


Nasza historia 

 

 zostało 

utworzone roku na zasadach 

gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia 

i funkcjonowało do .  

 



1) diagnoza potrzeb - p. Małgorzata Kowalska w-c dyr. MOPS w Toruniu  

2) przychylność władz samorządowych-  
We wrześniu 2003 złożony został wniosek do wojewody kuj - pom o nadanie statusu centrum.  
W marcu 2004 roku projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię marszałka oraz ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej. Miesiąc później wojewoda nadał status CIS,  
zaś 1 maja - zarządzeniem nr 105 / 2004 - Prezydent Miasta Torunia utworzył 
 Centrum Integracji Społecznej - CISTOR w Toruniu z siedzibą przy ulicy Stokrotkowej 22. 

3) pomoc finansowa  
 dofinansowanie z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2002 

4) korzystne prawo 
 ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13.06.2003, dająca  możliwość 

prowadzenia CIS w formie: 
  - gospodarstwa pomocniczego 
  - ngo 





Nasza historia 

 

powstało   

, a od w drodze otwartego 

konkursu Gminy Miasta Torunia przejęło zadania dotychczas 

wykonywane przez , 

kontynuując jego działania. 

Stowarzyszenie przejęło wszystkich pracowników, składniki majątku oraz wszystkie 

zadania związane z prowadzeniem reintegracji zawodowej i społecznej oraz 

z prowadzeniem usług. 



Misja stowarzyszenia 

 Celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form 

pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań 

w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, 

zawodowym.   

Aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa. 

 Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez współpracę 

z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. 

 



Działalność CISTOR® SPS 
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Działania CISTOR oraz CISTOR® SPS 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba 

projektów 2 3 4 3 11 15 12 14 13 18 7 5 3 7 6 

liczba 

uczestni-

ków 

33 134 203 231 334 350 754 871 382 648 219 217 150 145 244 

kwota po-

zyskanych 

dotacji  

(w tys. zł.) 

801 1481 2478 2772 2256 2542 3809 5134 3639 4597 2352 2340 2484 2784 3032 



Centrum  
Integracji  

Społecznej  
(CIS) 

 



 Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa 
o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. 
 
 

 Celem CIS jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych 
i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 
 

 CIS jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się 
do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych 
i rodzinnych 

Centrum integracji społecznej 



Nadrzędnym celem CIS jest usamodzielnienie 
osób wykluczonych społecznie  i  wyprowadzenie  
ich   poza system  pomocy  społecznej  poprzez 
zatrudnienie   socjalne,  realizowane dzięki  
zajęciom  z  reintegracji  społecznej i zawodowej. 

Centrum integracji społecznej 



Grupa docelowa to osoby podlegające wykluczeniu społecznemu i ze 

względu na swoją sytuację życiową nie będące w stanie własnym 

staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych 

 

Uczestnikami centrum mogą zostać w szczególności osoby: 

 bezdomne 

 uzależnione od alkoholu, narkotyków 

 chore psychicznie 

 długotrwale  bezrobotne 

 zwalniane z zakładów karnych 

 niepełnosprawne 

 uchodźcy 

Centrum integracji społecznej 



Zajęcia trwają: 

 6-12, a nawet 18 miesięcy 

 codziennie od poniedziałku do piątku  

 8 godzin dziennie (7:30-15:30) 

Centrum integracji społecznej 



Uczestnicy otrzymują: 

1. Świadczenie integracyjne - 100% zasiłku dla 

bezrobotnych (miesiąc próbny – 50%) oraz premie 

integracyjne do 20 % 

2. Jeden posiłek dziennie 

3. Bilet miesięczny lub bilety jednorazowe 

4. Odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej 

5. Szkolenie BHP oraz badania lekarskie 
 

Centrum integracji społecznej 



Reintegracja społeczna       

 

 czyli  
• praktyka – praca 
• 4 dni w tygodniu 
• na warsztatach lub u 

pracodawcy 

Jak to wygląda w praktyce? 

