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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”  

ROK 2015 
 

1.  Nazwa i 

siedziba 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26 77-310 

Debrzno, tel. 59 833-57-50, 833-71-49, tel. kom. 502 043 654, fax 59 833-71-79, 
http://www.stowdeb.pl, stowdeb@pro.onet.pl 

2.  Data wpisu do 

rejestru 

Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998 KRS – 25.10.2001 

3.  Numer w KRS 55538 

4.  Dane dotyczące 

członków 
organów 

wnioskodawcy 

Zarząd: 

1. Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu 
2. Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa 

3. Anna Krystyna Mikulska – skarbnik 

4. Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz 
5. Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek 

zarządu 

Komisja Rewizyjna: 

1. Waldemar Bogdan Klimek 
2. Piotr Roman Sułkowski 

3. Agnieszka Theus 

5.  Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 

A Cel Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez 

nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo- 
przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie 

życia i rozwoju. 

B Działalność 
nieodpłatna 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
 popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii społeczno- 

gospodarczego rozwoju gminy Debrzno opracowanej w Debrznie w dniach 9-11. 02. 

1998 roku przy udziale Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, 

 działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczenia 

bezrobocia, 
 rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 

praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami, 

 wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego gminy, 
 działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr 

kultury i tradycji, 

 angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych projektów 

 promowanie Ziemi Debrzneńskiej, 

 rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, 

organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp., 
 współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia,  

 opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy, m. in. 

w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, 
 inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Debrzno, 

 angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na 

rzecz gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, 

 gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych 

dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi Debrzneńskiej oraz innych osób w 
ramach Kapitału Żelaznego, 

 realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu oraz wypoczynku, 
 działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

 działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, 

 działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, 

 wspieranie instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

http://www.stowdeb.pl/
mailto:stowdeb@pro.onet.pl
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C Działalność 
odpłatna 

Brak 

6.  Informacja na 
temat 

prowadzenia 

działalności 
gospodarczej 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie poniższych nr PKD: 

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 
PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (kataring) 

PKD 58.19.Z – Działalność wydawnicza pozostała  

PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem 

PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych 

PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów 
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 

PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza 

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania 

PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej  

PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery  

PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane  

PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej 
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

PKD 85.59.A – Nauka języków obcych 

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 

PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

PKD 94.99.Z -  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

PKD 96.09.Z– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 

 

7. Opis działalności prowadzonej w 2015 roku 
 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 

„Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej” 
– LCES w Debrznie i 
Chojnicach 

Donator 

(kwota) 

Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

 
- Całkowita wartość projektu: 

5.947.379,36 zł  
*budżet na rok 2015: 39.204,95 zł 

Program 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. 
 

Termin  01.04.2013 – 31.05.2015r. Koordynator 

 LCES Debrzno: Justyna Porbes/ Anna 
Władyczak  

LCES Chojnice: Monika Kaczmarek/   

Ilona Sołtyk – Garbowska/ Anna 
Zelek - Szostek 

Partnerstwo 

Lider projektu: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A: 

 
PARTNERZY: 
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1. Starostwo Powiatowe w Słupsku 
2. Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu 

3. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
4. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie 

Efekty 

 

Główny cel: Rozwój Ekonomii Społecznej na terenie subregionu słupskiego i południowego. 
 

Cele szczegółowe projektu: 
1) Wzrost wiedzy w zakresie tworzenia, funkcjonowania i finansowania PES u 1800 os., w 

tym min. 30% osób zamieszkujących OSS subregionu słupskiego i południowego, 

2) Rozwój ES poprzez wsparcie finansowe udzielone Spółdzielniom Socjalnym z terenu 
subregionu słupskiego i południowego, 

3) Zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania IWES, 
4) Zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych na terenie subregionu 

słupskiego i południowego. 

