprawnej dowożą swoich podopiecznych na 
umówione wizyty lekarskie własnym transportem. 
Szacuje się, że co około 11 mieszkaniec Gminy potrzebuje wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w zakresie mobilności. W dniach, gdy uczniowie nie chodzą do szkół, nie jest realizowanych 
większość kursów transportem zbiorowym, co skutkuje wyłączeniem większej części Gminy ze 
swobodnego dostępu do instytucji i innych podmiotów. 
Istotną grupą stanowią osoby wykluczone terytorialnie ze względu na brak transportu zbiorowego 
w okresie wolnym od dni nauki szkolnej – ta grupa stanowi około 7500 mieszkańców. 
Bezsprzecznie należy wziąć pod uwagę, że liczba mieszkańców Gminy co roku wzrasta i jednocześnie 
wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, wśród których jest większość osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych. Każda aktywizacja społeczno-zawodowa grup z ograniczoną mobilnością 
zmniejsza odizolowanie, ubóstwo, a zwiększa poziom zadowolenia z życia i efektywność gospodarki. 
Możliwość zapewnienia odpowiednich, bezpłatnych usług transportowych dostosowanych do potrzeb 
osób z grupy docelowej wpłynie na ich uaktywnienie, uniezależnienie od innych osób i pozwoli w pełni 
uczestniczyć w życiu społecznym. 
W ostatecznym rozrachunku szacuje się, liczba osób, która potrzebuje wsparcia w zakresie 
przemieszczania i spełniają definicje osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności opisana w 
programie, która będzie korzystała z usługi door-to-door wynosi 138 osób. (60% z 230 os. uprawnionych) 
Powyższe analizy wyraźnie wskazują, że w Gminie Aleksandrów Kujawski istnieje duże zapotrzebowanie 
na wsparcie mieszkańców w zakresie mobilności, jednak wskazana liczba osób (230) wydaje się być 
grupą najbardziej potrzebującą pomocy w przemieszczaniu się w celu aktywizacji społeczno-zawodowej. 
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3. Opis działań prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski i inne podmioty 
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności. 

 
Gmina Aleksandrów Kujawski ma na swoim terenie szereg instytucji oraz podmiotów, które regularnie 
zajmują się realizowaniem działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, że teren Gminy jest bardzo rozległy, a transport publiczny bardzo słabo 
rozwinięty, przez co wielu mieszkańców ma potrzebę wsparcia w zakresie mobilności, choć nie są to 
osoby z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym w niniejszym rozdziale opisano większość 
aktywizacji społeczno-zawodowych realizowanych na terenie Gminy, które mogą przyczynić się do 
podniesienia jakości życia mieszkańców i mieć wpływ na wzrost gospodarczy Gminy.  
Ze względu na światową pandemię koronawirusa – działania opisane poniżej realizowane są w obecnym 
roku (2020) w mniejszym stopniu. W związku z powyższym wielokrotnie pokazano jak dany podmiot 
realizował zadania aktywizujące mieszkańców w roku 2019. Wydarzenia i projekty realizowane w roku 
2019 najlepiej oddają charakter organizowania przez podmioty w Gminie działań aktywizujących 
społeczeństwo.  
Do najbardziej aktywnych podmiotów należą: 

 Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie, 

 Klub Seniora w Zdunach, 

 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, 

 Gminna Biblioteka publiczna w Służewie oraz filie w Ośnie i Otłoczynie, a także Pracownia 
Orange - multimedialna świetlica (działająca przy bibliotece). 

 Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Kobiet Aktywnych w Wołuszewie, Koło Emerytów i Rencistów 
w Służewie. 

 
DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano 
dofinansowanie projektu pn. „Opieka i aktywność – Dom Dziennego Pobytu w Aleksandrowie 
Kujawskim” realizowanego od 01.10.2018 do 30.09.2021r. w kwocie 1 860 460,80 zł. Projekt 
realizowany przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne 
w partnerstwie z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski. 
Dzienny Dom Pobytu znajduje się w Słomkowie. Oferuje 21 miejsc, uczestnicy mogą korzystać ze 
wsparcia pięć dni w tygodniu, we wszystkie dni pracujące. W 2019 r. z usług opiekuńczych i 
wspierających skorzystało 46 osób niesamodzielnych. Uczestnicy mieli zapewniony transport, 
wyżywienie, opiekę i pomoc w czynnościach codziennych oraz rehabilitację. Przeprowadzono wsparcie 
specjalistyczne: 
- Poradnictwo psychologiczne -156h 
- Poradnictwo prawne – 199h 
- Konsultacje lekarskie – 194h 
- Zajęcia z arteterapii – 302h 
- Warsztaty muzyczne – 156h 
- Zajęcia z trenerem interpersonalnym – 95h 
- Zajęcia z dietetykiem – 241h 
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- Wsparcie opiekuna medycznego – 581h 
W 2019 roku zorganizowano liczne wyjazdy, imprezy okolicznościowe i wydarzenia (blisko 50 
aktywności, w których uczestniczyło od 20 do 40 osób) 
Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi otrzymało 37 opiekunów 
faktycznych. Przeprowadzono 192 godzin poradnictwa prawnego i 150 godzin poradnictwa 
psychologicznego. Zorganizowano 11 spotkań grup wsparcia i 3 warsztaty dla opiekunów. 
 
KLUB SENIORA W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano 
dofinansowanie projektu pn. „ Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu 
Gminy Aleksandrów Kujawski” realizowanego od 01.03.2019 do 31.03.2020r. w kwocie 179 118,72 zł. 
Klub Seniora w Zdunach oferuje 15 świadczenia usług. Uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia dwa lub 
trzy dni w tygodniu we wszystkie dni pracujące. W 2019r. z usług opiekuńczych i wspierających w KS 
skorzystało 37 osób niesamodzielnych. Uczestnicy mają zapewniony transport, wyżywienie, opiekę i 
pomoc w czynnościach codziennych. Przeprowadzono wsparcie specjalistyczne: 
- Poradnictwo psychologiczne - 35h 
- Zajęcia z j. angielskiego – 34h 
- Zajęcia informatyczne – 50h 
- Zajęcia sportowo - ruchowe – 34h 
- Zajęcia z Fizjoterapeutą - 18h 
W 2019 roku zorganizowano dwa wyjazdy : Do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i do Muzeum 
w Golubiu Dobrzyniu. Przeprowadzono 6 spotkań integracyjnych, m.in. imprezy urodzinowo- 
imieninowe, spotkanie z muzyką, wieczorek wspomnień, spotkanie z lekarzem oraz spotkania z okazji 
świąt. 
W sposób ciągły trwa rekrutacja do Klubu Seniora w Zdunach. Głównym celem jest przeciwdziałanie 
osamotnieniu i marginalizacji osób starszych lub niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności 
usług. 
 
GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI i JEDNOSTKI JEJ PODLEGŁE: 
Realizacja założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, jako nadrzędnego dokumentu 
w zakresie lokalnej polityki społecznej oraz działania rekomendowane w Ocenie Zasobów Pomocy 
Społecznej są wdrażane na bieżąco poprzez realizację zadań ustawowych pomocy społecznej, programy 
gminne i rządowe oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Do nich należą: 
1. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2020 
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 
3. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
7. Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu – 2019-2023” 
8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
9. Projekty współfinansowane ze środków EFS 
W ramach powyższych programów realizowane są liczne spotkania, wyjazdy, wydarzenia aktywizujące 
całą społeczność Gminy. Beneficjentami wydarzeń realizowanych w ramach powyższych programów są 
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wszyscy mieszkańcy Gminy, a w szczególności osoby, których dotykają problemy społeczne: ubóstwo, 
alkoholizm, narkomania, przemoc. 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
1. Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Służewie, zakres 
działalności: celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w 
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i 
sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, 
sportu, turystyki, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
sportowych. 
2. Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach, zakres działalności: celem działalności Klubu jest 
popularyzacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania 
na młodzież we współpracy z funkcjonującymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Powiatu 
Aleksandrowskiego podmiotami realizującymi w/w zadania. 
3. Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie - celem działalności Klubu jest 
popularyzacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania 
na dzieci, młodzież i dorosłych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Powiatu Aleksandrowskiego 
podmiotami realizującymi w/w zadania. 
Aktywności, które podejmują powyższe organizacje mają na celu: 

 umocnienie lokalnych działań poprzez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

 poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

 aktywizacja społeczności lokalnej na poziomie sołectw i Gminy, 
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUŻEWIE ORAZ FILIE W OŚNIE I OTŁOCZYNIE, PRACOWNIA ORANGE 
- MULTIMEDIALNA ŚWIETLICA (DZIAŁAJĄCA PRZY BIBLIOTECE). 
Biblioteki pełnią istotną rolę w życiu integracji społeczeństwa. Są miejscem spotkań, organizacji 
wydarzeń dla mieszkańców całej Gminy. W całym roku organizowanych jest kilkadziesiąt spotkań 
będących formą aktywizacji społecznej. Dodatkowo biblioteka współorganizowała imprezy kulturalne 
organizowane przez sołectwa i inne organizacje z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (np. pikniki 
rodzinne, dzień dziecka, konkursy). 
Przy bibliotece funkcjonują gminne Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, nad którymi biblioteka 
sprawuje nadzór. W roku 2019 Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje zrealizowały 16 spotkań 
kulturalnych. 
 