Reintegracja zawodowa 

czyli  
• szkolenia / warsztaty 
• 1 dzień w tygodniu 
• w siedzibie CISTOR SPS 

Centrum integracji społecznej 



 

 

 

 

• Szkolenia praktyczne                  

• Szkolenia teoretyczne 

• Szkolenia indywidualne 

• Szkolenia grupowe 

• Trening interpersonalny 

• Doradztwo zawodowe                 

• Gospodarowanie budżetem domowym 

• Zajęcia komputerowe 

• Profilaktyka uzależnień 

• Alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego  

• Poradnictwo prawne 

• Psychoterapia 

 

Reintegracja społeczna      Reintegracja zawodowa 

Centrum integracji społecznej 



 

 

 

Profile zawodowe: 

• porządkowo – ogrodniczy / usługowy 

• budowlano - porządkowy 

• gastronomiczno – hotelarski / usługowy 

• handlowo – usługowy 

• krawiecki 

• opiekun osób starszych 

• opiekun dziecięcy 

• administracyjno-marketingowy 

Centrum integracji społecznej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy budowlano-porządkowej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy budowlano-porządkowej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy budowlano-porządkowej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy porządkowo-ogrodniczej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy porządkowo-ogrodniczej 



Codzienność grupy porządkowo-ogrodniczej 

Centrum integracji społecznej 



Codzienność grupy porządkowo-ogrodniczej 

Centrum integracji społecznej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy handlowo-usługowej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy gastronomiczno-hotelarskiej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy gastronomiczno-hotelarskiej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy krawieckiej 



Centrum integracji społecznej 

Codzienność grupy krawieckiej 



Zajęcia komputerowe 

Centrum integracji społecznej 



Zajęcia z gospodarowania budżetem domowym 

Centrum integracji społecznej 



Alternatywne formy spędzania czasu wolnego  

Np.. Wycieczka do  GDAŃSKA I SOPOTU 

Centrum integracji społecznej 



• Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia i powiatu 
toruńskiego 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz  
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu toruńskiego 

• kuratorzy sądowi 

• ośrodki terapii uzależnień 

• schronisko dla bezdomnych mężczyzn 

• pracodawcy 

• media 

Partnerzy CIS 



Podjęcie pracy średnio przez 70% uczestników kończących projekt  

Rezultaty: 

Podniesienie kompetencji społecznych 

Zwiększenie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy; 

Zwiększenie poczucia własnej wartości; 

„Poukładanie” wielu spraw osobistych 

Rozwiązanie różnych problemów formalnych, prawnych, mieszkaniowych itp.; 

Uzyskanie wsparcia zarówno profesjonalnego jak i społecznego; 

Otwarcie się na nowych ludzi i nowe przyjaźnie… 

      … wyjście z wykluczenia 

 

Centrum integracji społecznej 



Centrum integracji społecznej 

442 

7 

3 

150 

Absolwenci CIS CISTOR 
w latach 2013-2016 

podjęcie pracy 

nabycie praw 

emerytalnych 

kontynuacja nauki 

brak zatrudnienia 



Dlaczego CIS się sprawdza 

 jednoczesne oddziaływanie na wiele sfer funkcjonowania uczestnika 

 integracja działań różnych instytucji w jednym kierunku 

 możliwość pozyskiwania dla gminy funduszy strukturalnych UE 

 zmienianie negatywnego stereotypu osoby wykluczonej 

 faktyczna weryfikacja gotowości osób bezrobotnych do podjęcia 
zatrudnienia 

 ważny element systemu ekonomii społecznej 

 angażowanie lokalnych przedsiębiorców do rozwiązywania lokalnych 
problemów społecznych 

 



 

obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=gIZHOfMLR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=gIZHOfMLR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=gIZHOfMLR9Y


Podsumowanie 15 lat działalności CIS 

 1662 uczestników 

 1045 absolwentów 

 70% absolwentów usamodzielnionych ekonomicznie  



Projekty CISowe realizowane w ciągu 
ostatnich 2 lat w CISTOR SPS 



Projekt Aktywna Stokrotka 
 

Okres realizacji: 

01.03.2017r. do 28.02.2019r. 
 

Dofinansowanie: 

Europejski Fundusz Społeczny 

 

Wartość projektu: 

433 024,63 zł 

 

Uczestnicy: 

14 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem  
(8 kobiet, 6 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu 

toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego w wieku 18-64 lat.  
 