 
W okresie styczeń – maj 2015r., jako Lokalne Centra Ekonomii Społecznej w Debrznie  

i w Chojnicach, zrealizowano następujące zadania w ramach projektu: 
 

 Szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: 
 „ABC Fundraisingu i Crowdfundingu - narzędzia do skutecznego pozyskiwania 

funduszy”, 

  „Efektywna współpraca w zespole", 

  „Innowacyjny biznes społeczny - obudź w sobie kreatywność”, 

 „Źródła finansowania PES”, 

 „Kadry i płace NGO i PES”. 

 

 
Osiągnięte rezultaty:  

 prowadzenie dwóch Lokalnych Centrów Ekonomii Społecznej, tj. w Debrznie oraz 
Chojnicach;  

 utworzenie 5 Spółdzielni Specjalnych: „SOLIDUM” – w Debrznie, „Zielone Tulipany”  

w Rzeczenicy, „Damskim Okiem” w Konarzynach, „Qurtyna Project” – Chojnice, „LUX 
Candele” w Malachinie (g. Czersk);  

 zorganizowanie dla przedsiębiorców, osób fizycznych i organizacji pozarządowych  
łącznie 52 szkoleń tematycznych i 74 spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii 

społecznej. 
 

2. 

Nazwa 
„Młodzi na rynku 
pracy” 

Donator 

(kwota) 

  
Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 
- dofinansowanie: 676.661,47 zł 

*budżet na rok 2015: 121.928,47 zł 

Program 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w 

regionie, 
Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy 

 

Termin 

 

01.11.2013 – 30.04.2015r. 
 

Koordynator Anna Kozicka/ Katarzyna Dudzic 

 

Partnerstwo 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 

Efekty 

 
Główny cel projektu: wzrost szans na zatrudnienie 20 osób w wieku 15-30 lat (11K i 9M) 

pozostających bez zatrudnienia z OSS powiatu człuchowskiego. 
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W okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku zrealizowano następujące zadania w 
ramach niniejszego projektu: 

 Zakończenie 8-miesięcznych staży zawodowych dla 7 osób (6M i 1K) dla zawodu 

Ochroniarz/ka osób i mienia – 31.01.2015r. 
 Organizacja/ kontynuacja staży zawodowych dla 10 uczestniczek projektu  

w zawodzie Opiekunk/ka osób starszych , niepełnosprawnych z językiem obcym 

(9 pań odbyło staż 8-miesieczny i 1 pani 3-miesięczny, co spowodowane było 
niezdolnością do pracy na skutek NNW), 

 Wypłata stypendium stażowego  dla 18 stażystów w projekcie, 

 Zwrot kosztów przejazdu na miejsca odbywania stażu zawodowego oraz 

kosztów opieki nad osobą zależną. 

 
Osiągnięte rezultaty: 

 Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 40% (8 os.) – ostatecznie zatrudnienie 
podjęło 8 os. (4K i 4M) – skuteczność: 100%. 

 

3. 

Nazwa 
„Wykluczenie? 

Wykluczone!” 

Donator 

(kwota) 

Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

- dofinansowanie: 424 543,83 zł 

- wkład własny: 67.233,48 zł 
*budżet na rok 2015: 145.094,58 zł 

 
Program 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

Termin  

 

01.04.2014-30.06.2015 

 
Koordynator Magdalena Kamowska 

 
Partnerstwo 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie. 

Efekty 

Celem głównym projektu jest ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez podniesienie 

lub zmianę kompetencji zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie 20 osób (11K i 

9M) z terenu powiatu człuchowskiego.  

Cele szczegółowe:  

1. Ograniczenie skutków bezrobocia i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z terenu powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie psychologiczne i 

zawodowe. 

2. Poprawa dostępu do zatrudnienia poprzez przygotowanie 11K i 9M z terenu powiatu 

człuchowskiego do wejścia lub powrotu na rynek pracy.  

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 11K i 9M zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z terenu powiatu człuchowskiego.  