ZDROWIE: 
Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, które odbywają się (w bieżącym 
roku) w NZOZ Ośrodku Zdrowia w Służewie w ramach realizacji „Programu Wykrywania zakażeń WZW 
B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim.” Badania są w szczególności kierowane do osób starszych. 
Transport nie jest organizowany w ramach tego programu, co powoduje wykluczenie wielu 
mieszkańców Gminy. 
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Na podstawie dokumentu przygotowanego na zlecenie Starostwa Powiatowego poniżej przedstawiono działania aktywizujące społeczność Gminy Aleksandrów 
Kujawski. : 

Jednostka 
terytorialna 

Instytucjonalne 
formy pomocy 
społecznej 

Formy aktywizacji osób 
wykluczonych społecznie bądź 
zagrożonych wykluczeniem. 
 

Potrzeby w zakresie 
aktywizacji osób 
wykluczonych 
społecznie bądź 
zagrożonych 
wykluczeniem 

Dostęp do usług 
opiekuńczych 

Potrzeby w zakresie 
rozwoju usług 
opiekuńczych 

Obszar działania 
podmiotu. 
Transport. 

Gmina 
Aleksandrów 
Kujawski 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dzieci i 
Młodzieży w 
Grabiu 
Warsztaty 
terapii 
zajęciowej w 
Karczemce 

Szkolenia 

 Kursy zawodowe 

 Kursy kompetencji 
społecznych 

 Spotkania integracyjne 

 Terapia indywidualna 
i grupowa 

 Asystura 
Część z powyższych działań 
była realizowana w ramach 
programu „Akademia pracy w 
Gminie Aleksandrów 
Kujawski”. Celem projektu 
było przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób i rodzin 
poprzez uruchomienie 
kompleksowego systemu 
wsparcia w procesie 
aktywizacji społecznej, 

Warsztaty 
umiejętności 
społecznych 

 Indywidualnie 
dobrane 
szkolenia 

 Pomoc 
prawnika i 
doradcy 
zawodowego 

 Staże 

 Prace 
społecznie 
użyteczne 

GOPS zatrudnia 13 
opiekunek 
środowiskowych, 
które zapewniają 
opiekę 39 
podopiecznym. 
Pomoc w tej formie 
jest również 
realizowana przez 1 
osobę odbywającą 
staż. Nawiązana 
jest także 
współpraca z 19 
specjalistami 
świadczącymi 
specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
(zajęcia 
logopedyczne, 
terapia 

Dom Pomocy 
Społecznej – obecnie 
gmina opłaca pobyt 9 
osób w DPS poza gminą 

 Klub seniora 

 Całodobowy 
ośrodek ze szkołą 
dla dzieci 
niepełnosprawnych 
z umiarkowanym i 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności 

Gmina 
Aleksandrów 
Kujawski 
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Jednostka 
terytorialna 

Instytucjonalne 
formy pomocy 
społecznej 

Formy aktywizacji osób 
wykluczonych społecznie bądź 
zagrożonych wykluczeniem. 
 

Potrzeby w zakresie 
aktywizacji osób 
wykluczonych 
społecznie bądź 
zagrożonych 
wykluczeniem 

Dostęp do usług 
opiekuńczych 

Potrzeby w zakresie 
rozwoju usług 
opiekuńczych 

Obszar działania 
podmiotu. 
Transport. 

edukacyjnej i zdrowotnej. 
Łącznie ze szkoleń i kursów 
skorzystało 207 osób. 

psychologiczno-
pedagogiczna, 
zajęcia 
rewalidacyjno 
opiekuńcze). 
Opieką w tej formie 
objętych jest 13 
osób. 
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4. Opis rozwiązań transportowych funkcjonujących na terenie objętym koncepcją 
skierowanych do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

 
Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, transport publiczny realizowany jest na podstawie zezwoleń 
na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 
Obecnie, komunikacja zbiorowa w gminie obsługiwana jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe 
„ALGAWA” Sp. z o. o. oraz przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S. A. 
Przewoźnicy wykonują przewozy na następujących trasach: 

1. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA" Sp. z o. o. 
2. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S. A. 

W przypadku KPTS – nie wpisano kursów anulowanych ze względu na panującą pandemię. Rozkład jazdy 
aktualny na dzień 15.08.2020r. 

Przewoźnik Trasa Kurs (kiedy realizuje) 

Gminne 
Przedsiębiorstwo 
Usługowe 
"ALGAWA"  
Sp. z o. o. 

Ośno – Aleksandrów Kujawski – Stawki – Nowy 
Ciechocinek – Odolion – Stawki – Aleksandrów 
Kujawski – Rożno-Parcele – Aleksandrów Kujawski – 
Grabie – Aleksandrów Kujawski – Ośno – Stawki – 
Odolion – Białe Błota – Otłoczyn – Słońsk Dolny 

10:50 (kurs w dni nauki szkolnej) 

Gminne 
Przedsiębiorstwo 
Usługowe 
"ALGAWA" 
Sp. z o. o. 

Grabie – Służewo – Aleksandrów Kujawski – 
Otłoczyn – Białe Błota – Odolion – Stawki – Ośno – 
Aleksandrów Kujawski – Rożno-Parcele – 
Aleksandrów Kujawski 

06:50 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Gminne 
Przedsiębiorstwo 
Usługowe 
"ALGAWA"  
Sp. z o. o. 

Opoki – Grabie – Opoczki – Zduny – Wilkostowo – 
Aleksandrów Kujawski – Służewo – Stara Wieś – 
Służewo – Goszczewo – Podgaj – Opoki – Opoczki – 
Grabie – Zduny - Wilkostowo 

12:40 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Gminne 
Przedsiębiorstwo 
Usługowe 
"ALGAWA"  
Sp. z o. o. 

Grabie – Opoczki – Zduny – Opoki – Wilkostowo – 
Opoki – Podgaj – Goszczewo – Służewo – Stara Wieś 
- Aleksandrów Kujawski - Służewo 

06:50 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Zazdromin - 
Chromowola - Koneck - Opalanka - Kamieniec - 
Kajetanowo - Kaniewo - Łowiczek - Stary Żabieniec 
- Bądkowo - Jaranowo - Wysocin - Kryńsk - 
Bachórka - Wolica - Wieniec - Machnacz - 
Chromowola - Wieniec-Zalesie - Wieniec Zdrój - 
Mazury - Włocławek 

05:45 (w dni nauki szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Zazdromin - 
Chromowola - Koneck - Opalanka - Kamieniec - 

10:30 (od poniedziałku do piątku 
oprócz 24.12i 31.12) 
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Przewoźnik Trasa Kurs (kiedy realizuje) 

Kajetanowo - Kaniewo - Łowiczek - Stary Żabieniec 
- Bądkowo - Jaranowo - Zieleniec - Brzezie - Lipiny - 
Włocławek 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Zazdromin - 
Chromowola - Koneck - Opalanka - Kamieniec - 
Kajetanowo - Kaniewo - Łowiczek - Stary Żabieniec 
- Bądkowo - Jaranowo - Zieleniec - Brzezie - Lipiny - 
Włocławek 

16:40 (w dni nauki szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Zazdromin - 
Chromowola - Koneck - Opalanka - Kamieniec - 
Kajetanowo - Kaniewo - Łowiczek - Stary Żabieniec 
- Bądkowo - Jaranowo - Wysocin - Kryńsk - 
Bachórka - Wolica - Wieniec - Machnacz - 
Chromowola - Wieniec-Zalesie - Wieniec Zdrój - 
Mazury - Włocławek 

07:50 (od poniedziałku do piątku 
oprócz 24.12i 31.12) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stawki - Odolion - Nowy 
Ciechocinek - Ciechocinek - Raciążek - Podzamcze - 
Niestuszewo - Nieszawa - Waganiec - Przypust - 
Plebanka - Zbrachlin - Siutkowo - Siutkówek - 
Lubanie - Kaźmierzewo - Mikanowo - Włocławek 