Planowane rezultaty 

 Objęcie wsparciem 14 osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 podjęcie pracy przez 7 uczestników  

 nabycie kwalifikacji 2 uczestników 

 efektywność społeczna – 14 osób 

 efektywność zawodowa – 7 osób 

 

 
CISTOR SPS 

 29 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu 15 osób 

 podjęcie pracy przez 13 osób 

tj. 87% uczestników, którzy 

ukończyli projekt 

 

 

 

Rezultaty osiągnięte 



Projekt „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 
CISTOR” 

 

Okres realizacji: 

01.01.2016 – 31.12.2018 

 

Dofinansowanie: 

Gmina Miasta Toruń 

 

Wartość projektu: 

1 288 200,00 zł 

 

Uczestnicy: 

60 mieszkańców Torunia od 18 do 64 roku życia 



Planowane rezultaty 
 objęcie wsparciem 60 os. zagrożonych wykluczeniem 

 ukończenie projektu przez minimum 36 uczestników 

(60%) 

 podjęcie pracy przez minimum 30% uczestników, 

którzy ukończyli projekt 

 wzrost kompetencji społecznych, aspiracji  

i motywacji, poczucia własnej wartości, 

lepsze radzenie sobie ze stresem,  

rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania 

pracy 

 usamodzielnienie się uczestników 

CISTOR SPS 

 92 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu 41 osób (45%) 

 podjęcie pracy przez 28 osób tj. 68% 

uczestników, którzy ukończyli projekt 

 

 

 

Osiągnięte rezultaty 



Projekt „ Program aktywizacji i przedsiębiorczości 

zawodowej osób pozostających bez pracy” 
 

Okres realizacji: 

01.05.2018r. do 30.11.2018r. 
 

Dofinansowanie: 

Gmina Miasta Toruń- Centrum Wsparcia Biznesu 

 

 

Uczestnicy: 

7 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem  
- mieszkańców gminy Toruń 

 



Planowane rezultaty 

 objęcie wsparciem 7 os zagrożonych 

wykluczeniem 

 ukończenie projektu przez minimum  

5 uczestników  

 usamodzielnienie się uczestników 

 

 

 
CISTOR SPS 

 wsparcie 7 osób 

 ukończenie projektu  7 osób 

 Podjęcie pracy przez 4 osoby 

 wzrost kompetencji o 41,7% w stosunku 

do wartości bazowej 

 

 

Osiągnięte rezultaty 



Projekt Stokrotkowy Szlak 
 

Okres realizacji: 

01.10.2017 – 31.03.2019 

 

Dofinansowanie: 

Europejski Fundusz Społeczny 

 

Wartość projektu: 

1 023 611,25 zł 

 

Uczestnicy: 

39 mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego 



Planowane rezultaty 

 objęcie wsparciem 39 osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 podjęcie pracy przez 10 uczestników  

 efektywność społeczna – 31 osób 

CISTOR SPS 

 54 os. objęte wsparciem 

 podjęcie pracy przez 16 osób 

 efektywność społeczna -45os 

 

 

 

Rezultaty osiągnięte 



Klub  
Samopomocy  

WRZOS  
 



GRUPA DOCELOWA: 

• osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, 
wymagające opieki lub wsparcia przy czynnościach dnia 
codziennego 

 

UCZESTNICTWO: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 

Klub WRZOS 



DZIAŁANIA: 

• podtrzymanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu 
samoobsługi, 

• zagospodarowanie czasu wolnego, 

• integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym i 
rodzinnym, 

• utrzymanie aktywności i społecznej i obywatelskiej, 

• pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, 

• wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

• zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych oraz zapobieganie 
odizolowaniu uczestników od rodzin i środowiska lokalnego 

Klub WRZOS 



















Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

„Toruński program współpracy 

instytucji ekonomii społecznej z 

administracją lokalną jako szansa na 

stabilne funkcjonowanie PES” 

 
Projekt innowacyjny testujący 

 



 

Okres realizacji: 01.02.2012 - 31.01.2015 

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:  

wzrost stabilności i trwałości funkcjonowania toruńskich  

podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
 

TPW 



Główne działania: 
• diagnoza i analiza problemu współpracy PES z administracją publiczną, 
• wymiana doświadczeń z zagranicznym partnerem w zakresie włączania 