 

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zrealizowano następujące zadania w 
ramach niniejszego projektu: 

 Organizacja/ kontynuacja staży zawodowych przez 13 uczestników projektu  

(5 m-cy) – cel: zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, 
 Wypłata stypendium stażowego 13 stażystom, 

 Zwrot kosztów przejazdu na miejsce odbywania stażu zawodowego i kosztów 

opieki nad osoba zależną, 

 

Osiągnięte rezultaty: 
 Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 20% (4 os.) – ostatecznie zatrudnienie 

podjęły 4 os. (3K i 1M) – skuteczność: 100%. 
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4. 

Nazwa 
„Zagrożeni bo 

niedocenieni” 

Donator 

(kwota) 

Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 
- całkowita wartość projektu: 

441.066,32 zł 

- wkład własny: 66.160,32 zł 
*budżet na rok 2015: 148.071,91 zł 

 

 
Program 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
 

Termin  

 

01.03.2014-30.06.2015r. 
Koordynator  Joanna Adamiak - Nosińska 

Partnerstwo 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.  
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. 

 
 

Efekty 

 

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 20 osób 
(12 kobiet i 8 mężczyzn) niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

powiatu człuchowskiego i chojnickiego (z wyjątkiem miasta Człuchów i Chojnice) 
poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych. 

  

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zrealizowano następujące zadania w 
ramach niniejszego projektu: 

 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego – „Kursu prawa jazdy” dla 

jednego z uczestników projektu w zakresie bloku tematycznego: D, D+E, D1, 
D1+E z uwagi na deklarację założenia własnej działalności gospodarczej – 

transport osób, 

 Wypłata stypendium szkoleniowego oraz zwrot kosztów przejazdu na 

zorganizowany kurs dla 1 uczestnika projektu, 
 Organizacja/ kontynuacja staży zawodowych przez 18 uczestników projektu  

(4 m-ce) – cel: zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, 

 Wydłużenie okresu odbywania stażu zawodowego 2 uczestnikom projektu z 

uwagi na pisemne deklaracje zatrudnienia przez organizatorów stażu/ przyszłych 
pracodawców, 

 Wypłata stypendium stażowego 18 stażystom, 

 Zwrot kosztów przejazdu na miejsce odbywania stażu zawodowego. 

 
Osiągnięte rezultaty: 

 Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 20% (4 os.) – ostatecznie zatrudnienie 

podjęło 5 os. (3K i 2M), w tym jedna os. założyła własną działalność 
gospodarczą – skuteczność: 125%. 

5. 

Nazwa 
„Debrzeńska Edukacja 
ekologiczna” 

Donator 
(kwota) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 
- dotacja: 40.000,00 zł 

- wartość całkowita projektu:  
58.194,11 zł 

Program 

 
Konkurs ogłoszony przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt.: 

 
„Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa 

pomorskiego (edycja 2015)” 
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Termin  
 

01.04 – 31.12.2015r. 

 

Koordynator Katarzyna Dudzic 

Efekty 

Działania zaplanowane i zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do upowszechniania 

wartości proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udało się to osiągnąć, m.in. 

poprzez stworzenie pakietów edukacyjnych oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów 

ekologicznych, a także organizacji zajęć terowych dla zorganizowanych grup, wycieczek oraz 

klas szkoły podstawowej i gimnazjum z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze w Debrznie 

oraz Zespołu Szkół w Debrznie i szkół podstawowych z Gminy Debrzno.  Dzięki projektowi 

zaowocował aspekt integracyjny wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa, na co złożyło się 

przeszkolenie 11 osób w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i promowania 

zachowań korzystnych dla środowiska.  

Działania zrealizowana  w ramach projektu: 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy z okazji „DNIA ZIEMI” dla dzieci z 

Zespołu Szkół w Debrznie oraz szkół podstawowych z gminy Debrzno. 