05:10 (od poniedziałku do piątku 
oprócz 24.12i 31.12) 
06:25 (od poniedziałku do piątku 
oprócz 24.12i 31.12) 
09:30 (w dni robocze od 
poniedziałku do piątku) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Ośno - 
Plebanka - Ostrowąs - Chromowola - Koneck - 
Opalanka - Kamieniec - Kajetanowo - Kaniewo - 
Łowiczek - Stary Żabieniec - Bądkowo 

14:45 (w dni nauki szkolnej) 
 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stawki - Odolion - Nowy 
Ciechocinek - Ciechocinek 

06:00 (kursuje od poniedziałku 
do piątku w dni robocze, nie 
kursuje 24 i 31 grudnia) 
09:40 (w dni nauki szkolnej) 
10:35 (kursuje od poniedziałku 
do piątku w dni robocze) 
13:30 (nie kursuje 01.01, 
Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny, 25.12, 26.12) 
14:30 (kursuje w niedziele, nie 
kursuje 01.01, Wielkanoc, 
Poniedziałek Wielkanocny, 
25.12, 26.12) 
17:40 (kursuje w niedziele i 
święta, nie kursuje 01.01, 
Wielkanoc, Poniedziałek 
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Przewoźnik Trasa Kurs (kiedy realizuje) 

Wielkanocny, 24.12, 25.12, 
26.12, 31.12) 
18:35 (kursuje od poniedziałku 
do piątku w dni robocze, nie 
kursuje 24.12 i 31.12) 
19:30 (nie kursuje 01.01, 
Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny, 24.12, 25.12, 
26.12, 31.12) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Pinino - Opoki 
- Zduny - Opoczki - Grabie 

15:45 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Ośno - Plebanka - Ostrowąs 
- Zazdromin - Chromowola - Koneck - Pomiany - 
Sinki - Siniarzewo - Kolonia Bodzanowska 

06:25 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stawki - Odolion - Nowy 
Ciechocinek - Ciechocinek - Raciążek 

15:35 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Poczałkowo - 
Straszewo - Seroczki - Zakrzewo - Kuczkowo - 
Sędzinek - Sędzin - Krzywosądz - Dobre - 
Bieganowo - Biskupice - Radziejów 

15:35 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś - Służewo - 
Służewo-Pole - Wólka - Przybranowo - Poczałkowo - 
Straszewo - Seroczki - Zakrzewo - Bachorza - 
Kuczkowo - Sędzinek - Sędzin - Kobielice - 
Michałowo - Sędzin 

15:30 (kursuje od poniedziałku 
do piątku w dni robocze, nie 
kursuje 24.12 i 31.12) 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Stawki - Odolion - Nowy 
Ciechocinek - Ciechocinek - Raciążek - Podzamcze - 
Niestuszewo - Nieszawa - Waganiec 

10:00 (kursuje w soboty) 
13:00 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 
15:20 (kursuje od poniedziałku 
do soboty, oprócz świąt) 
 

Kujawsko-Pomorski 
Transport 
Samochodowy S. A. 

Aleksandrów Kujawski - Ośno - Słomkowo - Brzeźno 
- Kruszynek - Kruszynek-Kolonia - Brudnowo - 
Kruszynek-Kolonia - Romanowo - Jeziorno - Święte 
- Niszczewy - Janowo - Łówkowice - Wójtówka - 
Żołnowo - Spoczynek - Opalanka - Koneck - 
Pomiany - Sinki - Siniarzewo - Kolonia Bodzanowska 
- Siniarzewo - Ujma Duża - Łowiczek 

15:30 (kursuje w dni nauki 
szkolnej) 

 
Inne możliwości przemieszczania się - transport za pośrednictwem TAXI najbliższy postój 
w Aleksandrowie Kujawskim. 
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Zarówno pojazdy Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” oraz Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego nie są w żaden sposób dostosowane do przewozów osób o ograniczonej 
mobilności. Występują m.in. brak niskiej podłogi, która utrudnia wejście większości osób o ograniczonej 
mobilności – osobom starszym, ale również opiekunom osób poruszające sie na  wózkach inwalidzkich.  
Wykaz pojazdów Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA”, które zostały przeznaczone do 
obsługi tras: Autosan H9-21-41, Autosan TRAMP A0909L, Cacciamali KAPENA, MAN A01, Solbus ST11, 
Mercedes Sprinter. Żaden z pojazdów nie jest przystosowany do przewozu osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy posiada w swojej flocie 37 
pojazdów przeznaczonych do obsługi transportu zbiorowego. 
Sieć transportowana terenie Gminy Aleksandrów Kujawski jest w wielu miejscach bardzo uboga. 
Nierzadkie są sytuacje, w których całe wsie z terenu gminy pozostają odcięte od jakiegokolwiek 
transportu publicznego w dni wolne od pracy, zaś nawet w dni robocze oferta nie pozwala na podjęcie 
pracy z racji niewystarczającej liczby kursów (np. brak kursu wieczornego, pozwalającego wrócić z pracy 
w długo czynnym sklepie). Taki stan powoduje daleko idące reperkusje społeczne, takie jak m.in.: 

• trudności w dotarciu do miejsca pracy; 
• wybór szkoły ponadgimnazjalnej podyktowany dostępnością, a nie poziomem nauczania; 
• trudności w dostępie do szeregu usług (lekarz, apteka); 
• wykluczenie przestrzenne w dni wolne od pracy; 
• obniżona samoocena mieszkańców terenów marginalizowanych. 

Podobne skutki społeczne towarzyszą likwidacji połączeń kolejowych które kiedyś działały na terenie 
Gminy Aleksandrów Kujawski, w tym zwłaszcza całkowitemu zawieszeniu ruchu od kilku lat. Trzeba 
jednak mieć na uwadze, że ostatnie lata są raczej domeną bardzo powolnego rozwoju przewozów 
kolejowych, a okres stagnacji został w tej materii przezwyciężony. 
Narastające problemy komunikacyjne na drogach gminy – poziom zatłoczenia motoryzacyjnego zdaje 
się osiągać punkt krytyczny w zakresie akceptacji społecznej, a korki obecne są już nie tylko w dużych 
miastach, ale nawet na skrzyżowaniach w miastach liczących 40 000–50 000 mieszkańców.  
Problemem jest też dostępność parkingów na osiedlach mieszkaniowych czy przy szkołach. Rośnie tym 
samym społeczna akceptacja (przynajmniej w warstwie deklaratywnej) dla radykalnych zmian na rzecz 
ograniczenia ruchu samochodowego i wspierania alternatyw transportowych. 
Zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa powoduje większą podatność na niemożliwość 
korzystania z samochodu z przyczyn zdrowotnych, co sprzyja popularności transportu zbiorowego, 
jednak nie należy zapominać, że podstawowym obszarem rozwoju powinna być obsługa potoków 
masowych, do szkół i zakładów pracy, zatem dostosowanie oferty do osób posiadających alternatywę w 
postaci samochodu. Trzeba też mieć na uwadze, że wraz z powiększaniem się grupy seniorów nie rośnie 
proporcjonalnie siła nabywcza tej grupy. 
Zidentyfikowano brak połączeń między obszarami: 

 Zduny – centrum Aleksandrowa Kujawskiego (budynek UG, szpital, sklepy itp.),  

 Grabie – centrum Aleksandrowa Kujawskiego (budynek UG, szpital, sklepy itp.),  

 Wilkostowo - centrum Aleksandrowa Kujawskiego (budynek UG, szpital, sklepy itp.), 

 Podgaj - centrum Aleksandrowa Kujawskiego (budynek UG, szpital, sklepy itp.),  

 Poczałkowo - centrum Aleksandrowa Kujawskiego (budynek UG, szpital, sklepy itp.) 

 Brak obsługi krańców obszaru gminy Aleksandrów Kujawski 
Zbyt mała liczba połączeń: Słońsk Dolny, Wołuszewo, Otłoczyn, Grabie, Wilkostowo, Zduny, Poczałkowo, 
Podgaj, Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek przez Odolion (wznowienie połączenia kolejowego). 
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Ponadto istnieje potrzeba utworzenia systemu przesiadkowego oraz budowy parkingów na terenie 
gminy. 
Spółka ALGAWA prowadzi działalność mającą na celu zaspokojenie potrzeb mobilnych mieszkańców 
poprzez realizację umowy pn. ,, Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski 
na zajęcia dydaktyczne oraz odwóz wraz z opiekunem” podpisanej z Gminą Aleksandrów Kujawski. 
W ramach zawartej umowy prowadzony jest dowóz uczniów do 6 szkół podstawowych na terenie Gminy 
Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, 2 szkół zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, 2  
szkół zlokalizowanych na terenie miasta Toruń, oraz punktów przedszkolnych znajdujących się w 
szkołach na terenie Gminy. Łącznie zgłoszonych do dowozu w 2019 roku było 372 uczniów i 16 
przedszkolaków. Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej. 
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Lp. Szkoła Adres placówki 

Liczba osób 
zgłoszonyc
h do 
dowozu 

1 
Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Marii 
Danielewicz Zielińskiej w Stawkach  

Ul. Szkolna 4 Stawki 87-700 
Aleksandrów Kuj. 