PES w realizację polityk publicznych 
• przygotowanie w gronie eksperckim (przedstawiciele administracji oraz 

sektora ES) programu współpracy GMT z PES, 
• opracowanie narzędzia IT dla GMT, 
• testowanie i monitoring efektów zastosowania produktów finalnych 
• upowszechnianie przetestowanego rozwiązania poprzez realizację 

materiałów promocyjnych (publikacja, filmy) oraz ogólnopolską 
konferencję, 

• szkolenia dla PES oraz administracji samorządowej dot. korzystania 
z wypracowanych produktów finalnych 

TPW- Główne działania: 
 



TPW 
OSIĄGNIETE REZULTATY PROJEKTU: 

 

wzmocnienie współpracy PES z administracją publiczną poprzez 
zwiększenie ich udziału w realizacji gminnych polityk publicznych 

 zwiększenie rozeznania PES i administracji publicznej we 
wzajemnych potrzebach 

 zwiększenie rozeznania administracji publicznej w ofercie PES 

 zwiększenie wzajemnego zaufania PES i administracji publicznej 

wzrost wiedzy dot. polskich i zagranicznych rozwiązań w zakresie 
współpracy PES z administracją publiczną 

 



Fundusz Pożyczkowy ES 
 

projekt innowacyjny testujący 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



  Projekt realizowany był w partnerstwie z  
Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z siedzibą 
w Toruniu. 
 
Cel:  
Głównym celem realizacji projektu jest wypracowanie 
i przetestowanie nowego narzędzia wsparcia PES, które 
zwiększy ich stabilność. Narzędziem tym są pożyczki 
dostosowane do potrzeb organizacji III sektora.  
 

 Okres realizacji projektu: od 01.01.2012r. do 30.11.2013r 

TPW 

http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/


Produkt – procedura oraz niezbędna dokumentacja do udzielania 

pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem Podmiotom Ekonomii Społecznej 

• niskie koszty (odsetki od 3,78% do 7,81%* plus prowizja za 

poręczenie liczona od kwoty poręczenia od 0,6% do 3,6%) 

• długi okres spłaty pożyczki – do 36 miesięcy (obrotowa) i do 

60 miesięcy (inwestycyjna) 

• skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni (od 

dostarczenia kompletnej dokumentacji) 

Fundusz Pożyczkowy ES 



 

 

Oferta została skierowana do podmiotów ekonomii społecznej z 
województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do organizacji 
pozarządowych, które prowadziły działalność statutową 
odpłatną lub działalność gospodarczą. Oznacza to, że 
zainteresowani mogli otrzymać nie tylko środki na zakupy 
wyposażenia, sprzętu czy programów komputerowych, ale 
także: 

  
• środki na przeprowadzenie remontów i modernizacji, a nawet  
• środki, które zapewniły płynność finansową organizacji 
oczekującej na przekazanie transzy dofinansowania projektu 
unijnego. 

Fundusz Pożyczkowy ES 



WRACAMY - program aktywizacji 
zawodowej kobiet wychowujących 

dzieci 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Grupa docelowa: 
60 mieszkanek Torunia i powiatu toruńskiego 

 
Cel: 

podjęcie przez uczestniczki zatrudnienia 
 

Partner: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia 

 
Rezultaty: 

podjęcie pracy przez 85% uczestniczek 

Wracamy I i II  
 



 

 

1. Warsztaty kompetencji kluczowych: 

 trening interpersonalny (60 h) 

 indywidualne doradztwo zawodowe (18 h) 

 warsztaty świadomości kulturalnej obywatelskiej (48 h) 

 wizaż (24 h) 

 warsztaty z przedsiębiorczości (24 h) 

 Klub Pracy (30 h) 

 szkoła kreatywnej mamy (24 h) 

 pierwsza pomoc (12 h) 

 

2. Staż zawodowy (6 miesięcy) + szkolenie zawodowe 

Wracamy 



Mini-Delfinek – program ułatwiający 
godzenie życia zawodowego i 

rodzinnego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Projekt realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
wraz ze spółką PRO EDU (żłobek Delfinek) 

 w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działania 1.5 
Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach EFS 

 

 Główne działania:   
 utworzenie nowego oddziału 

żłobkowego dla 60 dzieci 

 

 realizacja kursu zawodowego 
„Opiekun Żłobkowy” dla 15 
nieaktywnych zawodowo kobiet 