 Zorganizowanie w dniach 22-23.06.2015r. warsztatów pt.: „Edukacja ekologiczna” dla 

11 nauczycieli i miłośników przyrody, w ramach których zostały opracowane i 

przygotowane przykładowe scenariusze lekcji oraz karty pracy do prowadzenia 

warsztatów ekologicznych w Centrum Informacji i edukacji Ekologicznej w Debrznie. 

  Przeprowadzenie terenowych pozalekcyjnych warsztatów ekologicznych – cyklicznie w 

okresie od lipca do grudnia br. – przez przeszkolonych nauczycieli w ramach projektu. 

 Zorganizowanie dwudniowych warsztatów w dniach: 24-25.08.2015r. dla miłośników 

przyrody i osób zainteresowanych z zakresu przygotowania i tworzenia Questu 

przyrodniczego – 2500 sztuk 

 Druk pieczątki „skarbu questowego” 

 Zakup rolet wewnętrznych (48 sztuk) do Baszty Młyńskiej w Debrznie na poziom +2 i 

+3. 

 Zakup aparatów fotograficznych – 2 sztuki, 

 Zakup antyram/ gablot do prezentacji fotograficznej gatunków roślin chronionych (20 

sztuk), 

 Zakup pomocy do zajęć terenowych (gry edukacyjne, tablice, atlasy roślin i zwierząt, 

klucze do oznaczenia roślin, itp.). 

 Zlecenie wykonania zdjęć roślin chronionych do wystawy zielnika, 

 Ogłoszenia i zorganizowania konkursu pt.: „Zielnik roślin mojej okolicy” dla uczniów 

Szkół Podstawowych Gminy Debrzno – komisyjne nagrodzenie najlepszych zielników i 

wręczenie nagród 

 Stworzenie zielnika (oznaczenie roślin, przygotowanie kart edukacyjnych i 

wyeksponowanie ich w gablotach w Baszcie Młyńskiej w Debrznie). 

 Wydanie opracowanych przez nauczycieli  12 pakietów edukacyjnych wraz z 

kalendarzem ekologicznym – 100  egzemplarzy. 

 Zorganizowanie XIII Gminnego Forum Ekologicznego pod hasłem: „Z dziką radością 

sprawdźmy co w trawie piszczy – czyli o faunie i florze Debrzna i okolic” – 

podsumowanie realizowanego projektu – 08.12.2015r. w Ośrodku/ Inkubatorze 

Przedsiębiorczości w Debrznie (uczniowie szkół podstawowych z Gminy Debrzno wraz 

z opiekunami – nauczyciele, dyrekcja szkół, przedszkola miejskiego oraz władz Gminy 

Debrzno oraz prof. Tadeusz Pałosz – prof. Nauk rolniczych Politechnika Koszalińska). 

6. Nazwa 
„Promocja dobra 
kulturowego” 

Donator 

(kwota) 

 

Miasto i Gmina Debrzno 
- dotacja celowa na realizacje zadania 

publicznego: 14.797,80 zł 
Całkowita wartość projektu:  

17.754,88 zł 
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Program 

 

Konkurs ogłoszony przez Miasto i Gmina Debrzno 
 

Zadanie publiczne: Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, 

sztuki i ochrony dóbr kulturowych oraz promocji Gminy w tym: 
 

a) Różne formy popularyzacji kultury regionu, podtrzymywanie tradycji 
regionalnej oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej, promocja Gminy. 