138 

2 
Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Tadeusza 
Kościuszki w Służewie  

ul. Toruńska 8 87-710 
Służewo 

50 

3 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Piotrowskiego w 
Wołuszewie 

Wołuszewo 79 87-720 
Ciechocinek 

33 

4 
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
,,HUBALA" w Przybranowie 

Przybranowo 46 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

24 

5 Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie 
Ostrowąs 81 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

33 

6 Szkoła Podstawowa w Opokach 
Opoki 43 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

60 

7 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w 
Aleksandrowie Kujawskim 

ul. Strażacka 22 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

20 

9 
Zespół Szkół nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
,,HUBALA" w Aleksandrowie Kujawskim 

ul. Sikorskiego 2 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

10 

10 Punkt Przedszkolny Stawki 
ul. Szkolna 4 Stawki  87-700 
Aleksandrów Kuj. 

8 

11 Punkt Przedszkolny Opoki 
Opoki 43 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

6 

12 Punkt Przedszkolny Wołuszewo 
Wołuszewo 79 87-720 
Ciechocinek 

0 

13 Punkt Przedszkolny Ostrowąs 
Ostrowąs 81 87-700 
Aleksandrów Kujawski 

2 

14 Punkt Przedszkolny Służewo 
ul. Toruńska 8 87-710 
Służewo 

0 

15 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Toruniu 
ul. Dziewulskiego 41C 87-
100 Toruń 

3 

16 Szkoła Specjalna nr 25 w Toruniu 
ul. Żwirki i Wigury 19 i 21 
87-100 Toruń 

1 

RAZEM 388 

 
Od stycznia 2019 Spółka realizuje zadania pod nazwą „Dowóz uczestników projektu [Dzienny Dom 
Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawskim]’’. Umowa polega na dowozie i odwozie seniorów z miejsca 
ich zamieszkania do Klubu seniora w Słomkowie.  
Od kwietnia 2019 Spółka realizuje zadanie pod nazwą ,,Dowóz i odwóz uczestników projektu 
pt. Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”. 
Zadanie polega na dowozie seniorów z miejsca ich zamieszkania do Klubu seniora w Zdunach i odwozie 
po zrealizowanych zajęciach.. 
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Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora ma podopiecznych, którzy poruszają się na wózku, ich dowozem 
zajmuje się prywatny przewoźnik (Express Bus Przewozy Osobowo - Towarowe Wacław Stasiulewicz), 
który posiada pojazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości wykorzystania 
tego pojazdu do obsługi przejazdów w ramach projektu grantowego door-to-door. Przewozy 
realizowane są w ramach środków finansowych pozyskanych na realizację ww. projektów. 
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5. Propozycje sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych (w tym szczególnie 
sposób organizacji usług) osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

 
1. Niniejszy dokument określa warunki korzystania z usług door-to-door i proces rekrutacji do 

projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w 
ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. W ramach projektu oferowane jest wsparcie przez PFRON, z którym JST zawiera umowę o 
dofinansowanie zadania. 

3. Beneficjentem i realizatorem Projektu jest Gmina Aleksandrów Kujawski. 
4. Projekt realizowany jest w terminie od 2021-01-01 do 2022-12-31, natomiast okres realizacji 

usługi door-to-door to 01.03.2021r. – 2022-12-31r. oraz w okresie zachowania ciągłości 
projektu świadczenie usługi na dotychczasowym poziomie przez okres 26-31 miesięcy od dnia 
zakończenia realizacji projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.  

5. Celem główny projektu jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej, osób z potrzebami 
wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnieni przez Gminę Aleksandrów Kujawski usługi 
indywidualnego transportu door-to-door dla minimum 138 osób (min 60% z 230 osób) z terenu 
Gminy Aleksandrów Kujawski  w okresie 01.03.2021r. – 2022-12-31r. 

6. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem minimum 138 osób z potrzebami wsparcia 
w zakresie mobilności z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski i zapewnienie im przez Gminę 
Aleksandrów Kujawski usług bezpłatnego indywidualnego transportu door-to-door za pomocą 
własnego środka transportu.  

7. Pojazd specjalistyczny używany w ramach realizacji usługi transportowej door-to-door dla osób 
z niepełnosprawnościami poruszającymi się min. na wózkach spełniać ma warunki do przewozu 
osób zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadał specjalną homologację 
 

8. Wybrany model świadczenia usług transportowych door-to-door – JST samodzielnie  
Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z organizacją Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej będzie samodzielnie 
świadczyć usługę transportową door-to-door. Gmina dokona zakupu pojazdu dostosowanego do 
przewozu osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Gmina zatrudni osoby niezbędne do 
realizacji usług. Gmina wraz z Partnerem posiadają niezbędne zaplecze oraz zespół, który może 
współtworzyć usługę transportową door-to-door. 
 

9. Zasięg terytorialny realizowanych usług door-to-door oraz odpłatność 
 Usługa door-to -door będzie dostępna na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z możliwością 

realizacji przewozów do punktów docelowych zlokalizowanych także na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego w tym miast: 

1) Aleksandrów Kujawski; 
2) Bydgoszcz; 
3) Ciechocinek; 
4) Toruń; 
5) Włocławek. 
 Usługa będzie świadczona przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieodpłatnie. 
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10. Kryteria dostępu do usługi  
1. Usługa będzie dostępna wyłącznie dla osób spełniających definicję osoby z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności określona w Rozdziale I ust. 6 pkt 1 Regulaminu w tym: 
1) mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski, 
2) osób, które ukończyły 18 lat. 

 
Ocena spełnienia kryteriów dostępu do usługi będzie następować poprzez złożenie oświadczenia, 
w którym osoba uprawniona będzie potwierdzał spełnienie wszystkich kryteriów wskazanych powyżej. 
Wzór oświadczenia zostanie opracowany jako załącznik do Regulaminu świadczenia usług 
transportowych door-to-door organizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Oświadczenie będzie 
składane przed pierwszym skorzystaniem z usługi (możliwe złożenie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta 
lub u kierowcy). Osoby odbierające oświadczenie będą upoważnione do weryfikacji dokumentów 
potwierdzających prawdziwość danych złożonych w oświadczeniu. Szczegółowy wykaz dokumentów, 
które będą potwierdzały prawo korzystania z usługi określi Regulamin świadczenia usług transportowych 
door-to-door organizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski1. Gmina będzie dążyć do minimalizacji 
formalności związanych z korzystaniem z usługi. 
 

11. Zakres i sposób gromadzenia niezbędnych danych osoby uprawnionej do usługi door-to-door 
Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, przed rozpoczęciem korzystania z usługi zostaną 
poinformowani o celu i zakresie gromadzonych danych osobowych oraz o administratorze tych danych 
– zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  
 
Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje: 

1. dane podstawowe, niezbędne do rejestracji osoby uprawnionej w usłudze (składane 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów potwierdzających prawo do korzystania z 
usługi): 

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, 
b) wiek, 
c) numer telefonu oraz fakultatywnie adres e-mail, 
d) adres zameldowania/zamieszkania, 
e) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie  z usługi 

(zgodnie z opcjami wyboru określonymi w Regulaminie świadczenia usług 
transportowych door-to-door organizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski), 

f) dane zmienne, wynikające z realizacji danej podróży 
g)  cel podróży (zgodnie z opcjami wyboru określonymi w Regulaminie świadczenia usług 

transportowych door-to-door organizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski) i 
przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-zawodowej/usług 

                                                           
1 Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door organizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski 
zostanie uchwalony przez Radę Gminy po przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu, 
w szczególności z grupami osób, dla których usługa door-to-door jest dedykowana. 
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aktywnej integracji. 
h) Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nastąpi podczas rozmowy 

telefonicznej podczas zamawiania usługi oraz w formie papierowej jeśli usługa będzie 
zamawiana w POK oraz w formularzu rejestracyjnym w serwisie www dedykowanym 
usłudze door-to-door. 

Zgoda ma charakter swobodnego oświadczenia woli, może być zarówno wyrażona w formie 
ustnej, jak i pisemnej, czy też za pomocą elektronicznych środków przekazu (np. “checkboxa” w 
internetowym formularzu). 
 