 

 realizacja 6-miesięcznego stażu 
zawodowego dla 15 nieaktywnych 
zawodowo kobiet 

 

Cel: 

•ułatwienie rodzicom z terenu Torunia 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

•aktywizacja zawodowa 15 kobiet, 

pragnących powrócić na rynek pracy po 

przerwie na macierzyństwo 

Grupa docelowa: 

• 60toruńskich rodziców, 

•15 kobiet, pragnących powrócić na rynek 

pracy po przerwie na macierzyństwo 





Profesjonalny opiekun dla dzieci 
do lat 3 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Cel – podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu opieki w żłobku 

lub klubie dziecięcym u 30 osób (14 osób bezrobotnych, 15 osób 
pracujących, 1 rolnik) zamieszkujących na terenie województwa 

 
 Okres realizacji projektu: 

od 01.09.2015r. do  31.08.2016r. 
 

Wartość projektu: 
196 485,99 zł 

 
Źródło finansowania: 

Europejski Fundusz Społeczny 

Profesjonalny opiekun 



 

 

 Główne działania: 

 

 szkolenie z obszaru psychologii społecznej – 64 godz., 

 szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej – 45 godz., 

 kurs „Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym” – 280 godz. 
(200 godz. teorii i 80 godz. praktyki) 

 według programu zgodnego z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o 
opiece nad dziećmi do lat 3) 

Profesjonalny opiekun 



Profesjonalny opiekun 



CAL – Pracownia Inspiracji 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Projekt realizowany przez CISTOR SPS wraz z partnerem krajowym 
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
z Warszawy oraz partnerem ponadnarodowym Stowarzyszeniem BBQ 
Berufliche Bildung GmbH ze Stuttgartu  
 
Projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach Priorytetu VII. 
Promocja integracji społecznej- Europejskiego Funduszu Społecznego 
  
Cel: 
Aktywizacja zawodowa i społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 
lat) nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy przez adaptację 
metody CAL 
 

CAL – Pracownia Inspiracji 
 



 1. Przeszkolenie pracowników projektu z metody CAL   
 

2. Akademia Lidera dla młodzieży – zaangażowanie młodzieży w sprawy 
lokalnego społeczeństwa i przygotowanie do działań w środowisku lokalnym- 
comiesięczne przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej.   
. 

3. Integracja społeczna dla młodzieży – zajęcia psychoedukacyjne, alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego, wyjazdy integracyjne, indywidualne poradnictwo 
pedagogiczne, socjalne, psychologiczne 
 

 4. Integracja zawodowa dla młodzieży – szkolenia, wolontariat 
    

5. Laboratorium Integracji - spotkania pracowników projektu wraz 
z przedstawicielami lokalnych instytucji (MOPR, szkoła, dzielnicowi, radny, ksiądz, 
itp.) w celu wypracowania modelu aktywnej integracji społecznej i zawodowej 
dla młodzieży   
 

CAL – Pracownia Inspiracji 
działania 







 
 
 

  

 



„STREFA MIEJSKICH INSPIRACJI – 

program przeciwdziałania 

dziedziczeniu ubóstwa na terenie 

Chełmży” 



 Lider projektu: 
CISTOR  
Stowarzyszenie  
Partnerstwo  
Społeczne 
 
 

 Partner projektu: 
Gmina Miasta Chełmża 
 
 
, 

 Czas realizacji: od 2017-01-01 do: 2019-10-31 



 
Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny 
Program Operacyjny: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.1 Innowacje społeczne  

Celem projektu jest  

przygotowanie i przetestowanie zintegrowanego, 

kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu 

biedy, oraz włączenie go do lokalnej polityki. 

 



AKADEMIA TRENERA NGO  
- warsztat rozwoju kompetencji trenerskich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności  - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 



 - Warsztaty trenerskie Trener NGO; 
 - Psychologia starzenia się  
- Metodyka rozmowy doradczej w poradnictwie NGO  
-  Edukacja obywatelska i partycypacja społeczna w rozwoju NGO  
- Metodyka zajęć informatycznych dla seniorów 
 - Trening interpersonalny  
- Coaching rozwoju trenera NGO   

  
 Łącznie 134 godz. warsztatów prowadzonych metodami 
aktywizującymi przez doświadczonych trenerów – praktyków z 
długoletnim stażem !! 