 

Termin  01.04 – 30.09.2015r. Koordynator 
  

Katarzyna Dudzic 
 

Efekty 

Dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Debrzno przyczyniło się do promocji Miasta i Gminy 

Debrzno w zakresie historii, kultury oraz przyrody znajdującej się na naszym terenie. Poprzez 

przyznanie wsparcia finansowego Stowarzyszeniu możliwe było zrealizowanie wszystkich 

działań zaplanowanych przy realizacji zadania publicznego. Bez dotacji niemożliwa byłaby 

promocja Miasta i Gminy Debrzno w tak szerokim zakresie. Dzięki dofinansowaniu zwiększono 

atrakcyjność naszego obszaru poprzez wydanie niezbędnych gadżetów promocyjnych, tj.: 

 Dodruk publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo – historyczne 

Gminy Debrzno – w nakładzie 500 sztuk, 

 Opracowanie graficzne i wydruk widokówek o tematyce: przyroda, historia i 

architektura Miasta Debrzno- w nakładzie 1000 sztuk, 

 Opracowanie graficzne i zakup toreb bawełnianych z nadrukiem wizerunku Baszty 

Młyńskiej przed i po renowacji- w nakładzie 100 sztuk, 

 Opracowanie graficzne i zakup kubków z nadrukiem wizerunku Baszty Młyńskiej przed 

i po renowacji- w nakładzie 100 sztuk, 

 Opracowanie graficzne i wydruk kalendarzyków listkowych z wizerunkiem Baszty 

Młyńskiej przed i po renowacji – w nakładzie 1000 sztuk, 

 Opracowanie graficzne i zakup breloków akrylowych ze zdjęciem Baszty Młyńskiej po 

renowacji – w nakładzie 500 sztuk. 

Osiągnięte rezultaty: 

 Zaspokojenie zgłaszanych potrzeb przez turystów względem wydania gadżetów 

promujących Miasto i Gminę Debrzno; 

 Promocja turystyki, 

 Promocja walorów historyczno – przyrodniczych, 

 Wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie promowania zasobów, 

 Wzmocnienie atrakcyjności naszych terenów.  

 

 

 

7. 

Nazwa 

„Historyczne 
dziedzictwo ziemi 
debrzneńskiej” 

Donator 

(kwota) 

Województwo Pomorskie z siedzibą  
w Gdańsku, zadanie publiczne 

-  dotacja: 5000,00 zł 

- całkowita wartość projektu:  
5.260,00 zł  

 

Program 

 

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
 

Zadanie publiczne: Rozwój edukacji w roku 2015, w tym: 
1) Wspieranie działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej. 

 

Termin  
 

01.06-31.08.2015r. 

 

Koordynator Andrzej Pluto - Prądzyński 

Efekty Celem projektu było podtrzymanie i propagowanie świadomości historycznej  
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i przynależności do określonej grupy regionalnej oraz ułatwienie dostępu do edukacji. W 

ramach niniejszego projektu zorganizowano wystawę pt.: „Debrzno w XIX – wiecznej 

widokówce”,  

co umożliwiło zwiedzającym obiekt zapoznanie się z historią naszego miasta. Stworzenie 

makiety miasta z zachowanymi zabytkami pozwoliło na ujęcie centrum Debrzna, jako małej 

architektury. Otrzymane dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Debrzno przyczyniło się do 

wzrostu atrakcyjności odrestaurowanej Baszty Młyńskiej, która jest chluba naszego miasta. 

Osiągnięte rezultaty: 

 Wykonanie dwóch gablot wiszących (stały element wyposażenia Baszty Młyńskiej w 

Debrznie) – ekspozycja dokumentów, 

 Stworzenie makiety fragmentu miasta z gliny (stały element wyposażenia Baszty 

Młyńskiej w Debrznie). 

8. 

Nazwa 

Rajd rowerowy wraz 
ze spływem 
kajakowym „FAIR 
VILLAGE” 

Donator 

(kwota) 

Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich 

- dofinansowanie: 1.000,00 zł 
 

Termin 18-19.07.2015r. Koordynator 

 

Michalina Brzozowska 

 

Efekt 

Celem projektu była popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz integracja 

mieszkańców. Raj rowerowy wraz ze spływem kajakowym został zorganizowany w dniach: 18-
19.07.2015r. Długość trasy rajdu rowerowego: ok. 70 km, długość spływu kajakowego: 25 

km. Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu zobowiązani byli jedynie do pokrycia 

kosztu związanego z opłatę noclegową na polu namiotowym. Grupa liczyła 25 osób. Wszelkie 
pozostałe koszty organizacji, w tym: ubezpieczenie grupowe uczestników wydarzenia, 

transport namiotów, rowerów oraz uczestników. 