12. Sposób i forma realizacji usługi transportowej door-to-door 
 
Usługa będzie realizowana zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2140) z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego 
wyłącznie pojazdem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Pojazd będzie 
wyposażony w specjalistyczne urządzenia i narzędzia pomocnicze (winda, schodołaz, wózek inwalidzki). 
Obsługa pojazdu będzie jednoosobowa – kierowca przeszkolony w zakresie postępowania z osobami o 
ograniczonej mobilności, eksploatacji urządzeń i narzędzi pomocniczych oraz z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Kierowca w razie potrzeby będzie udzielał pomocy przy dotarciu do pojazdu lub z 
pojazdu. Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno-zawodową osoby uprawnionej . 
Dopuszcza się przewóz osób towarzyszących osobie uprawnionej oraz psa przewodnika (wymagane 
zgłoszenie podczas zamawiania usługi). Dopuszcza się możliwość łączenia zamówionych usług, tj. 
przewozu więcej niż jednej osoby uprawnionej w pojeździe. 
 

13. Zakres dostosowania pojazdu do potrzeb osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności 
Na potrzeby realizacji usługi door-to-door Gmina Aleksandrów Kujawski zakupi fabrycznie nowy pojazd 
umożliwiający realizację specjalistycznych usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami. 
Pojazdy będzie posiadać specjalną homologację i będzie spełniać warunki do przewozu osób zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

1. dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym; 
2. możliwość przewożenia maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą;  
3. przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby 

na wózku inwalidzkim; 
4. instalację windy dla wózka inwalidzkiego o udźwigu min 300 kg, posiadającą aktualne 

badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego; 
5. wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne 

przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2; 
6. wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa; 
7. dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób 

z pojazdu; 
8. drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem; 
9. klimatyzację przestrzeni pojazdu, z oddzielnym nadmuchem na tylną część pojazdu; 
10. przestrzeń pasażerską o wysokości min. 160 cm, 
11. oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 

Na wyposażeniu pojazdu będzie także wózek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Pojazd będzie serwisowany zgodnie z wymogami producenta, a obsługa i naprawy pogwarancyjne będą 
realizowane w autoryzowanych stacjach obsługi. 
Przez cały okres realizowanych usług door-to-door pojazd będzie posiadał ubezpieczenia: OC i AC 
pojazdu, od następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance (wraz z zapewnieniem pojazdu 
zastępczego) oraz ubezpieczenie kierowcy i osób uprawnionych. 
Pojazd będzie utrzymywany we właściwym stanie ogólnym, w szczególności karoseria pojazdu będzie 
myta raz w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego przy temperaturach uniemożliwiających mycie 
pojazdu z zewnątrz), wnętrze pojazdy będzie sprzątane codziennie w ramach czynności obsługi 
codziennej pojazdu. Kompleksowe sprzątanie wnętrza będzie się odbywało raz w tygodniu. 
W przypadkach uzasadnionych sprzątanie pojazdu będzie się odbywać częściej. 
Pojazd zostanie odpowiednio oznaczony, co najmniej: znakiem stosowanym powszechnie przez osoby 
niepełnosprawne oraz numerem telefonu, adresem e-mail dyspozytorni pod którymi przyjmowane będą 
zgłoszenia oraz o podmiocie i źródle finansowania usługi transportowej door-to-door (zgodnie z 
wytycznymi promocji projektów finansowanych z EFS). 
 

14. Informacja i promocja realizacji usług door-to-door 
Koszty promocji będą ponoszone ze środków własnych budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski (poza 
projektem). Akcja informacyjna zostanie przeprowadzona poprzez wszystkie dostępne narzędzia 
komunikacji gminy oraz poprzez wykorzystanie lokalnych instytucji.  
 
W komunikacji z potencjalnymi odbiorcami usługi użyte zostaną narzędzia uwzględniające potrzebę 
docierania do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, m.in. poprzez odpowiednio skonstruowane 
formularze na stronie internetowej zgodnej z przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wielkość liter, kontrast), sposób 
formułowania informacji (przejrzysty język, użycie elementów graficznych) oraz wsparcie specjalistów w 
zakresie języka migowego i miganego lub specjalistów posługujących się systemem komunikacji osób 
Głuchoniewidomych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). 
Gmina przekaże komunikat o usłudze door-to-door do: 
 

 lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami 
i seniorami; 

 instytucji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową; 
 spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych; 
 parafii; 
 ośrodka pomocy społecznej; 
 powiatowego centrum pomocy rodzinie; 
 szkół; 
 lokalnych mediów; 
 sołtysów; 
 pracodawców na lokalnym rynku pracy. 

 
15. Sposób zamawiania usługi door-to-door przez osobę uprawnioną  

Na potrzeby obsługi realizacji usługi door-to-door w siedzibie Partnera zostanie uruchomiony Punkt 
Obsługi Klienta (POK), w którym będzie możliwość osobistego kontaktu z osoba uprawnioną oraz 
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zostanie zorganizowany w nim punkt dyspozytorski. W tabeli poniżej wskazano terminy dostępności 
usługi door-to-door. 

Terminy dostępności usługi door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski 

Dni i godziny dostępności usługi door-
to-door 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 20:00  
z przerwą od 14:00 do 16:00 
oraz 1 i 3 sobota i niedziela w miesiącu tj. transport 
uruchamiany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Godziny zostaną dostosowane do potrzeb osoby z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności tylko w przypadku ochrony 
zdrowia czy życia. 
Z wyłączeniem: 
Dni ustawowo wolnych od pracy 

Dni i godziny dostępności Punktu 
Obsługi Klienta oraz dyspozytorni 
door-to-door 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00 
Z wyłączeniem: 
Soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy 

 
Rejestracja 
Rejestracja Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności następuje przy pierwszym kontakcie z 
dyspozytorem.  
Po zaakceptowaniu przez osobę o ograniczonej mobilności celu i zakresu gromadzonych danych 
osobowych oraz informacji o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami wynikającymi z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 
należy podać imię i nazwisko, wiek, numer telefon oraz fakultatywnie adres e-mail, miejsce zamieszkania 
(które będzie domyślnym miejscem rozpoczęcia przejazdu) oraz wskazać potrzeby wsparcia w zakresie 
mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi.  
Alternatywną możliwością rejestracji będzie skorzystanie z formularza rejestracyjnego w serwisie www 
dedykowanym usłudze door-to-door, który został w tym celu przygotowany przez Gminę.  
W obu przypadkach osoba uprawniona otrzyma indywidualny numer, którym będzie się posługiwał przy 
kolejnych zamówieniach w celu przyspieszenia procesu zamawiania.  
Na podstawie otrzymanych podstawowych danych dyspozytor wygeneruje dla mieszkańca 
oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu do usługi, które będzie przekazane mieszkańcowi pocztą 
tradycyjną lub poprzez podany e-mail.  
osoba uprawniona będzie zobowiązany do przekazania podpisanego osobiście oświadczenia do POK 
przed odbyciem pierwszego przejazdu.  
 
Zamawianie 
Podstawowym kanałem przyjmowania zamówień będzie połączenie telefoniczne. Zgłaszanie 
zamówienia musi nastąpić na minimum jeden dzień przed realizacją usługi. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dyspozytor może odmówić realizacji zamówienia w związku z brakiem możliwości jego realizacji, 
proponując jednocześnie możliwość uzgodnienia terminu alternatywnego. 
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Alternatywną metodą zamawiania będzie skorzystanie z formularza zamówienia usługi w serwisie www 
dedykowanym usłudze door-to-door (dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych osób uprawnionych 
z potwierdzonym złożeniem oświadczenia). 
 
Nie będzie ograniczenia terminów przy zgłaszaniu zapotrzebowania na usługę z wyprzedzeniem. 
Termin realizacji usługi jest potwierdzany przez dyspozytora w godzinach pracy POK nie później niż 24 
godziny przed jej rozpoczęciem w sposób wskazany przez osobę uprawnioną  (telefon, e-mail). 
 
Osoba  uprawniona jest zobligowany do poinformowania dyspozytora o rezygnacji z usługi najpóźniej 
do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego następującego bezpośrednio przed terminem realizacji 
usługi. 
Brak zgłoszenia będzie skutkował możliwością ograniczenia dostępności do usługi przez osobę 
uprawnioną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door organizowanych 
przez Gminę Aleksandrów Kujawski. 
 
Przygotowany na potrzebę obsługi usługi door-to-door serwis www wyposażony zostanie w narzędzia 
uwzględniające potrzebę docierania do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, m.in. poprzez 
odpowiednio skonstruowane formularze na stronie internetowej zgodnej z przepisami dotyczącymi 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wielkość liter, 
kontrast), sposób formułowania informacji (przejrzysty język, użycie elementów graficznych) oraz 
wsparcie specjalistów w zakresie języka migowego i miganego lub specjalistów posługujących się 
systemem komunikacji osób Głuchoniewidomych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). 
 