 

Cykl intensywnych szkoleń dla przedstawicieli NGO 
chcących pracować z osobami starszymi 



 



AKTUALNE PROJEKTY  
CIS 

 



 Projekt „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CISTOR” 
 

Okres realizacji: 
01.01.2018 – 31.12.2021 

 
 Dofinansowanie: 

 Gmina Miasta Toruń 
 

 Wartość projektu: 
 1 237 500,00 zł 

 
Uczestnicy: 

48 mieszkańców Torunia od 18 do 64 roku życia 
 



Planowane rezultaty 
 objęcie wsparciem 48 os. zagrożonych 

wykluczeniem 

 ukończenie projektu przez minimum 29 
uczestników (60%) 

 podwyższenie kompetencji społecznych (u 
min. 50% uczestników wzrośnie o 20% 
deklarowana efektywność zachowań w syt. 
konfliktowych, interpersonalnych, ekspozycji 
społecznej oraz asertywności)  

 podwyższenie kompetencji zawodowych 
(min. 50% uczestników uaktualni/nabędzie 
nowe kompetencje zawodowe) 

 
 

Stan na listopad 2019 

  38 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu 6 osób 

 

 

 



Realizowane działania w ramach CIS 

 rekrutacja we współpracy z PUP Toruń oraz MOPR Toruń 

 grupowe zajęcia reintegracji społecznej (trening interpersonalny, 
warsztaty komputerów, profilaktyka uzależnień, warsztaty prawne, 
doradztwo zawodowe) 

 indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, socjalne, 
zawodowe, terapia uzależnień, psychoterapia) 

 środowiskowa praca socjalna na rzecz uczestników 

 współpraca z instytucjami pomocowymi 

 pomoc w sporządzaniu pism urzędowych 

 grupowe zajęcia reintegracji zawodowej (warsztaty poruszania się po 
rynku pracy, przedsiębiorczość) 

 praktyki zawodowe w CISTOR SPS i u pracodawców 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu (wyjścia, wycieczki) 

 

CISTOR SPS 



obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=fFZpC-dt_6c


Projekt „Stokrotka Przyszłość” 
 
 



Projekt Stokrotka Przyszłość 
 

Okres realizacji: 

15.03.2019 – 14.03.2021 

 

Dofinansowanie: 

Europejski Fundusz Społeczny 

 

Wartość projektu: 

1 491 823,74 zł 

 

Uczestnicy: 

32 mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego 



Planowane rezultaty 

 objęcie wsparciem 32 osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 podjęcie pracy przez 8 uczestników  

 wzrost kompetencji zawodowych 9 

uczestników 

 efektywność społeczna – 40% 

 efektywność zatrudnieniowa – 30% 

 

 CISTOR SPS 

 37 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu i 

podjęcie pracy  przez 2 

osoby 

 

 

Rezultaty na dzień 
22.11.2019 



Realizowane działania 

 rekrutacja we współpracy z PUP Toruń oraz MOPR Toruń 

 grupowe zajęcia reintegracji społecznej (trening interpersonalny, zajęcia 

aktywizujące, warsztaty komputerowe, szkoła rodzica, profilaktyka 

uzależnień, warsztaty prawne) 

 indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, socjalne, 

zawodowe, terapia uzależnień, psychoterapia) 

 praca środowiskowa pracowników socjalnych OPS 

 grupowe zajęcia reintegracji zawodowej (warsztaty poruszania się po 

rynku pracy, przedsiębiorczość) 

 praktyki zawodowe w CISTOR SPS i u pracodawców 
CISTOR SPS 



obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=T5A8Zdn1jxk


Projekt Aktywna Stokrotka III 
 

Okres realizacji: 

01.03.2019r. do 29.02.2020r. 
 

Dofinansowanie: 

Europejski Fundusz Społeczny 

 

Wartość projektu: 

394 339,88 zł 

 

Uczestnicy: 

10 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem  
(7 kobiet, 3 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu 

toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego w wieku 18-64 lat.  
 