9. 

Nazwa 

Rajd rowerowy 
„Szlakiem 
debrzneńskiej 
przygody i przyrody” 

Donator 

(kwota) 

 

Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich 

- dofinansowanie: 1.000,00 zł  

 

Termin  

 

09.05.2015r. 
 

Koordynator Michalina Brzozowska 

Efekty 

Impreza plenerowa – zorganizowana przez grupę rowerową „Dolina Debrzynki” działająca przy 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, która miała swój początek w 
odrestaurowanej XIV-wiecznej Baszcie Młyńskiej w Debrznie. W rajdzie rowerowym wzięło 

udział 60 osób. Trasa Rajdu liczyła 40 km, prowadziła z Debrzna przez Strzeczonę, Słupię, 

Stare Gronowo, Batorowo i kończyła się w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym nad 
Jeziorem Żuczek. Każdy z uczestników Rajdu otrzymał pamiątkową przypinkę z logo 

Stowarzyszenia oraz wodę mineralną.  Przed rozpoczęciem Rajdu pracownik Straży Miejskiej w 
Debrznie rozdał uczestnikom kamizelki odblaskowe. Grupa uczestników została podzielona na 

6 mniejszych, 10-cio osobowych. Kapitanowie grup otrzymali Quest, który stworzony został na 
potrzebę rajdu z nr telefonu organizatora. Przed „startem” uczestników zostało zrobione 

grupowe zdjęcie pamiątkowe. Trasa Rajdu zaplanowana została adekwatnie do 

rozmieszczonych na w/w trasie kościołów, gdzie czekali wolontariusze z pieczątkami. W 
poszczególnych miejscach na trasie nie zabrakło również zorganizowanych miejsc odpoczynku 

wraz z drobnym poczęstunkiem: kawa, herbata, domowe wypieki. Każdy z uczestników Rajdu 
zakończył podróż nad Jeziorem Żuczek, gdzie czekało już rozpalone ognisko i kiełbaski. 

Ponadto lokalni wytwórcy dostarczyli swoje wyroby, tj,: pieczywo, smalec domowej roboty 

oraz ogórki kiszone i małosolne. Do późnych godzin wieczornych trwały rozmowy i opowieści 
uczestników Rajdu. W ten sposób zapoczątkowano spotkania grupy rowerowej utworzonej w 

większości z mieszkańców Debrzna. Nastąpiła integracja społeczności lokalnej. 
  

10. Nazwa 

Lokalny Punkt 
Informacyjny 
EURODESK 

Donator 

(kwota) 
Środki własne 
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Termin  
 

Listopad 2005 – obecnie 

 

Koordynator Michalina Brzozowska 

Efekty 

 

LPIE skierowany jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Jego zadaniem jest 

bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą, 
informacji o możliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie na działania młodzieżowe, 

informacji o krajach europejskich. 
 

11. 

Nazwa/ 

Program 

Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 

Donator 

(kwota) 

Stowarzyszenie Bank Żywności  

w Chojnicach 
Wartość: 232.489,19 zł 

Termin  

 

27.05.2015 – 31.03.2016r. 
 

Koordynator 
Wolontariusze Stowarzyszenia 

„NRRMiGD” 

Efekty 

W okresie od maja do grudnia 2015r. wydano łącznie 10.594 paczek. Udzielono wsparcia 1120 

osobom. Wydano 16 produktów. Łączna wartość wydanych produktów to 232.489,19 zł. 
Częstotliwość wydawania produktów żywnościowych: poniedziałki i środy w godz.: 9:00 – 

14:00. 
 