16. Określenie zasad i form zgłaszania opinii, reklamacji i uwag osób uprawnionych usług 
transportowych door-to-door 

Opinie, reklamacje i uwagi będą mogły być składane do POK. Na potrzeby realizacji usługi door-to-door 
prowadzony będzie rejestr opinii, reklamacji i uwag. Forma przekazywania: pisemnie pocztą tradycyjną, 
faxem lub poprzez e-mail; elektronicznie poprzez formularz w serwisie www. Odpowiedzi będą 
udzielane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dniu od dnia otrzymania korespondencji 
przez POK, kanałem komunikacji tożsamym z otrzymaną korespondencją. 
 
 

17. Kontrola i monitoring jakości usługi door-to-door 
W związku z tym, że realizacja usługi będzie realizowana przez Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski 
kontrola i monitoring jakości usługi door-to-door będzie następował poprzez badania satysfakcji osoby 
uprawnionej. Na potrzeby realizacji badania zostanie przygotowany specjalny arkusz wywiadu, który 
będzie wykorzystywany do przeprowadzania wywiadów z osobami uprawnionymi przez dyspozytora. 
Zakłada się przeprowadzenie wywiadów z min. 20% osób uprawnionych miesięcznie. Ponadto 
kwestionariusz dostępny będzie w serwisie www.  
 

18. Parametry eksploatacyjne 
Do realizacji usługi door-to-door wykorzystywany będzie jeden, nowo zakupiony pojazd dostosowany 
do potrzeb osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. W tabeli poniżej zestawiono dane 
eksploatacyjne. 
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Lp. Element Jm. Miesiąc Rok 2021 Rok 2022 Łącznie 

1 Szacowana liczba kursów kurs 200 2400 1800 4200 

2 Szacowana średnia długość kursu km 25 25 25  

3 Minimalna długość kursu km 5 5 5  

4 Maksymalna długość kursu km 120 120 120  

5 Praca eksploatacyjna wkm 5000 60000 45000 105000 

 
19. Koszty uruchomienia i funkcjonowania usługi 

Do realizacji usługi zostanie zakupiony jeden pojazd specjalistyczny, wyposażony w elementy 
ułatwiające podróżowanie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności będzie wyposażony w windę 
oraz miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim. Ponadto na wyposażeniu znajdzie się schodołaz, 
umożliwiający transport osób z miejsca odbioru/docelowego wymagającego przemieszczania się po 
schodach. Zakpiona zostanie dedykowana aplikacja do obsługi usługi (w tym serwis www oraz 
monitoring pojazdu), dedykowana lub dostępna na rynku (zakłada się ponoszenie opłat licencyjnych) W 
ramach wydatków bieżących zakłada się koszty paliwa do pojazdu wraz z jego utrzymaniem i 
ubezpieczeniem, wyposażenie stanowiska dyspozytora oraz wózek inwalidzki. Po stronie kosztów 
osobowych zakłada się zatrudnienie 1 osoby na stanowisko dyspozytora (osoba 
z niepełnosprawnościami) oraz 2 kierowców. Ponadto ponoszone będą koszty zarządzania projektem.  
Łączna wartość projektu wynosi 502.389,05 złotych  
 
Szacowana liczba osób uprawnionych, która potrzebuje pomocy asystenta podróży (bez podstawiania 
przystosowanego środka transportu (np. osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu lub wzroku). 
 
Szacuje się, że liczba osób potrzebujących pomocy asystenta podróży oscyluje w granicach 83. Są to 
osoby, którzy mają znaczne problemy w chodzeniu nie będące związane z niepełnosprawnością, osoby z 
dysfunkcjami wzroku i słuchu. 
Szacowana ogólna liczba użytkowników/użytkowniczek systemu usług transportowych door-to-door 
wynosi 138 (60% z 230) osób (na podstawie analizy wykonanej w rozdziale 2). 
Profil użytkowników usługi transportowe. 
W tabeli przedstawiono szacunkowe dane dotyczące liczby użytkowników systemu door-to-door 
w podziale na kategorie. 
Szacunkowe wyliczenia zawierają również możliwość skorzystania z przewozu osób towarzyszących oraz 
przez osoby, którym towarzyszy pies asystujący lub pies przewodnik. 

Profil użytkownika liczba osób uprawnionych korzystająca z systemu 

1) Osoby z niepełnosprawnościami 162 

2) Osoby z trudnościami w poruszaniu 
nieposiadające orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności 

68 

SUMA 230 

 
W tabeli poniżej zestawiono liczbę mieszkańców wsi Gminy Aleksandrów Kujawski, którzy z powodu 
braku dostępu do publicznego transportu zbiorowego są wykluczeni terytorialnie z równego dostępu do 
usług. 
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Osoby wykluczone z powodu braku możliwości 
skorzystania z transportu zbiorowego.* 

Liczba mieszkańców miejscowości 

Białe Błota 78 

Broniszewo 134 

Chrusty 39 

Goszczewo 129 

Grabie 263 

Konradowo 148 

Kuczek 132 

Łazieniec 701 

Nowa Wieś 78 

Opoczki 160 

Opoki 259 

Ostrowąs 424 

Ośno 450 

Ośno Drugie 217 

Otłoczyn 416 

Otłoczynek 13 

Pinino 31 

Plebanka 248 

Poczałkowo 115 

Poczałkowo-Kolonia 93 

Podgaj 198 

Przybranówek 143 

Rożno-Parcele 1025 

Rudunki 351 

Słomkowo 303 

Słońsk Dolny 266 

Stare Rożno 70 

Wilkostowo 203 

Wołuszewo 756 

Wygoda 60 

Zduny 125 

SUMA 7628 

*miejscowości pozbawione transportu zbiorowego w dni wolne od nauki szkolnej od poniedziałku do 
piątku 
 
W przypadku ostatniej kategorii osób, będących wykluczonych terytorialne ze względu na brak 
transportu zbiorowego w ich miejscowościach w dniach wolnych od nauki nie wzięto miejscowości, do 
których komunikacja dociera, ale oferta jest znikoma. W miejscowościach Stara Wieś, Służewo, Służewo-
Pole, Wólka, Przybranowo – odnotowano 2 kursy do Aleksandrowa Kujawskiego (07:50 i 15:30). Stawki, 
Odolion i Nowy Ciechocinek – tam swoje kursy wykonuje KPTS (5:10, 06:00, 06:25, 09:30, 10:35, 13:30, 
15:20, 18:35). Dla KPTS zestawiono kursy dla jednego kierunku (przystanek początkowy 
w Aleksandrowie Kujawskim).  
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Powyższe wskazania dotyczące realizowanych kursów uwzględniają okres, kiedy większość mieszkańców 
Gminy nie ma dostępu do usług transportu zbiorowego, ponieważ rozkład jazdy jest głównie 
przygotowany w celu przewozu uczniów do szkół. 
Potrzeba wsparcia osób wykluczonych terytorialnie w zakresie mobilności, w związku z powyższym, 
dotyczy bardzo dużej grupy osób (nawet 7500 osób), szczególnie w okresach wolnych od zajęć 
w szkołach (wakacje, ferie, okresy pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem/Świętem 
Trzech Króli, zawieszenia przewozów związanych z COVID-19). 
Usługa door-to-door dedykowana grupie ok. 230 osób, które spełniają kryteria grupy docelowej wśród 
nich są również osoby wykluczane terytorialnie  ze względu na brak linii transportu zbiorowego w ich 
miejscowościach. 
 
Odmowa realizacji usług door-to-door. 
W przypadku powtarzających się nieuzasadnionych rezygnacji z zamawianych kursów (więcej niż dwa 
przypadki zawinione przez jedną osobę) będą skutkować czasowym zawieszeniem z możliwości 
korzystania z usługi door-to-door. Szczegóły określi regulamin przewozów. 
 
Mierniki i sposoby oceny stopnia zaspakajania potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności. 
Gmina Aleksandrów Kujawski będzie monitorować na bieżąco efektywność systemu door-to-door. Dane 
dotyczące użytkowników będą zbierane na etapie zamawiania usługi. Ponadto będą gromadzone 
następujące wskaźniki: 

1. liczba użytkowników usług door-to-door, w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty 
(miesięcznie, rocznie), 

2. liczba zrealizowanych kursów (miesięcznie, rocznie), 
3. liczba odmów kursów z powodu braku możliwości ich realizacji (miesięcznie, rocznie), 
4. liczba rezygnacji z kursów (miesięcznie, rocznie). 