Planowane rezultaty 

 objęcie wsparciem 10 osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 podjęcie pracy przez 3 uczestników  

 efektywność społeczna – 6 osób 

 efektywność zatrudnieniowa – 5 osób 

 

 

CISTOR SPS 

 15 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu 4 osoby 

 podjęcie pracy przez 4 osoby 

tj. 100% uczestników, którzy 

ukończyli projekt 

 

 

 

Rezultaty na dzień 
22.11.2019 



obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=rcf1Xaq2Vc8


Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach 
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum Integracji Społecznej – edycja 
2019” 

 
Okres realizacji: 

01.03.2019r. do 31.12.2019r. 
 

Dofinansowanie: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

Uczestnicy: 

11 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem  
- mieszkańców Torunia i okolicznych powiatów 

 



Planowane rezultaty 
 objęcie wsparciem 11 os zagrożonych 

wykluczeniem 

 podjęcie pracy przez minimum  

3 uczestników 

 wzrost kompetencji zawodowych u 60% 

uczestników 

 wzrost kompetencji społecznych u 60% 

uczestników 

 

 

CISTOR SPS 

 14 os. objętych wsparciem 

 ukończenie projektu  4 osoby 

 podjęcie pracy przez 4 osoby 

 

 

Rezultaty na dzień 
22.11.2019 



Projekt „Program aktywizacji i przedsiębiorczości 

zawodowej osób pozostających bez pracy” 
 

Okres realizacji: 

01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

Dofinansowanie: 

Gmina Miasta Toruń- Centrum Wsparcia Biznesu 

 

Wartość projektu: 
31 525,00 zł 

 

Uczestnicy: 

7 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem  
- mieszkańców gminy Toruń 

 



Planowane rezultaty 

 objęcie wsparciem 7 os. zagrożonych 

wykluczeniem 

wzrost kompetencji zawodowych 

(obserwacja mentorów) 

wzrost wiedzy poruszania się po rynku 

pracy oraz przedsiębiorczości z 

elementami ekonomii społecznej 

(obserwacja trenerów) 

 

 

 

Stan na listopad 2019 

 9 osób objętych wsparciem 

 ukończenie projektu  1 osoba – 

podjęcie pracy 

 ukończenie przez 8 os. warsztatów 

poruszania się po rynku pracy oraz 

przedsiębiorczości z elementami 

ekonomii społecznej 

 

 

 



obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=RRaq5TDGOAY


Utrudnienia w realizacji działań CIS 

 trudności w rekrutacji uczestników 

 niska motywacja wewnętrzna 

 niska samodyscyplina 

 brak etosu pracy 

 wyuczona bezradność 

 problemy alkoholowe 

 niechęć do rezygnacji z pomocy finansowej z MOPR 

 problemy zdrowotne uczestników 

CISTOR SPS 



 Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 
350 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 
stanowienia prawa 
 

 Projekt realizowany jest między 01 października 2017 roku 
a 30 września 2020 roku – w tym czasie odbędzie się 36 
warsztatów dwudniowych, 12 jednodniowych szkoleń 
kompetencji miękkich oraz zrealizowane zostaną trzy edycje 
Szkoły Stanowienia Prawa. 
 

ORGANIZACJE STANOWIĄ PRAWO 



W 2010 roku Stowarzyszenie CISTOR utworzyło spółkę córkę – 
Przedsiębiorstwo Społeczne CISTOR. 

 

Przedsiębiorstwo w ramach działalności gospodarczej oferuje 
usługi: 

 prace porządkowe 

 prace budowlano-remontowe 

 szkolenia 

 usługi reintegracji 

Przedsiębiorstwo Społeczne CISTOR 



 

PS CISTOR ma dwa cele: 

 

 zarabianie pieniędzy na działalność statutową 
Stowarzyszenia CISTOR 

 

 tworzenie miejsc pracy dla absolwentów CIS 

Przedsiębiorstwo Społeczne CISTOR 



obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTq2-lihL58




Nasza strona www.cistorsps.pl 



 
 
 

CISTOR® SPS 
ul. Stokrotkowa 22 

87-100 Toruń 
www.cistorsps.pl 

 
YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/user/SPSTorun/ 
 

Facebook: 
 https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-

219052171438542/ 

 

Dziękuję za uwagę ! 

http://www.cistorsps.pl/
https://www.youtube.com/user/SPSTorun/
https://www.youtube.com/user/SPSTorun/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/
https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/