Działania towarzyszące: 

 Warsztaty kulinarne: W warsztatach kulinarnych które odbyły się w dniach 1-2 

września 2015 roku łącznie uczestniczyło 63 osoby. Uczestnicy warsztatów sumiennie 
pomagali w przygotowaniu potraw takich jak: kotlety z kaszy jęczmiennej, kapusta 

duszona na mielonce oraz sos serowy. 
  

12. 

Nazwa/ 
Program 

Biuro Porad 
Obywatelskich 

Donator 
(kwota) 

 Środki własne 

Termin  

 

październik 2001 – obecnie 
 

Koordynator 
Wolontariusze Stowarzyszenia 

„NRRMiGD” 

Efekty 

 

Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” od 15 października 2001 roku na podstawie porozumienia 

zawartego ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich w Warszawie. 
 

W okresie styczeń – grudzień 2015r. łącznie nieodpłatnych  porad obywatelskich udzielało  

8 doradców – w charakterze wolontariatu z uwagi na brak źródła finansowania działań 
związanych z BPO w Debrznie. 

 
 

Osiągnięte efekty: 

 Łącznie udzielono 167 porad obywatelskich  
 BPO w Debrznie czynne było: wtorek. środa, czwartek; tygodniowo: 8 godz.  

 
 

W dniach 02-04.02.2015r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” mieli zaszczyt odebrać nagrodę główną Kongresu za prowadzenie Biura Porad 

Obywatelskich w Debrznie.  Jury konkursu w uzasadnieniu wyboru organizacji z Debrzna 

zwróciło uwagę na 13 letnią działalność BPO w Debrznie niezależnie od posiadania środków 
finansowych z zewnątrz na jego prowadzenie, prowadzenie mobilnych punktów poradnictwa  

w ościennych gminach oraz krzewienie poradnictwa obywatelskiego w trzech zakładach 
karnych. Do konkursu zgłosiło się 18 organizacji w kategoriach Dobre praktyki poradnictwa 

oraz Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych . 
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13. 

Nazwa 

Plenerowo -  kolorowo, 
czyli wśród  natury dla 
kultury 

Donator 

(kwota) 

Fundacja Lokalna Grupa Działania – 

Naszyjnik Północy  
- dofinansowanie: 1990,00 zł 

(dotacja pochodziła z 1% podatku 
dochodowego, który został przekazany 
przez Fundację na realizację projektów w 
ramach Programu Działaj Lokalnie) 
- całkowita wartość projektu: 

 3.810,00 zł 

Program 

Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Lokalna Grupa 
Działania - Naszyjnik Północy. 

 

Partnerstwo 

 

1. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
2. Straż Miejska w Debrznie 

3. Miasto i Gmina Debrzno 

4. Restauracja „Kuźnia smaków” Bartosz Betański 
5. Restauracja „Angelika” Józef Berendt 

 

Termin  
 

01.06-01.09.2015 

 

Koordynator Sylwia Cisoń 

Efekty 

 

Projekt zrealizowany został przez grupę Projekt Debrzno Art., której Stowarzyszenie „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” udzieliło osobowości prawnej.  
 

Główny cel projektu: szeroko pojęta integracja społeczna mieszkańców gminy poprzez 
uniwersalny język sztuki oraz przybliżenie lokalnej historii Miasta i Gminy Debrzno.  