Osiągnięte wskaźniki będą na bieżąco porównywane z zakładanymi wskaźnikami na etapie składania 
wniosku grantowego. 
Analiza efektów będzie uwzględniała koszty jednego przejazdu oraz roczny koszt systemu usług 
transportowych door-to-door. Obliczony będzie średni koszt jednego przejazdu oraz roczny koszt 
systemu usług transportowych door-to-door w przeliczeniu na jednego użytkownika. 
Ocena jakościowa systemu będzie opierać się na informacji pozyskanie z systemu skarg i reklamacji oraz 
analizie dobrowolnych ankiet satysfakcji osob uprawnionych. Ankieta ta może zawierać pytania 
dotyczące np.: dostępności systemu, jakości przewozów, czystości pojazdu, punktualności, łatwości 
zamawiania przejazdu itp. 
 
Dopasowanie oferty do bieżących potrzeb. 
Gmina Aleksandrów Kujawski bedzie pozyskiwać – z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych – 
dane dotyczące użytkowników/użytkowniczek w procesie monitorowania funkcjonowania usługi 
transportowych door-to-door (m.in. dane statystyczne dotyczące użytkowników/użytkowniczek) oraz 
dane dotyczące satysfakcji użytkownika/użytkowniczki. Wyniki analizy tych danych będą 
wykorzystywane przez Gminę do korygowania zakresu i sposobów realizacji usług transportowych door-
to-door, tak by jak najlepiej dopasować je do realnych potrzeb i profilu użytkowników/użytkowniczek. 
Analiza danych zebranych w ramach monitoringu i kontroli jakości, będzie prowadzona przez Gminę nie 
rzadziej niż raz na kwartał.  
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6. Powiązanie proponowanego sposobu świadczenia usług transportowych dla 
osób z ograniczoną mobilnością z działaniami podejmowanymi na rzecz 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności i planowanymi działaniami Gminy Aleksandrów Kujawski, mającymi 
na celu poprawę dostępności przestrzeni dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności. 

 
Planuje się badanie stopnia wpływu uruchomienia usług transportowych door-to-door na aktywizację 
społeczno-zawodową użytkowników/użytkowniczek poprzez gromadzenie bieżących danych 
związanych z realizowaniem przejazdów. Tego typu analiza będzie wykonywana 1 raz na kwartał. 
Wskaźnikami w tym zakresie będą:  

 odsetek użytkowników lub użytkowniczek, którzy/które skorzystali/skorzystały z usługi 
transportowej door-to-door w celu aktywizacji społeczno-zawodowej w relacji do wszystkich 
użytkowników/użytkowniczek korzystających z tych usług, 

 odsetek przejazdów w ramach usług transportowych door-to-door wykorzystywanych w celach 
aktywizacji społeczno-zawodowej w relacji do wszystkich przejazdów (zakładając, że niektóre 
osoby będą korzystały wielokrotnie z usług). 

Zbierane będą dane ilościowe dotyczące celów przejazdów realizowanych w ramach usług door-to-door. 
Gromadzenie tych danych będzie możliwe na podstawie przeprowadzenia ankiet wśród osób 
uprawnionych już na etapie zamawiania kursów (szczegóły opisano w rozdziale 5). 
Dane będą również gromadzone w ankietach satysfakcji osób uprawnionych. 
Poniżej zestawiono działania, które w bezpośredni sposób mogą przyczynić się do aktywizacji społeczno-
zawodowej mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. 
Gmina Aleksandrów Kujawski planuje lub realizuje następujące działania, które dotyczą poprawy 
dostępności dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w szczególności związane 
z wdrażaniem wymogów z ustawy o dostępności). 
Poniższą listę zadań wykonano na podstawie Zarządzenia nr 122/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 
2020.  
 

L.p. Dział Podkategoria Rodzaj inwestycji 

1 Transport i łączność 

Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

Budowa chodnika w Broniszewie 

Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele od ul. 
Młodzieżowej do 
ul. Krokusowej 

Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Osiedlowa 

Budowa ul. Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele 
gmina Aleksandrów 
Kujawski działka nr 116, 136/5, 138/1, 139/9, 142, 
148/2, 149/19, 150/2, 
151/6. 

Budowa ul. Witosa w miejscowości Łazieniec (projekt) 
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L.p. Dział Podkategoria Rodzaj inwestycji 

Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w 
miejscowości Opoki 

Zakup wiat przystankowych (N. Ciechocinek, Ośno) 

2 
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

Pozostała 
działalność 

Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego 
celem realizacji zadań 
z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w miejscowości 
Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski 

3 
Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

Oświetlenie 
ulic, placów i 
dróg 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 
Przybranowo 

Budowa oświetleni ulicznego w miejscowości Nowy 
Ciechocinek 

Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo 

Oświetlenie drogi Goszczewo (od p. Zapiec, projekt) 

Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Rataja, ul. Stachury, 
ul. Górskiego, ul. 
Sportowa) 

Projekt oświetlenia (ul. Jarzębinowa, ul. Kwiatowa, ul. 
Malinowa) w 
miejscowości Rożno - Parcele 

Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości 
Plebanka 

Projekt z budowa oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a DK 
91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w miejscowości 
Otłoczyn 

3 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Domy i ośrodki 
kultury, 
świetlice 
i kluby 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota 
(FS) 

Pozostała 
działalność 

Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Słomkowo 

 
Gmina realizuje następujące programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków 
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 
Priorytet: PKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo; RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych 
Nazwa projektu: Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski 

2. Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 
Priorytet: RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego RPKP.08.04.01 Wsparcie 
zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 
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Nazwa projektu: Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie 
Aleksandrów Kujawski 

3. Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 
Priorytet: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych 
Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy 
Aleksandrów Kujawski 

4. Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 
Priorytet: RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; RPKP.07.01.00-IZ.00-04-
206/18 
Nazwa projektu: Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań 
z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 

Realizując politykę społeczną gminy planuje się nieustanną poprawę warunków życia mieszkańców. 
Wydatki z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 wesprą 
następujące działania sołectw (wydatki te są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz ustawą o finansach 
publicznych): 

L.p. Sołectwo Rodzaj wsparcia 

1 Białe Błota 
Imprezy integracyjne 
Rozbudowa świetlicy wiejskiej 

2 Chrusty 
Zakup kamienia na drogę Chrusty - Stare Rożno 
Zakup koszy na śmieci 60 sztuk 

3 Goszczewo 

Projekt oświetlenia drogi Goszczewo od p. Zapiec 
Kamień na drogę 
Imprezy integracyjne 
Skrzynka elektryczna - przyłączeniowa 

4 Grabie 

Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2- 
probostwo) 
Przewieszenie klosza oświetleniowego z istniejącego słupa i podłączenie go na 
istniejącym słupie  
Projekt świetlicy 
Tablica promocyjna wsi 
Współorganizacja imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka” 
Remonty bieżące 

5 Łazieniec 

Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja 
Realizacja imprez integracyjnych „Dzień Dziecka”, warsztaty 
kulinarne i rękodzielnicze itp. 
Częściowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Społecznej 
Aktywności 
Remont i konserwacja świetlicy 
Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw 
Projekt budowy ul. Witosa 
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L.p. Sołectwo Rodzaj wsparcia 

Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, ul. Górskiego i 
ul. Sportowej 

6 
Nowy 
Ciechocinek 

Wiata przystankowa 
Sprzęt nagłaśniający 
Spotkania integracyjne 
Doinwestowanie świetlicy i placu zabaw 
Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy 
Naprawa ogrodzenia przy pomniku ofiar II wojny światowej 
Oświetlenie uliczne 

7 Odolion 

Kontynuacja budowy chodnika od ul. Młodzieżowej do ul. 
Krokusowej 
Dzień Dziecka 
Dzień Dziadków 
Dzień Kobiet 
Wigilia Sołecka 
Sala Sołectwa 
Biuro, naprawy inwentaryzacyjne 

8 Opoczki 

Tablica Ogłoszeń 
Dzień Dziecka 
Wsparcie Pikniku Parafialnego 
Plac zabaw 

9 Opoki 

Tabliczki kierunkowe 
Dzień Rodziny 
Projekt ciągu pieszo - rowerowego 
Kamień na drogę 
Koło Gospodyń Wiejskich 

10 Ostrowąs 

Remont instalacji CO w remizie OSP 
Zakup garnków i naczyń kuchennych dla KGW 
Dla szkoły na organizacje Dnia Patrona 
Organizacja turnieju FIFA 

11 Ośno 

Zakup wiat przystankowych wraz z koszem na śmieci 
Środki czystości 
Realizacja oświetlenia drogowego 
Lustro (zwierciadło) 
Imprezy integracyjne 

12 Ośno Drugie 
Piknik rodzinny 
Wyposażenie placu zabaw 
Utrzymanie terenów zielonych 

13 Otłoczyn 

Doposażenie świetlicy 
Imprezy integracyjne 
Utrzymanie placów zabaw 
Wiata na drewno na placu zabaw 
Próg zwalniający na ul. Szlak Bursztynowy 
Zajęcia sportowe, kulinarne, i inne 
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L.p. Sołectwo Rodzaj wsparcia 

Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a drogą 
krajową 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy 

14 Plebanka 
Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim 
Wsparcie organizacji uroczystości Dnia Patrona szkoły w Ostrowąsie 
Budowa oświetlenia drogowego między p. Bartczak a p. Stasiak 

15 Poczałkowo 
Dzień Dziecka 
Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy 
Kamień 

16 Podgaj 

Konserwacja placu zabaw oraz świetlicy 
Imprezy 
Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie 
Remont dróg 

17 Przybranowo 

Imprezy kulturowo - integracyjne, Sołtysiada 
Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) 
Paliwo i akcesoria do kosiarki 
Zakup odzieży dla sportowców 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Budowa dróg 
Dalsza budowa oświetlenia 
Zakup tablic ogłoszeniowych (2szt.) 
Zakup ławek parkowych (3 szt.) 

