
 

     

 
 

 

                  

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

1  61 4  8 37 ,21  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  
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Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną 

Schemat „Placówki opiekuńczo-

wychowawcze i rodzinne domy 

dziecka” 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

03.2017-06.2018 

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja Bydgoskiego 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2. 

W wyniki przeprowadzonej przebudowy i modernizacji budynku 

BZPOW nastąpi wyodrębnienie dwóch placówek. Przedmiotem 

projektu jest ponadto zakup niezbędnego wyposażenia  dla obu 

placówek.    

Kontakt: 

Wydział Funduszy Europejskich 

tel. 52 58 58 076 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej. Projekt pozwoli na znaczną poprawę  komfortu życia wychowanków BZPOW.  

Aktualnie budynek w całości spełnia funkcję Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  dla dzieci w wieku od 
niemowlęcego aż do kilkunastoletniej młodzieży.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi wyodrębnienie, w miejsce jednej placówki, w jednym budynku dwóch 
Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych (do 14 miejsc każda) typu: interwencyjnego oraz specjalistyczno-
terapeutycznego. Poprzez realizację projektu tj. wyodrębnienie placówek  możliwe będzie 
zagwarantowanie 28 dzieciom warunków życia jak najbardziej  zbliżonych do warunków domowych.  

Na parterze budynku zostanie utworzona Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-
terapeutycznego. Na piętrze natomiast powstanie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu 
interwencyjnego.  
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby każdej placówki  wymaga  wykonania odpowiednich prac budowlanych  
(m.in. remont wewnątrz budynku, ściany działowe, sanitariaty, stolarka,  ochrona przeciwpożarowa), 
elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych.  
W zakresie prac planowane jest także przystosowanie  placówek do potrzeb  osób z niepełno 
sprawnościami.  
Tworząc placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno - terapeutycznego zaplanowano także 
utworzenie ,  w ramach planowanej inwestycji, dodatkowo sali do zajęć z integracji sensorycznej / 
doświadczania świata.  

 