 

Działania podjęte i zrealizowane w ramach projektu: 
 Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji plenerowych warsztatów 

artystycznych, podczas których uczestnicy poznali tajniki technik malarskich, 

 Edycja I  Plenerowych warsztatów artystycznych (lipiec 2016)- warsztaty 

przeprowadzone zostały pod kierunkiem p. Katarzyny Józefowicz i p. Andrzeja Cisonia, 
ponadto spotkanie umilił p. Jan Cisoń pogadanką historyczną: udział wzięło ponad 40 

osób; po zajęciach odbyło się Wielkie Grillowanie z młodzieżą Friedlandzką, spływy 
tratwą po Jeziorze Żuczek; organizując wydarzenie nie zabrakło poczęstunku dla 

uczestników zajęć przygotowanego przez „Kuźnie smaków”, 

 Edycja II Plenerowych warsztatów artystycznych (wrzesień 2016) - warsztaty 

przeprowadzone zostały pod kierunkiem p. Katarzyny Józefowicz i p. Andrzeja Cisonia; 
udział w zajęciach wzięło aż 45 osób na 30 zaplanowanych miejsc, 

  Na pracach przedstawiono m.in. Basztę Młyńską, Kościół Parafialny w Debrznie oraz 

krajobraz nad jeziorem Staw Miejski. Wszystkie materiały niezbędne do nauki 
uczestnicy otrzymali bezpłatnie, organizatorzy zapewnili też transport na terenie całej 

gminy i poczęstunek dla wszystkich, obiad przygotowany przez “Kuźnię Smaków” 

Państwa Beteńskich, a także ognisko z pysznościami przygotowane przez Restaurację 
“Angelika” Józefa Berendta – podczas drugiej edycji oraz zapewnione przez Miasto i 

Gminę Debrzno – podczas pierwszej edycji.  
 Warsztatom towarzyszyły spotkania z lokalnymi poetami i pogadanki historyczne 

dotyczące naszej gminy.  

 Powstały też widokówki przedstawiające najlepsze prace malarskie, które bezpłatnie 

były dostępne w Baszcie Młyńskiej, w Stowarzyszeniu, nad Jez. Żuczek, w Straży 
Miejskiej, Kuźni Smaków i Promocji Miasta.  

 

14. Nazwa 

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  
Debrzno 

Donator 

(kwota) 

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w Warszawie 

- formularz samooceny + audyt w 
siedzibie Lidera 
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Program 

 

„Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
 

Partnerstwo 
 

1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

 

Termin  
 

01.10.2015r. 

 

Koordynator 
Anna Władyczak, Justyna Porbes/ 

Katarzyna Dudzic  

Efekty 

 
1. Otrzymanie statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości  

po przebytym procesie akredytacji przeprowadzonym na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Warszawie  przez firmę zewnętrzną w dniach: 11-12.09.2015r. Stowarzyszenie 

uzyskało 297,5 punktu na 312 możliwych, co stanowi 95,35%. Potwierdzeniem posiadanego 

statusu jest wydane zaświadczenie w dn. 01.10.2015r. przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 
 

 

 
1. Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak: 

 wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m2), 

 wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą, 

 wynajem klimatyzowanej sali na imprezy okolicznościowe, 

 usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie, laminowanie), 

 informacje o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, bezrobotnych i 

absolwentów), 
 informacje o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, 

 udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”),  

 aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm, 

 udostępnienie komputerów i Internetu. 

 

2. Stowarzyszenie w 2015 roku: 

 zatrudniało na umowę o pracę 7 osoby (średnie zatrudnienie 5 pełnych etatów, w tym 2,75 etatu osoby 

niepełnosprawne); 
 zawarło 22 umów cywilnoprawnych (17 umów zlecenie i 5 umów o dzieło). 

 

 
3. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania: 

 praktyk – 1 

 staży –  7 

 wolontariuszy – 12 

 
4. Stowarzyszenie zorganizowało w 2015 roku 2 szkolenia, w których udział wzięło łącznie 21 osób. 

 

Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik 
Północy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej oraz Związku Biur Porad Obywatelskich. 
 

Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie umorzeniem podatku od prowadzonej przez nas działalności 

statutowej w kwocie 6.359,00 zł, w tym: 97,00 zł odsetki. Bilans na koniec 2015 roku po stronie pasywów i aktywów 
stanowi kwota 428.299,28 zł oraz strata w kwocie - 48.253,82 zł. 

 