18 Przybranówek Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras 

19 Rożno-Parcele 

Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, 
ul. Fiołkowa - środek 
Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa 
Garaż 
Nagłośnienie 
Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) 
Doposażenie świetlicy 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Zabawki na placu zabaw (bocianie gniazda) 
Środki czystości do świetlicy 

20 Rudunki 

Wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł itp.) 
Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej (ziemia i inne 
prace) 
Projekt oświetlenia na ul. Stawowej 
Rożne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi 
Zakup zieleni (rożnej) 
Roczne utrzymanie świetlicy (prąd, woda, inne) 
Różne zakupy 
Imprezy integracyjne 

21 Służewo 
Noc Świętojańska 
Bieg Papieski” 
Chodnik w Broniszewie 
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L.p. Sołectwo Rodzaj wsparcia 

Utwardzenie drogi w Broniszewie 
Monitoring w parku 
Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej 

22 Słońsk Dolny 

Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany 
Imprezy integracyjne 
Zakup paliwa 
Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej 
Zakup odbojów 
Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp 

23 Stawki 

Kamień na drogi 
Projekt drogi Zgoda (działka 119) 
Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy) 
Budowa chodnika ul. Osiedlowa 
Tablica informacyjna 

24 Słomkowo 
Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej 
Impreza integracyjna 

25 Wilkostowo 

Doposażenie świetlicy 
Dofinasowanie Pikniku w Opokach 
Dofinansowanie Pikniku w Grabiu 
Budowa oświetlenia 

26 Wołuszewo 

Doposażenie świetlicy 
Środki czystości 
Spotkania - imprezy kulturalno - integracyjne 
Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy 
Dokończenie wiaty przy palenisku 
Utwardzenie terenu pod kostkę brukową 
Utwardzenie dróg w Sołectwie 

27 Wólka 
Doposażenie placu zabaw 
Imprezy kulturalne 

28 Zduny 

Zakup grilla przenośnego 
Obsługa pikniku rodzinnego 
Zestaw nagłośnieniowy 
Kamień na drogę. 

 
W ramach działu 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w roku 2020 na dowożenie uczniów 
do szkół (rozdział 80113)  
Na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki 
związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni o potrzebie kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 
(wynagrodzenie i inne wydatki osobowe osób prowadzących zajęcia dodatkowe dotyczących kształcenia 
osób niepełnosprawnych). 
Dział 851 Ochrona zdrowia 
Zwalczanie narkomanii:  
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 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół 
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacja pikników, 
wycieczek, festynów, dofinansowanie kolonii, zielonych szkół, sportowych imprez, 
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Dział 852 Pomoc społeczna: 
Domy pomocy społecznej:  

 Dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – mieszkańców Gminy 
Aleksandrów Kujawski. 

Ośrodki pomocy społecznej: 

 Finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej (GOPS). 

 Rozwój pomocy społecznej. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

 usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS oraz organizowanie 
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
Pozostała działalność: 

 Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie 

 Realizacja projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji 
zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.290.2019 zawartą w 
dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 
410.536 zł, tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, 

 utrzymanie świetlic i klubów 
Biblioteka: 

 Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie. 
Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na wydatki osobowe pracowników wynagrodzenia z 
pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych), utrzymanie pomieszczeń, działalność bieżącą 
biblioteki, w tym: zakup książek, materiałów biurowych, doposażenie bibliotek w sprzęt 
komputerowy, media. 

Pozostała działalność: 

 wydatki bieżące dotyczą organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, 

 dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu, 
Dział 926 Kultura fizyczna: 
Obiekty sportowe: 
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 utrzymanie kompleksów sportowych na terenie gminy, tj. konserwacja nawierzchni boisk, 
koszty oświetlenia i zużytych mediów, bieżące naprawy, 

Zadania w zakresie kultury fizycznej: 

 dotacje na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sportu 
na podstawie ustawy o sporcie, 

Uchwałą nr XXII/163/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020r. zmienia się zapisy 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 w związku 
z otrzymaniem dofinansowania (ze środków UE) na następujące przedsięwzięcia aktywizujące 
mieszkańców: 

 Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

 Remont i adaptacja pomieszczeń wraz zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na 
potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka. 

 Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej w miejscowości Łazieniec i ul. Miodowej 
w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. 

Inne przedsięwzięcia realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

 Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo 

 Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny. 
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Mierniki ilościowe i sposób oceny stopnia wykorzystania usług door-to-door dla aktywizacji społeczno-
zawodowej. 
W trakcie realizacji usługi transportowej door-to-door będą zbierane dane ilościowe dotyczące celów 
przejazdów. W tym celu każdy użytkownik będzie musiał określić precyzyjnie w ankiecie swój cel podróży 
wypełniając krotką ankietę. Dane będą zbierane na etapie zamawiania usługi. 
Przykład ankiety, którą będzie wypełniał użytkownik usługi transportowej door-to-door: 

1. Planowana data i godzina przejazdu 
2. Cel przejazdu (nazwa miejscowości/miasta) 
3. Informacja dotycząca rodzaju utrudnienia w zakresie mobilności  

a. Osoba niepełnosprawna 
b. Osoba słabowidząca, niewidoma 
c. Osoba głuchoniema 
d. Osoba o ograniczonych możliwościach ruchowych. 
e. Osoba o ograniczonych możliwościach komunikowania się. 
f. Osoba z ograniczeniem mobilności z uwagi na stan zdrowia oraz w podeszłym wieku 

4. Cel przejazdu: 
a. Aktywizacja społeczna (w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. 
poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji 
Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne) 

 zajęcia kulturalne – kino, teatr, koncert, mecz 

 spotkania integracyjne, towarzyskie 

 zwiedzanie  

 inne, jakie……………………. 
b. Zawodowy (w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku pracy) 

 do urzędu pracy 

 dojazd do na zajęcia z doradztwa zawodowego 
c. Edukacyjny (Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy). 

 Dojazd do szkoły/na uczelnię 

 Dojazd na kursy zawodowe/szkolenia 
d. Zdrowotny (Jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 
rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych). 

 wizyty lekarskie umówione 

 rehabilitacja 

 dojazd na badania okresowe 

 dojazd na terapię 

 dojazd na udzielenie wsparcia psychologicznego 

 dojazd do placówek służby zdrowia 
e. Inne (jakie?) 

 Proszę wymienić…………….. 
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Podsumowanie: 
Wskazane działania, zaplanowane przez Gminę Aleksandrów Kujawski, ułatwią mieszkańcom pełniejsze 
wykorzystanie możliwości realizacji usług transportowych door-to-door (poprzez m.in. poprawę jakości 
dróg). Finansowane są z budżetu Gminy inicjatywy będące zapotrzebowaniem na integracje 
społeczeństwa, tj. utrzymanie świetlic, klubu kultury, bibliotek, wydarzeń integracyjnych, jest podstawą 
do tworzenia środowiska sprzyjającemu aktywizacji społeczno-zawodowej.  
Dopełnieniem wszystkich elementów, które przyczyniają się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, byłoby uruchomienie usługi door-to-door. Usługa 
ta pozwoliłaby mieszkańcom Gminy na równy dostęp do zatrudnienia, edukacji, wydarzeń integrujących 
społeczeństwo oraz dostępności do usług publicznych. 
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 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025  

 Strategia Rozwoju Kraju 2020  

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020  

 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020 
+, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/693/13 z dnia 21 
października 2013 r 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

 Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020  

 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014-
2020  

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Aleksandrowskim na lata 2019 – 
2028  

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020  

 Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020  

 Program zapobiegania upadkom dla Seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim  

 Program Seniorzy na Start  

 Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność 
(Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r.) 

 Program Dostępność Plus 2018 – 2025  

 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020  

 Raport o Stanie Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019 
 


